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Sammanfattning 

Läroböcker är en stor del av svenskundervisningen, men det är inte helt enkelt att avgöra vilka 

läroböcker som ska väljas i en uppsjö av läromedel. Denna studie behandlar skräcklitteratur i aktuella 

läroböckers epokstudier anpassade för Svenska 2. Skräck är en populärlitterär genre som är en stor 

del av ungdomars läsvanor, samtidigt som den finns representerad i flertalet läroböcker. 

Skräckkapitlet fungerar därför som ett stickprov av hur läroböckerna är uppbyggda. Genom att 

analysera utvalda läroböcker besvaras frågeställningarna: 

 

- Hur presenteras skräckkapitlen i skrift och bild? 

- Vilka klassrumsaktiviteter och läsarter främjas av läromedlens upplägg? 

- Vilka litterära verk och författare återkommer i de utvalda läromedlen och hur förhåller sig 

urvalet till begrepp som kanon och kulturarv? 

 

Analysen landar i en diskussion om författarens stjärnroll, problematiken med korta utdrag och vilka verk 

och författare som utgör en återkommande ”skräckkanon”. 
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1. Inledning 

Litteratur är och har länge varit en viktig del av svenskämnet. Kanske är det viktigare nu än 

någonsin tidigare för ungdomar att ha en utvecklad läs- och skrivförmåga eftersom både 

privatlivet och yrkeslivet är fullt av texter. Att kunna läsa och skriva är basfärdigheter och 

därför är det förvånande och oroväckande att intresset för läsning minskar samtidigt som 

elevers läsförståelse blir sämre.1 Jan Thavenius skriver att litteraturläsningen i skolan var 

försvagad redan under 1970-talet och att en debatt kring svenskämnet florerade. Var läsning 

av klassiker eller modern ungdomslitteratur mest angelägen?2 Samma fråga är aktuell än idag 

– vilka genrer ska ges mest utrymme och hur mycket tid kan ges till en genre som skräck? 70-

talets värdering av svenskundervisningen tog inte bara upp ämneskunskaper utan även elevers 

utveckling. Kritiker till de rådande undervisningsformerna ansåg att språkundervisning var en 

övning inför samhället men att skolan och omvärlden var skarpt åtskilda, vilket ledde till att 

språket i skolan isolerades från elevernas erfarenheter, kunskaper och språk.3 

Judith Langer understryker att litteratur är viktig för ungdomars inlärning och för att 

de ska lära sig förstå och kommunicera med andra människor. Skönlitteraturen lär människor 

att reflektera över livet och över mänsklighetens tillstånd.4 I Skolverkets beskrivning av ämnet 

understryks litteraturens roll för dagens svenskundervisning: 

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, 

och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 

omvärld, sina medmänniskor och sig själv.5 

 

Det är alltså skönlitteraturen som ger människan kunskap om sin kontext och en tydlig 

fostrande aspekt inkluderas där eleverna ska lära sig om omvärlden. Annette Årheim skriver 

att skönlitteraturläsning i undervisningen genom tiderna har motiverats med att ”skön” 

litteratur är personlighetsutvecklande och gör människor mer toleranta inför det främmande 

och även mer reflekterande kring sin egen kultur. Detta är en föreställning som förekommer 

än idag, och många anser att egenskaper som dessa är kritiska i dagens samhälle på grund av 

                                                
1 Regeringskansliet (2018). Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Stockholm: SOU 2018:57, 

23. 
2 Thavenius, Jan (1981). Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nuet. Stockholm: 

Symposion Bokförlag, 38. 
3 op.cit., 38 – 40. 
4 Langer, Judith (2015). Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: 

Daidalos, 123. 
5 Skolverket (2011a). Svenska. 
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utvecklad medierapportering från omvärlden samt lättheten att röra sig mellan länder.6 Anders 

Öhman menar att en anledning till att litteraturen har fått mindre utrymme och vikt är att 

samhället och undervisningen har ”blivit mer rationalistisk och nyttoinriktad”. Fostrande och 

personlig utveckling får ge vika för skrivande av PM och CV. Öhman förklarar det på 

följande sätt: ”[A]tt syssla med ‘påhittade’ och fiktiva världar kan nära nog upplevas som 

stötande då det blivit allt viktigare att hitta sätt att få en inkomst och hävda sig i konkurrensen 

på alla marknader …”7 

Men vilken litteratur föredrar de ungdomar som faktiskt läser? Modern 

ungdomslitteratur består många gånger av genreöverskridande aspekter och kan, som Boglind 

& Nordenstam framhåller, innehålla både romans, vardagsproblem, fantasy och skräck 

samtidigt.8 Genrelitteratur är ofta nära kopplad till elevers läsvanor, vilket gör att det skrivs 

mycket sådan litteratur för ungdomar. Det är i sin tur en bidragande faktor till att genrer som 

skräck, fantasy och romance läses i stor utsträckning. I vårt tidigare arbete ”Monster i 

klassrummet – fantasy och skräck i gymnasiets litteraturundervisning” studerade vi hur skräck 

och fantasy kan gå ihop med litteraturundervisningen.9 Därför är denna studie en naturlig 

fortsättning på tidigare arbete. 

  Hur ska då en lärare locka elever till läsning? Problematiken ligger i att engagera 

eleverna tillräckligt för att de ska genomföra läsningen och bearbeta det lästa. I läromedlen 

finns ett återkommande upplägg där en författare först presenteras och sedan följer ett utdrag 

som läromedelsförfattarna anser representerar författarskapet. Men främjar läroböckerna 

elevernas engagemang för läsning? Vi har valt att fokusera på representationen av skräck i 

läromedel eftersom skräck som genre tar upp utrymme i komprimerade läromedel, samtidigt 

som det finns en historia av att ungdomar inte ska rådas till läsning av skräcklitteratur. 

Tvärtom har ungdomar uppmuntrats till avhållsamhet från skräck. Magnus Persson menar att 

det ibland till och med anses att den litteratur som läses i skolan tillhör den så kallade ”goda 

litteraturen” som ska motverka ”våldsunderhållning” och ”skräpkultur”, där modern 

skräcklitteratur inte sällan placeras.10 Oftast presenteras skräcklitteraturen i läromedel i 

samband med ett litteraturhistoriskt kapitel om romantiken. Det är skräckromantiken som för 

                                                
6 Årheim, Annette (2009). ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter”. I: Kåreland, Lena (red.), Läsa 

bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber, 68. 
7 Öhman, Anders (2015a). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups Utbildning, 15. 
8 Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2016). Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska och didaktiska 

perspektiv på ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups Utbildning, 104 – 105. 
9 Andersson, Alexzandra & Segrell, Claudia (2018). ”Monster i klassrummet – fantasy och skräck i gymnasiets 

litteraturundervisning”. Linköping: Linköpings universitet. 
10 Persson, Magnus (2012). Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: 

Studentlitteratur, 31. 
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samman epoken med skräcklitteraturen. Det finns mycket skönlitteratur som kan knytas till 

ungdomars läsvanor, men skräck tillhör den kategori som får ta plats i epokstudierna. 

Fantasylitteratur finns sällan representerad på det uttalade sätt som skräcklitteratur, därför 

fokuserar denna studie enbart på skräck. Vi undersöker därför vilken bild av skräcklitteraturen 

som presenteras i läromedel skrivna för Gy11 och Svenska 2, samt vilka läsarter och 

klassrumsaktiviteter som främjas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att på ett kvalitativt sätt undersöka hur skönlitteratur som ligger 

nära elevers läsvanor presenteras och representeras i läroböcker för Svenska 2. Vidare vill vi 

utreda vilken presentation av författare, utdrag och arbetsuppgifter som uppvisas i utvalda 

läroböcker inom genren. På grund av många ungdomars dragning till genrelitteratur har vi 

valt att fokusera på den populärlitterära genre som finns representerad i läroböckerna – 

skräck. Vi ämnar kvalitativt undersöka ett begränsat urval av läroböcker för att på djupet 

analysera presentation och bearbetning av skräcklitteratur. Genom att studera skräckkapitlen i 

läroböckerna riktar vi analysen, vilket kan ses som ett stickprov av läromedlets helhet. Vi har 

valt att utgå från tre frågeställningar i analysarbetet: 

 

● Hur presenteras skräckkapitlen i skrift och bild? 

● Vilka klassrumsaktiviteter och läsarter främjas av läromedlens upplägg av skräck? 

● Vilka litterära verk och författare återkommer i de utvalda läromedlen och hur 

förhåller sig kapitlen om skräcklitteratur till begrepp som kanon och kulturarv? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden ämnar vi att presentera de aspekter av studien som behöver fördjupas och 

förklaras innan resultatet presenteras. De ämnen som redogörs för i kapitlet är Varför skräck?, 

Svenskämnets läroplan och Läroböcker. Dessutom förklaras två begrepp: kanon och 

kulturarv. Dessa rubriker sammanfattar på ett adekvat sätt vad resten av uppsatsen kommer att 

behandla, alltså skräcklitteratur i läroböcker för Svenska 2. 

 

2.1 Varför skräck? 

Skräck är en skönlitterär genre som avser att skrämma läsaren eller innehåller 

skräckinjagande inslag. Mattias Fyhr beskriver skräck i konst som: ”någonting som skildras 

som skrämmande, genom en kombination av det onaturliga och brott mot den rådande 

mänskliga ordningen.”11 Fyhr menar att det är avvikelsen från annan litteratur som är av 

relevans. Ofta är det just brottet mot den mänskliga ordningen som lockar läsaren, då det är 

någonting annat än det vardagliga. Han beskriver hur skräcklitteraturen på 1800-talet skilde 

sig från annan litteratur eftersom den inte först och främst handlade om teologi, utan snarare 

om människan och människans begränsningar.12 

Malin Alkestrand skriver i inledningen till sin avhandling Magiska möjligheter – 

Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete att genren fantasy, som 

vi från början hade tänkt applicera denna studie på tillsammans med skräck, har under de 

senaste årtiondena blivit väldigt populär, men det finns det inte många svenska 

undersökningar som utforskar ämnesområdet didaktiskt.13 Detta tror vi även gäller för 

skräckgenren, som faktiskt finns representerad i läroböcker till skillnad från uttalad 

fantasylitteratur. Vi ser därför skräckgenren som ett stickprov och genom närstudier av korta 

stycken av läroböckerna kan vi säga något om helheten. 

Persson kopplar samman litteraturundervisning med skolans dubbla uppdrag – 

kunskaps- och demokratiuppdraget. Han ser att dessa med fördel kan kombineras och 

utvecklar vilken form av litteratur han menar skall användas: ”Med detta tänker jag mig inte 

att elever och studenter skall läsa en massa romaner som predikar demokrati. Istället bör 

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

Lund: Ellerströms, 19. 
12 Fyhr, Mattias (2003). De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. Lund: Ellerströms, 

43. 
13 Alkestrand, Malin (2016). Magiska möjligheter – Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete. Göteborg: Makadam förlag, 10 – 11. 
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sådan litteratur väljas som utmanar våra käraste åsikter och värderingar.”14 Det finns mycket 

litteratur som ifrågasätter normer och nästan skapar obehag genom att vara okonventionell. 

Detta är också aspekter som återfinns i skräcklitteratur. Anna Arnman beskriver skräckens roll 

som följer: ”Skräckens styrka ligger i att ifrågasätta rådande normer och ideal, provocera och 

konfrontera.”15 Att många barn och ungdomar är intresserade av skräck är inget nytt. Det 

finns en uppsjö av böcker för unga vuxna som ingår i just genren skräck; andra populära 

genrer är närliggande såsom fantasy och dystopier. Ungas läsvanor har historiskt ofta skilt sig 

från de vuxnas. 50-talets ungdomar läste romance-böcker och 80-talets fick ta del av den 

framväxande mängden skräcklitteratur, både den som var tänkt för unga och den som inte var 

det men ändå lästes av dem.16 I Sverige har skräcklitteraturen inte försvunnit sedan dess, utan 

snarare ökat. Den svenska författaren Helena Dahlgren menar att sådan litteratur kan vara 

viktig för individen: ”När jag befinner mig i soffan eller sängen eller badkaret och bjuder in 

mina monster, då vågar jag hur mycket som helst. Jag vågar se döden i vitögat. Jag vågar 

knyta blodsband med andra människor, se mina demoner – vissa bildliga, många bokstavliga 

– rakt i ögonen.”17  

                                                
14 Persson (2012), 25. 
15 Arnman, Anna (2012). ”Harry Potter och skräckfilmen”. I: Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.), Ett 

trollspö på katedern: Att arbeta med fantasy i skolan. Lund: BTJ Förlag, 59. 
16 Cart, Michael (2001). ”From insider to outsider: The Evolution of Young Adult Literature”. Voices from the 

Middle, Vol 9. Nr 2, December 2001, 96. 
17 Dahlgren, Helena (2016). 100 hemskaste. Stockholm: Modernista, 8 – 9. 
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2.2 Svenskämnets ämnesplan 

Denna studie utgår från läromedel skrivna för Svenska 2, därför är det den kursplanen som 

kommer att figurera i denna studie. Svenska 2 är den mest litteraturtunga kursen, då 

epokstudier av skönlitteratur ingår där. Det centrala innehållet preciserar närmare att eleverna 

ska ta del av både manliga och kvinnliga, svenska och internationella författarskap.18 Fastän 

litteratur spelar en stor roll i styrdokumenten är dess legitimeringar inte självklara. Persson 

menar att litteraturundervisningen idag måste legitimeras mer än tidigare: ”Litteraturläsningen 

i skolan har drabbats av en legitimitetskris. Dess roll som privilegierat bildningsmedel 

ifrågasätts inte bara av elever utan också av lärare.”19 Det går att se mycket som legitimerar 

skönlitteratur i styrdokumenten, men speglar dokumenten hur själva undervisningen ser ut i 

praktiken? Christoffer Dahl menar att styrdokumenten presenterar läsning av litteratur som en 

viktig del av svenskämnet, samtidigt som studier visar att både ungdomar och nyexaminerade 

svensklärare sällan läser skönlitteratur.20 Om både ungdomar och lärare läser mindre – vem 

ska då främja läsningen i skolan? ”Nyttoaspekten” av litteraturen är viktigare för 

styrdokumenten och många lärare. Persson beskriver hur 1800-talets litteraturundervisning 

skulle främja ”fosterländskt sinnade medborgare”. Detta skiljer sig från hur ämnet framställs 

idag, då fokus istället ligger på hur litteraturen ska vara en del av lärares fostrande uppdrag 

och göra eleverna toleranta och demokratiska. Dock kan båda beskrivningarna ses som 

fostrande och läsning sammankopplas med moral.21 Däremot har fokus på fosterlandet 

bleknat, även om idéer om ett svenskt kulturarv lever vidare. Persson menar att det 

fortfarande är ett viktigt mål att skapa goda svenska medborgare.22 

 

2.3 Läroböcker 

Läromedel är en term som innefattar flertalet olika resurser. I dagens digitala samhälle 

innefattar termen även digitala resurser av multimodal karaktär.23 Det finns en stor marknad 

för läromedel och ett antal läroböcker måste analyseras och genomgå en urvalsprocess innan 

de kommer in i klassrummet. Anna Åkerfeldt & Staffan Selander skriver att det är skolans 

rektor som har uppgiften att ansvara för att det finns ”läromedel av god kvalitet”, men att det 

                                                
18 Skolverket (2011b). Svenska 2 – Centralt innehåll. 
19 Persson (2012), 7. 
20 Dahl, Christoffer (2015). Litteraturstudiets legitimeringar – Analys av skrift och bild i fem läromedel i 

litteratur för gymnasieskolan. Göteborg: Göteborgs universitet, 13. 
21 Persson (2012), 16. 
22 op.cit., 17. 
23 Nationalencyklopedin – Läromedel. 
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är lärarnas uppgift att bestämma vilka läromedel som ska användas i undervisningen.24 

Fackförbundet Lärarnas Riksförbund genomförde 2012 en undersökning kallad ”Makten över 

läromedlen” där de konstaterar att det är centralt i en lärares yrkesroll att avgöra vilka 

läromedel som främjar lärande: ”Att förneka en lärare rätten att styra över sina läromedelsval, 

är att förneka läraren rätten att avgöra hur dennes arbete ska genomföras på bästa sätt.”25 

Lärarnas Riksförbund ser en tydlig koppling mellan lärares inflytande över valet av 

läroböcker och tron på lärarens professionalitet. Katrin Lilja Waltå förklarar hur läroboken har 

fått en fostrande roll och är en viktig del av undervisningen, trots att många lärare gärna ser 

sin undervisning som läromedels-fri.26 Hon ser att debatten kring läromedlens roll i 

klassrummet inte stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i klassrummen. Lärare använder 

sällan läroboken i sin helhet, men de flesta lärare använder den under flera moment av 

undervisningen: 

 

Inom skola och utbildning har läroboken en särställning. Det finns läroböcker till de allra flesta av 

skolans ämnen och forskning visar också att läroböcker verkligen används trots en ökad 

digitalisering. Läroboken är dessutom den bok som många barn och ungdomar ägnar mest tid åt. För 

några är också läroböcker de enda böcker man har läst.27 

 

Lilja Waltå antyder att läroboken är den bok som många elever spenderar mest tid med under 

sina ungdomsår eftersom de inte läser på fritiden. Därför är det lärobokens innehåll som 

dominerar i klassrummet om inte annan litteratur inkluderas. Alltså spelar det en stor roll för 

eleverna vilket urval som presenteras i läroboken. Den brittiska bedömningsforskaren Tim 

Oates menar att läroböcker ofta tas för givna och att lärare sällan reflekterar över hur 

utvecklingen av dessa ser ut. Oates anser att läroböcker av hög kvalitet är ett stöd för både 

lärare och elever. Genom användandet av bra läroböcker kan lärare lägga mer tid på 

pedagogisk utveckling och göra undervisningen mer effektiv.28 Samtidigt som vikten av en 

god lärobok påvisas är det inte helt självklart vilka läromedel som bör brukas i klassrummet. 

Problematiken med urval av goda läromedel är ett ämne som Persson behandlar. Han 

                                                
24 Åkerfeldt, Anna & Selander, Staffan (2016). ”Söka och värdera digitala läromedel”. Skolverket, Digitalisering 

– grundskola, gymnasieskola. Modul: Leda och lära i tekniktäta klassrum, Del 3, 1. 
25 Lärarnas Riksförbund (2012). Makten över läromedlen – Lärarnas möjligheter att styra över läromedlen i 

undervisningen. Stockholm: LRF, förord. 
26 Lilja Waltå, Katrin (2016). Äger du en skruvmejsel? Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets 

yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011. Göteborg: Göteborgs universitet, 20 – 21. 
27 op.cit., 13 – 14. 
28 Oates, Tim (2014). Why textbooks count. Cambridge: Cambridge Assessment, 4. 
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beskriver läromedelsanalys som ”en komplicerad och tidskrävande uppgift”.29 Persson menar 

att välkända läromedelsförfattare påstår att en konstant omvärdering pågår angående vilka 

verk som ska ingå i läromedlets kapitel om litterära epoker.30 Trots denna omvärdering och 

ständiga utveckling innehåller flera läroböcker en slags outtalad skolkanon inom alla genrer 

och epoker – vissa författare och verk finns alltid med. 

 

2.4 Kanon 

Kanon är enligt Nationalencyklopedin normerande texter som åsyftar litterära verk, vilka 

under en viss period läses i skolor och hålls aktuella genom till exempel nyutgåvor. Vilka 

verk som anses tillhöra kanon beror på samtidens värderingar och litteratursyn.31 Leif 

Eriksson & Christer Lundfall beskriver begreppet ur ett litteraturhistoriskt perspektiv som 

litteratur alla ”bildningssökande” människor bör läsa.32 Idag finns ingen officiell skolkanon – 

varken för läromedel eller för skönlitteratur. Senare läroplaner har enligt Persson bidragit till 

en ”avkanonisering” i och med införandet av det vidgade textbegreppet.33 Han hävdar att 

dagens aktuella styrdokument inte ger läraren särskilt konkreta förslag på vilken litteratur som 

ska läsas: ”Styrdokumenten formulerar vissa ramvillkor som den enskilde läraren kan välja att 

förhålla sig till på olika sätt.”34 Detta skapar stor frihet för den individuelle svenskläraren, 

men försvårar elevers rätt till likvärdig utbildning. Trots denna frihet finns det ett antal 

författare och verk som ständigt återkommer i läroböckerna. 

 

2.5 Kulturarv 

Nationalencyklopedin beskriver kulturarv som ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs 

historia och som fungerar som en gemensam referensram: det västerländska”.35 Det är inte 

lätt för svensklärare att komma fram till vilken litteratur som ska läsas i klassrummet. Olika 

lärare hanterar dilemmat på olika sätt, en del menar att det bästa är att utgå från den litteratur 

eleverna läser på fritiden, andra menar att litteraturundervisningen ska förmedla ett kulturarv. 

Maria Nilson & Helene Ehriander ifrågasätter om lärare kan undervisa elever i en skolkanon 

som förmedlar ett kulturarv långt ifrån elevernas egna läsvanor, eller om det enbart är 

                                                
29 Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? – Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen. Lund: Studentlitteratur, 90. 
30 ibid. 
31 Nationalencyklopedin – Kanon. 
32 Eriksson, Leif & Lundfall, Christer (2002). Litteratur och litteraturvetenskap. Malmö: Liber, 132. 
33 Persson (2007), 82 – 83. 
34 op.cit., 90. 
35 Nationalencyklopedin – Kulturarv. 
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kontraproduktivt.36 Sådan litteratur riskerar att kännas otillgänglig för eleverna. Om 

svenskämnet ses som ett litteraturhistoriskt bildningsämne brukar kulturarvet vara en stor del 

av undervisningen. Det handlar då om att föra vidare ett arv av litteratur som kan vara 

nationellt eller västerländskt.  

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

(red.), Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 129. 
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3. Teori 

För att kunna analysera ett läromedel, även om det är en tryckt lärobok, krävs olika former av 

analyser. Boksidan består av både skönlitterär text, brukstext, bilder och grafiska 

utsmyckningar. Därför kommer vi att utgå från teorier om olika läsarter och bildfunktioner i 

vår läroboksanalys. 

 

3.1 Läsarter 

Om alla lärare och elever skulle komma överens om att det är läsning av skönlitteratur som 

ska dominera i klassrummet finns det fortfarande otaliga frågetecken att reda ut. De olika 

tillvägagångssätt som finns för att läsa innehåller i sig en dikotomi. Ska klassrummets 

litteraturläsning bestå av kritisk läsning, kreativ läsning eller erfarenhetsbaserad läsning? 

Oavsett om eleverna läser skräcklitteratur eller August Strindberg måste alla i klassrummet 

vara överens om hur texterna ska läsas. I Skolverkets modul för perspektiv på 

litteraturundervisning skriver Bengt-Göran Martinsson: 

 

Att läsa skönlitteratur på gymnasiet är en mångfacetterad verksamhet. Läraren ska skapa och 

vidmakthålla läslust och intresse för skönlitteraturen samtidigt som analytiska perspektiv ska 

anläggas på den genom introduktion av litteraturvetenskapliga begrepp och litteraturhistoria. 

Undervisning i skönlitteratur ska å ena sidan anpassas till elevernas erfarenhet i allmänhet och av 

litteratur och fiktion i synnerhet. Å andra sidan ska den ge ny kunskap om litteratur och dess 

utveckling både i Sverige och i världen i stort.37 
 

Hur ska då lärare, och i förlängningen läroböcker, hantera elevers läsning i klassrummet? 

Dahl menar att det inte är möjligt att studera litteraturen i läroböcker utan att samtidigt studera 

olika sätt att se på litteratur.38 Vi kommer i detta stycke att gå igenom tre olika perspektiv på 

läsning: kritisk läsning, erfarenhetsbaserad läsning och kreativ läsning. 

 

3.1.1 Kritisk läsning 

Den amerikanska litteraturkritikern Michael Warner inleder sin artikel ”Uncritical Reading” 

med en lång lista över vad som inte är kritisk läsning – i princip alla sätt att läsa. Vad är då 

kritisk läsning? Warner menar att: ”Different teachers might have different ideas of how to do 

                                                
37 Martinsson, Bengt-Göran (2016). ”Därför läser vi skönlitteratur”. Skolverket, Modul: Perspektiv på 

litteraturundervisning, Del 1, 1. 
38 Dahl, Christoffer (2010). Ett annorlunda brus. Ett läromedels litteraturförmedling i spänningsfältet mellan 

tradition och förnyelse. Malmö: Holmbergs, 65. 
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critical reading, but the axis of opposition is fundamental to our institutional role.”39 Alltså att 

grunden för all litteraturundervisning är kritisk läsning, trots att lässtrategin är svårdefinierad. 

Allmänt finns tendenser att se kritisk läsning som en paraplyterm för all självmedveten 

läsning. Warner menar att detta synsätt leder till flera problem eftersom läsningen då enbart 

blir en individuell reflektion istället för de utövade former och metoder som kritisk läsning 

faktiskt består av.40 Om man ser all medveten läsning som kritisk, finns det en risk att 

läsningen blir historielös och att eleverna inte förstår att sättet att läsa har en historia och 

kontext. Warner menar då å andra sidan att det finns en disciplin för kritisk läsning.41 Om 

man som Warner ser kritisk läsning som en disciplin måste det också finnas utrymme för 

andra läsningsdiscipliner. Öhman resonerar över Warners artikel och hävdar att ”att läsa 

mothårs”, alltså kritisk läsning, har varit normen länge, men att många forskare nu ser 

synsättet som förlegat och att närhet till texten nu allt oftare favoriseras framför distans.42 

Kritisk läsning är alltså ett medvetet och analytiskt förhållningsätt till litteraturen, som går ut 

på att ifrågasätta och inte bara låta sig slukas av litteraturen. 

 

3.1.2 Erfarenhetsbaserad läsning 

Årheim menar att svenskämnet har ändrat karaktär de senaste åren. Hon beskriver hur det 

förändrats från ett litteraturhistoriskt bildningsämne till att bli erfarenhetspedagogiskt.43 Lars-

Göran Malmgren beskriver att ämnet ibland formas utifrån elevernas förutsättningar och 

behov, vilket gör att det inte följer en fast studiegång.44 Detta gör att litteraturläsningen många 

gånger blir ett moment som utgår från elevernas erfarenheter. Gunilla Molloy menar att när 

eleverna samtalar om lästa böcker är deras tankar färgade av egna erfarenheter, och av den 

anledningen är allas tankar om boken olika. När eleverna delar med sig av sina erfarenheter 

till varandra bildas en större förståelse för boken.45 Hon anser att texten kan ”bli den plattform 

som eleven behöver stå på för att formulera sina egna erfarenheter.”46 

                                                
39 Warner, Michael (2004). ”Uncritical Reading”. I: Gallop, Jane (red.), Polemic: Critical or Uncritical. 

Abingdon-on-Thames: Routledge, 13. 
40 op.cit., 16. 
41 op.cit., 20. 
42 Öhman (2015a), 31 – 32. 
43 Årheim, Annette (2010). ”Litteratur som spegel eller fönster?”. I: Martinsson, Bengt-Göran & Parmenius 

Swärd, Suzanne (red.), Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i 

ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 – 27 maj 2010. Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings 

universitet nr 1, 155. 
44 Malmgren, Lars-Göran (1996), Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 89. 
45 Molloy, Gunilla (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur, 77. 
46 op.cit., 78 
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Årheim beskriver hur lärare använder litteraturen som ett verktyg för att undervisa eleverna 

till att bli goda medborgare: ”Litteraturen används i allt större utsträckning som avstamp för 

demokratiska samtal om svåra ämnen som förväntas ligga ungdomarnas vardag nära.”47 

Årheim menar att svensklärare är överens om att litteraturläsningen i klassrummet är av stor 

vikt: ”Den vidgar elevens erfarenhetssfär, bidrar till deras personlighetsutveckling på olika 

plan och fungerar som ett fönster mot världen. Men samtidigt som lärarna alltså önskar att 

litteraturläsningen ska fungera som ett fönster mot omvärlden, så stoppar de istället en spegel 

i elevernas händer.”48 Lärarna eftersträvar att eleverna ska få ta del av andras erfarenheter och 

att deras kunskaper om omvärlden ska vidgas, men samtidigt utgår undervisningen till stor del 

från elevens egna erfarenheter.49 Även Christina Olin-Scheller är kritisk till att läsningen i 

klassrummet ligger för nära eleverna och deras erfarenheter. Hon menar att en del av 

förståelsen för litteraturen tappas om den hela tiden ska kopplas samman med elevernas egna 

liv. Istället bör läsningen lämna verkligheten och gå ut på en ren fiktions-diskussion.50 Det är 

mer en del av ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Olin-Scheller vill att läsaren ska 

tolka och förstå att det finns flera aspekter av en text och att det inte bara är elevens 

erfarenhetssfär som är den rimliga utgångspunkten.51 För att kunna främja elevernas 

tolknings-sfär bör läraren därför utgå från ett litteraturvetenskapligt metaspråk som eleverna 

lär sig och använder för att lyfta de litterära diskussionerna till en högre nivå.52 Med hjälp av 

metaspråket kan alltså litteraturundervisningen utgå från något annat än det som rent 

erfarenhetsbaserade litteratursamtal resulterar i. Emellertid är erfarenhetsbaserad läsning 

troligen ganska utbredd i skolorna. Fenomenet resulterar i att när klassen i samråd med läraren 

har konstaterat vad texten handlar om diskuteras inte texten mer, istället väljer man att prata 

om elevernas erfarenheter och åsikter. Enligt Årheim är detta också etablerat i läromedel.53 

 

3.1.3 Kreativ läsning 

Persson presenterar ett alternativ till kritisk och erfarenhetsbaserad läsning som han menar 

inte behöver innebära naiv och barnlik läsning, utan istället är en kombination av de båda 

sätten – kreativ läsning.54 Persson förklarar begreppet som att läsaren problematiserar och 

                                                
47 Årheim (2010), 157. 
48 op.cit., 161. (Årheims kursivering.) 
49 op.cit., 163. 
50 Olin-Scheller, Christina (2008). Såpor istället för Strindberg?: litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. 

Stockholm: Natur & Kultur, 132. 
51 op.cit., 130. 
52 op.cit., 133. 
53 Årheim (2010), 157. 
54 Persson (2007), 264. 
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reflekterar över det lästa, men inte bara utifrån sig själv utan i samtal med andra. Det kan 

upplevas som att diskussionen om kreativ läsning hamnar på en nivå där den kritiseras för att 

litteraturläsningen blir ett slags underlag för ett samtal som är långt ifrån textnära. Men 

Persson hävdar att det är just blandningen mellan naiv läsning och närläsning som bildar den 

kreativa läsningens viktiga funktion i klassrummet.55 Ofta kritiseras litteraturundervisningen i 

skolan för att vara alltför inriktad på vad eleverna själva har upplevt eller känt, vilket innebär 

att det litterära verket känns onödigt och enbart används som ett redskap för att komma åt ett 

fostrande samtal, helt utan egenvärde. Persson menar däremot att ”utgångspunkten måste vara 

läsarens erfarenheter, men de får inte enbart strykas medhårs, utan bör också utmanas och 

överskridas.”56 Langer tar upp de rädslor som många språklärare känner inför 

litteraturundervisning nära elevernas erfarenhet – att eleverna går miste om den rena 

kunskapen när undervisningen fokuserar på deras egna tankar.57 Vidare kan det uppfattas som 

om Langer istället ser elevernas egna erfarenheter och tankar som ett verktyg att tillsammans 

med begrepp och fackspråk lägga grunden för litteratursamtalen, vilket är en variant av det 

Årheim och Olin-Scheller menar.58 Det går att se denna syn på litteratur som ett mellanläge 

mellan den objektiva kritiska läsningen och den subjektiva erfarenhetsbaserade läsningen. 

 

3.2 Bilder för förståelse 

Läroböcker innehåller ofta en stor andel bilder. Yvonne Eriksson skriver att ”det finns en 

utbredd föreställning om att bilder underlättar förståelsen av en text. Forskning visar dock på 

motsatsen: för många, särskilt för skolbarn, kan det vara svårt att förflytta sig mellan text och 

bild.”59 Bilderna behöver dock inte alltid vara ett hinder för inlärning och förståelse, faktum är 

att de tvärtom kan vara en hjälp om de används på rätt sätt och i rätt mängd. Eriksson menar 

att bilder i läromedel kan fylla olika funktioner: uppmärksamhetsfunktionen = bilden 

uppmärksammas särskilt vilket också bidrar till uppmärksamhet av texten, kognitiva aspekter 

= illustrationer och bilder hjälper eleverna att förstå texten, samt den kompensatoriska 

funktionen = bilder och illustrationer ska hjälpa elever med läsförståelse.60 Boel Englund 

beskriver i sin avhandling Skolans tal om litteratur hur det finns flera sätt att se på relationen 

                                                
55 op.cit., 265. 
56 op.cit., 268. 
57 Langer (2015), 143. 
58 Årheim (2010), 157. 
59 Eriksson, Yvonne (2009). Bildens tysta budskap – interaktionen mellan bild och text. Stockholm: Nordstedt 

akademiska förlag, 49 – 50. 
60 ibid. 
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mellan bild och text i läromedel. Det vanligaste är parallellutsagor som går ut på att bild och 

text fyller liknande funktion.61 I parallellutsagor samarbetar bild och text för att förmedla 

samma kunskap till eleverna. Detta skiljer sig från en annan vanlig funktion för bilder, att de 

är en dekoration vid sidan av texten. 

Anders Björkvall skriver om bilders grammatik och menar att det är möjligt att se 

kombinationen av ord, bild och andra utsmyckningar som pryder ett bokuppslag som 

bildmodalitetens grammatik. Bilder har förmågan att skapa mening genom sin likhet med 

företeelser i världen.62 

  

                                                
61 Englund, Boel (1997). Skolans tal om litteratur – Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett 

kulturellt återskapande. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 170. 
62 Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Studieförlag, 17 – 18. 
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4. Metod 

I metodavsnittet ämnar vi beskriva tillvägagångssätt och undersökningsprocess genom att 

beskriva urvalsprocessen, presentera materialet och beskriva hur data analyserats. Detta görs 

genom att noggrant redovisa detaljer och peka ut både styrkor och brister i material, urval och 

teori.63 

 

4.1 Material 

Denna uppsats jämför fyra olika läroböcker för Svenska 2, varav två har tillhörande 

antologier. Samtliga läroböcker är skrivna för eller reviderade för ämnesplanen för gymnasiet 

2011. Nedan kommer läroböckerna att presenteras då de lägger grunden för studien. 

 

 Metafor 2 (2018), Jenny Edvardsson. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Läroboken är den senast utkomna i vårt urval och innehåller 15 kapitel. Ett av dessa kapitel 

introducerar hur en litteraturanalys genomförs, och följs upp av 10 kapitel som går igenom 

litteraturhistorien från antiken till nutid. Resterande kapitel fokuserar på muntlig och skriftlig 

framställning, nordiska språk och grammatik. Boken är skriven av Jenny Edvardsson, 

legitimerad lärare i svenska och historia. Hon har tidigare tilldelats både Guldäpplet för 

digitala resurser i klassrummet och Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.64 

 

 Svenska impulser 2 (2010), Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson. Stockholm: 

Sanoma Utbildning. 

Boken består av sju kapitel: fyra om läsning och litteratur, ett om Nordens språkförhållanden, 

ett om att skriva och tala samt ett om språkets grunder. Varje litteraturkapitel innehåller 

utdrag och citat från flera texter samt en tidslinje över viktiga verk och händelser i samhället. 

Läromedlet utkom 2010 men är avsett för kursen Svenska 2. Det finns en antologi som kan 

användas tillsammans med boken. Markstedt är svensklärare och ”uppskattad 

läromedelsförfattare”, enligt Gothia Fortbildning.65 Tillsammans med Eriksson har Markstedt 

skrivit bokserien Svenska impulser. 

 

                                                
63 Augustsson, Gunnar (2018). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: 

Studentlitteratur, 130 – 131. 
64 Studentlitteratur – Jenny Edvardsson. 
65 Lärkraft – Gothia Fortbildning (2019). ”Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper – Intervju 

med Carl-Johan Markstedt”. 
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 Upplev litteraturen 2 (2011), Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson. Stockholm: 

Bonnier Utbildning. 

Antologin är ett komplement till Svenska impulser 2, som även kan användas fristående. Varje 

text följs av uppgifter, en del har endast en tillhörande uppgift medan andra har upp till tre 

olika uppgifter. I boken finns många bilder och illustrationer, cirka en var femte sida. Boken 

följer litteraturepokerna i kronologisk ordning, men vissa moderna texter har skjutits in i 

epokerna för att ”skapa spännande möten mellan då och nu”.66 

 

 Svenska rum 2 (2013), Leif Eriksson, Helena Heijdenberg & Christer Lundfall. 

Stockholm: Liber. 

Detta är en allt-i-ett-bok med nio tematiska kapitel, varav sju utgår från skönlitteratur. Boken 

beskriver sambandet mellan språk, litteratur och samhälle – nu och då. Boken innehåller en 

del kortare utdrag men eleverna uppmanas ofta att leta upp hela verk, läsa dem och sedan 

svara på tillhörande frågor. I slutet av boken finns de så kallade ”Guldsidorna”, en 

uppslagsdel som det hänvisas till genom hela läroboken. Där finns verktyg för skrivande och 

analys, till exempel frågor man bör ställa till en roman. Läromedlets författare är enligt Liber 

”erfarna läromedelsförfattare med lång lärarerfarenhet”.67 

 

 Svenska timmar – Litteraturen (2012), Svante Skoglund. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Även denna bok utgår från litteraturhistoria och litterära epoker. Det finns inga frågor eller 

uppgifter till specifika texter, utan varje epok avslutas med uppgifter under rubrikerna 

”Frågor”, ”Fundera” och ”Samtala och skriva”, samt några sidor fördjupning om samhället 

under den aktuella epoken. Boken har sju kapitel som enligt baksidestexten ska ge en 

”gedigen, perspektivrik och underhållande genomgång av den västerländska 

litteraturhistorien, från antiken till absurdismen.”68 Detta är en del av en serie, som innehåller 

”Litteraturen”, ”Antologin” och ”Språket”. Vi har valt att endast titta på ”Litteraturen” och 

”Antologin”, eftersom det är de som behandlar skönlitteratur. Skoglund har arbetat som 

svensklärare, översättare och läroboksförfattare sedan 1980-talet.69 

  

                                                
66 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Leif (2011). Upplev litteraturen 2. Stockholm: Bonnier Utbildning, 3. 
67 Liber – Svenska rum. 
68 Skoglund, Svante (2012a). Svenska timmar – Litteraturen. Malmö: Gleerups Utbildning, baksidan. 
69 ibid. 
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 Svenska timmar – Antologin (2012), Svante Skoglund. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Denna bok innehåller texter från antiken till den svenska arbetarlitteraturen och är ett 

komplement till Svenska timmar – Litteraturen. Till de flesta utdrag finns en kort kommentar 

som ofta berör handlingen. Det står ingenting om författarna till verken, men varje text följs 

av ordförklaringar och ett antal frågor. 

 

4.2 Urval 

I urvalsprocessen genomfördes avgränsningar i valet av läromedel som skulle analyseras. 

Eftersom studien är kvalitativ är urvalet av studieobjekt av stor vikt.70 Det innebär att vi har 

valt att fokusera på ett mindre antal läromedel, då sammanställning av kvantitativ statistik 

över hur många läromedel som behandlar ämnet inte är av intresse i denna undersökning. För 

att kunna sålla bland läromedel sattes ett antal kriterier för att välja material. Dahl förklarar att 

tidigare läromedelsanalyser har gjort sitt urval efter de läromedel som är populärast i 

skolorna, men att det i dagens läromedels-läge finns för många. Även om en avgränsning för 

de stora förlagen sker finns över 40 läromedel i svenskämnet att välja mellan, varav alla 

används i de svenska gymnasieskolorna.71 

Det första urvalskriteriet utgjordes av att läromedlet skulle vara skrivet för den senaste 

läroplanen för gymnasieskolan, Gy11. Undervisning ska planeras utifrån aktuell läroplan och 

om ett läromedel ska kunna användas i sin helhet bör det vara anpassat efter den läroplan som 

är giltig. Det andra urvalskriteriet som vi tog ställning inför var att läromedlet skulle behandla 

skräcklitteratur. I den ursprungliga idén av vad som skulle granskas i läromedlen innefattas 

även fantasylitteratur, men i och med att det endast var en lärobok som uttalat presenterade 

fantasy flyttades urvalet till enbart skräcklitteratur. Vi valde att analysera kapitel om 

skräcklitteratur då vi anser att genren kan fungera som ett exempel på hur läroböckerna ser ut 

i sin helhet. Många av läromedlen som gallrades saknade helt kapitel om skräck eller 

skräckromantik. Dock räckte det inte med att skräck förekom i kapitlet, då flertalet läromedel 

enbart ägnade en eller två sidor till genren. Detta var orsaken till att vi valde att analysera 

läromedel vars kapitel om skräcklitteratur omfattar minst fyra boksidor. 

Ett tredje urvalskriterium var att läromedlets stycke om skräcklitteratur skulle 

innefatta utdrag ur litterära verk och uppgifter för eleverna att vidare bearbeta litteraturen 

utifrån. Detta för att kunna få en bred bild av hur läromedlet uppmuntrar elever att bearbeta 

                                                
70 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 99. 
71 Dahl (2015), 22. 
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litteraturen, inte enbart läsa den. Längden på utdragen var inte en aktiv del av urvalet, utan 

även citat räknas. Vi valde två läroböcker med tillhörande antologi och två allt-i-ett-böcker, 

för att kunna se om det finns några skillnader i presentationen och om skräckgenren får ta mer 

plats i böcker med tillhörande antologi eller inte. 

 

4.3 Analysmetod 

Följande studie är en kvalitativ textanalys som genomförs på aktuella läroböcker anpassade 

för Gy11. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg påpekar att det inte är helt självklart vad som 

menas med kvalitativ metod. Den måste vara öppen, men samtidigt är definitioner viktiga.72 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström skriver att ”inom 

kvalitativ forskning betonas förståelse av människans upplevelser av till exempel ett fenomen 

i sitt sammanhang.”73 Detta fokuseras i denna studie: hur presentationen av skräcklitteratur ser 

ut och hur den kan uppfattas av läsaren; alltså vilka signaler texten skickar till sin mottagare. 

En kvalitativ studie ”strävar efter helhetsförståelse av det enskilda fallet”, vilket betyder att 

forskaren förutsättningslöst vill beskriva och tolka det valda materialet.74 Grundläggande för 

denna studie är analysen av hur skräcklitteratur presenteras. Dels vill vi undersöka 

författarpresentationer, textutdrag och uppgifter och dels hur lärobokens kompositioner av 

bild, text och figurer tillsammans bildar läromedlet. Detta kommer att göras utifrån 

sammanhanget på varje sida, men också stycket i sin helhet. Läromedel består av flera olika 

texttyper. En vanlig sida i läroböckerna består av brukstext, skönlitterära texter, bilder och 

ibland även utsmyckning i form av ramar eller geometriska former kring olika delar av texten. 

På grund av detta krävs flera typer av analyser som är anpassade för de olika sektionerna som 

tillsammans utgör boksidan. Läromedlets text och uppgifter analyseras utifrån vilka 

klassrumsaktiviteter som främjas genom framställningen. Detta för att giltiggöra lärobokens 

innehåll för en verksam lärares vardag. 

Staffan Selander skriver att syftet med pedagogisk textanalys är att göra en analys av 

hur text och bild förmedlar kunskaper, vilket är syftet med ett läromedel. Dessutom bör det 

understrykas att eleverna är den främsta målgruppen för läromedlen och det bör 

                                                
72 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Studentlitteratur, 17. 
73 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i 

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

53. 
74 op.cit., 43. 
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uppmärksammas hur materialet kommer uppfattas av eleverna.75 Selander menar att 

läroböckernas bilder är viktigare idag i och med andra mediers utveckling. Han ser en trend 

av att kvoteringen mellan bild och text blir allt mer jämn, då bildernas frekvens ökar. Fler 

bilder behöver inte betyda större förståelse, utan bilderna måste samarbeta med och 

komplettera texten för att de ska bidra med mer kunskap för eleverna.76 

Kvalitativ textanalys beskrivs av Pär Widén som en analysmetod som genomförs med 

en av tre dimensioner i fokus. Den första dimensionen fokuserar på en texts författare, 

redaktör eller upphovsman och vilka innebörder författaren själv tillskrivit texten. Den andra 

dimensionen riktas in på textens form och innehåll med dess språkliga, litterära och 

innehållsliga innebörder och den tredje dimensionen tittar på vilka innebörder texten får i 

relation till ett sammanhang utanför själva texten. Vid användning av metoden måste det 

klargöras vilken dimension analysen bygger på.77 Analysen genomförs i fyra steg: identifiera 

problemet som ska analyseras, välj lämpligt analysmaterial, skapa analytiska teman, genomför 

en detaljerad analys.78 Dessa steg har genomförts i studien och teman återfinns både i teori- 

och resultatkapitlet. Vi har valt att primärt använda oss av den andra dimensionen i vår studie. 

Det är alltså själva texten som är det viktigaste. Widén framhäver att en viktig del av 

kvalitativ textanalys är att ställa kritiska frågor till texten som analyseras, men skriver att det 

även går att titta på vad som utesluts i texten.79 För analys av den andra dimensionen behöver 

frågor kring textens språk- och textmässiga eller innehålls- och utformningsmässiga 

egenskaper ställas.80 

 

4.4 Metodens begränsningar 

Eftersom detta är en kvalitativ studie som analyserar endast fyra läroböcker och två antologier 

är det svårt att säga något om läromedel i allmänhet. Vi hävdar alltså inte att alla läromedel 

behandlar skräck på de sätt som framkommer i studien och de för- och nackdelar som 

framkommer i resultat och diskussion är unika för de granskade läroböckerna. Det som kan 

sägas utifrån denna studie är dock hur skräcklitteraturen framställs i just dessa läromedel. 

Eftersom två av böckerna har tillhörande antologier bör vi ta hänsyn till detta och behandla de 

                                                
75 Selander, Staffan (1988). Lärobokskunskap – pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 

1841 – 1985. Lund: Studentlitteratur, 122. 
76 op.cit., 119. 
77 Widén, Pär (2015). ”Kvalitativ textanalys”. I: Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 

analys. Stockholm: Liber, 178. 
78 op.cit., 185 – 189. 
79 op.cit., 179 + 182. 
80 op.cit., 184. 
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böckerna både som en helhet och var för sig. Något som inte är en begränsning för metoden i 

sig men kan vara ett problem i skolpraktiken är om skolor inte köper in både huvudbok och 

antologi i samma serie. Läsarterna kan variera mellan de olika böckerna och om eleverna inte 

får helheten kan viss förståelse gå förlorad. 

 En kvalitativ studie utgår från forskarens egen tolkning och uppfattning av det 

studerade materialet. Därför är det viktigt att poängtera att det finns en mänsklig aspekt av 

utformningen av resultatet. Eriksson Barajas et al. beskriver denna företeelse: ”Forskaren är 

inte skild från det fenomen som studeras, utan forskarens och övriga deltagares uppfattningar 

kan påverka resultatet av undersökningen.”81  

                                                
81 Eriksson Barajas et al. (2013), 53. 
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5. Skräcken i läromedlen 

I resultatet presenteras de utvalda läroböckernas skräckkapitel och analys kombineras med 

redovisning för att på ett relevant sätt kontextualisera de olika läroböckernas innehåll.82 

Resultatet presenteras under rubrikerna Layout, Skönlitteraturens författare, Utdrag, 

Arbetsuppgifter och Läsarter och bilder för förståelse. I varje kapitel figurerar även titlarna på 

läromedlen som underrubriker för att ge möjligheten att följa ett läromedel genom hela 

analysen. 

 

5.1 Layout 

I detta kapitel presenteras läroböckernas layout översiktligt. Även om texten är den aspekt av 

läroböcker som ligger i fokus finns det också andra delar som tillsammans utgör helheten. 

Bilder och illustrationer spelar en stor roll för hur elever och lärare uppfattar läromedel. Allt 

på en boksida är en del av layouten och kan påverka läsarens upplevelse av boken. 

 

Metafor 2 

Läroboken har ett enkelt färgschema där de vita sidorna enbart varieras med turkosa färgrutor 

och bilder. All text är vänsterjusterad och har stora marginaler på båda sidor. För att särskilja 

mellan brukstext och skönlitterära utdrag finns den turkosa rutan bakom utdragen. Stycket 

innehåller enbart två bilder – ett porträtt av Mary Shelley målat av konstnären Richard 

Rothwell och ett fotografi föreställande Boris Karloffs rolltolkning som Frankensteins 

monster från James Whales film från 1931. Bilderna tar upp en fjärdedels till en halv boksida. 

Bildtexterna återfinns vid sidan av bilderna och beskriver vad de föreställer, samt vem som är 

upphovsman. Fotografiet av Karloff är placerat under texten, medan porträttet föreställande 

Shelley befinner sig vid sidan av texten och ”konkurrerar” med texten på samma utrymme.83 

 

Svenska rum 2 

Sidlayouten är sparsam och texten är vänsterjusterad och i sin helhet svart. Citat och utdrag är 

röda, vilket gör att blicken dras till dem. Även rubrikerna för arbetsuppgifterna är röda. 

Förutom text innehåller uppslagen bilder som varieras mellan fotografier och illustrationer. 

En del tabeller förekommer också i boken, exempelvis över vad romantikens respektive 

                                                
82 Augustsson (2018), 132. 
83 Edvardsson, Jenny (2018). Metafor 2. Malmö: Gleerups Utbildning, 145 – 148. 
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realismens litteratur skildrade och betonade.84 I stycket om skräcklitteratur återfinns bland 

annat bilder från en filmatisering av Frankenstein, ett illustrerat hjärta och pistoler, men också 

ett foto av en kvinna med mycket svart smink som rinner nedför kinderna.85 Det finns inga 

bildtexter eller angivelser för vad bilderna föreställer. 

 

Svenska impulser 2 

Den löpande texten är mestadels svart, men en del rubriker är färgade. I början av varje epok 

finns en tidslinje över viktiga verk och samhällshändelser. Boken innehåller många bilder och 

illustrationer och en stor del av texten är inramad av illustrationer eller svart mot en enfärgad 

bakgrund. Kapitlet skräckromantik innehåller tolv bilder och illustrationer varav sex stycken 

utgör ett helt eget uppslag med bilder från filmer och musikvideor, exempelvis Carrie White 

från filmen Carrie (1976), Norman Bates från Psycho (1960) och Michael Jackson från 

musikvideon Thriller (1983). Bilderna är omringade av ramar i vit gotisk stil med dödskallar 

och liknande slingrande i mönstret. I bakgrunden syns även fladdermöss, spindelväv och blod 

i traditionell skräck-anda. Uppslaget innehåller ingen egentlig uppgift, men på sidan innan 

står det: ”Det finns gott om blodsugare, monster och galningar i litteraturens och filmens 

värld. På nästa uppslag möter du några av dem. Vilka känner du igen?”86 I slutet av boken 

finns ett ”facit” till uppslaget. 

 

Upplev litteraturen 2 

Boken har raka marginaler förutom på vissa sidor där ett foto eller en illustration täcker hela 

sidan. Utdrag från litteraturepokerna blandas med mer moderna texter, till exempel påträffas 

Donna Tartts Den hemliga historien (1992) i antiken.87 Utdragets titel står högst upp och 

under den står författarnamnet i blått. Förutom blå författarnamn och vissa röda rubriker är 

texten helsvart. En del utdrag kommer med ordförklaringar längst ner på sidan. Det finns flera 

bilder, textrutor och illustrationer i boken och även ett sju sidor långt utdrag ur en seriebok. I 

det 36 sidor långa kapitlet Romantiken finns sex bilder och illustrationer, dock inga 

tillhörande skräcktexterna. Emellertid ägnas elva sidor åt hela Den svarta katten med 

                                                
84 Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena & Lundfall, Christer (2013). Svenska rum 2. Stockholm: Liber, 232. 
85 op.cit., 206 – 213. 
86 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven (2010). Svenska impulser 2. Stockholm: Sanoma Utbildning, 205 – 
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tillhörande uppgifter, samt fyra sidor åt Ann Radcliffes Udolphos mysterier med uppgifter och 

kort bakgrund kring romanen, Radcliffe och gotiska romaner.88 

 

Svenska Timmar – Litteraturen 

Läromedlet tillämpar en enkel layout med raka marginaler, svart löptext och en del färgade 

rubriker. Bilder, svartvita eller i färg, förekommer på ungefär var femte sida. Illustrationer är 

inte vanliga i boken, utan målningar eller foton dominerar. Alla kapitelrubriker är vita men 

har en bakgrund av fyra lodräta fält i olika färger. I slutet av boken finns en lista med termer, 

till exempel olika genrer. Till varje epok finns en tidslinje med årtal för viktiga händelser och 

texter. I slutet av varje kapitel finns några sidor som kallas ”fördjupning”, vilka innehåller 

fakta om samhället under den aktuella epoken. Skräck nämns både under romantiken och 

under en fördjupningsdel av upplysningen där författaren påpekar att intresset för skräck 

ökade redan under 1700-talet och att det blev en form av litteratur där kvinnor kunde ta plats 

och producera litteratur.89 

 

Svenska Timmar – Antologin 

Layouten i denna bok är väldigt enkel då texten mestadels är tryckt på vit bakgrund. Vissa 

sidor pryds av ljusgrå bakgrund och vita blad, och de flesta informationsrutor är ljusgröna. 

Inga andra bilder eller illustrationer förekommer. En del rubriker är gula, gröna, rosa eller blå 

medan texten för utdragen är svart. All text är centrerad, dock är kapitelrubrikerna inte 

parallella med löptexten utan lutade snett uppåt höger.90 

 

Sammanfattning och diskussion 

Det finns vissa likheter i hur de olika läromedlens layouter är utformade. Samtliga är skrivna 

på vita sidor med mestadels svart text enligt traditionell bokpraxis. Alla läroböcker innehåller 

även viss utsmyckning och bilder, men i olika utsträckning. Exempelvis har Svenska impulser 

2 större andel bilder och grafiska illustrationer. Mest sparsmakade är de båda antologierna 

som inte innehåller någon direkt utsmyckning i skräckkapitlet. Som Björkvall skriver är det 

inte säkert att bilderna ger extra förståelse för eleverna och detta ses även i studien – vissa 
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89 Skoglund (2012a), 186. 
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bilder har en självklar funktion och illustrerar det texten säger medan andra layoutval verkar 

vara mer slumpmässiga.91 

 

5.2 Skönlitteraturens författare 

I läromedlen är författarna oftast presenterade före de litterära verken, så därför följer samma 

upplägg här där vi presenterar vilka författare som är utvalda för att representera sin epok, och 

i detta fall genre. Författarnas liv är en stor del av varje kapitel och ofta presenteras de mest 

avvikande och ”spännande” aspekterna av dem. Vi skiljer här mellan en författarpresentation 

och att enbart nämna författares namn. För att det ska räknas som en författarpresentation ska 

fakta om författarna förekomma. 

 

Metafor 2 

I förordet skriver bokens författare Jenny Edvardsson att: ”I Metafor 2 kommer du att få möta 

många äldre skönlitterära texter.”92 Det historiska perspektivet framgår tydligt i hela 

läroboken och så också i stycket om skräck. Rubriken för skräckstycket är ”Skräckgenrens 

framväxt – Edgar Allan Poe och Mary Shelley” och är en del av epoken romantiken. Alltså är 

det Poe och Shelley som tar mest plats i kapitlet. Andra författare som nämns är Sir Arthur 

Conan Doyle och Percy Bysshe Shelley, men endast i förhållande till Poe och Shelley. Ur ett 

litteraturhistoriskt perspektiv kan man konstatera att inga av de representerade författarna var 

verksamma efter 1800-talet, vilket kanske inte är underligt då Metafor 2 är tydlig med sitt 

historiska perspektiv och presenterar litteraturen under rubriker som ”Skräckgenrens 

framväxt”.93 Den presenterade litteraturen är ämnad att representera skräckromantiken, och 

inte skräcklitteratur på samma sätt som andra läromedel i studien, så som exempelvis Svenska 

rum 2 som blandar äldre skräcklitteratur med nyare. Poes liv beskrivs som eländigt då han var 

deprimerad, inte blev accepterad av sin fosterfamilj och söp och slösade bort pengar. När 

Edvardsson skriver om Shelley koncentrerar hon texten på när Shelley var i Schweiz och fick 

idén till Frankenstein.94 
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Svenska rum 2 

I Svenska rum 2 nämns ett antal författare: R.L. Stevenson, Mary Shelley, Stephen King, 

Edgar Allan Poe, Bram Stoker och John Ajvide Lindqvist.95 Kapitlet om skräck i detta 

läromedel består alltså av både svenska och utländska författare, eller åtminstone en svensk 

författare – Ajvide Lindqvist. I läromedlet finns inga historiska svenska skräckförfattare 

representerade, utan de författare som står för historien är Stevenson, Stoker, Shelley och Poe. 

Den moderna skräcken representeras av King och Ajvide Lindqvist. Författarna presenteras 

relativt kortfattat och det skrivs bland annat att Shelley fick idén till Frankenstein i en dröm 

och att Ajvide Lindqvist arbetat som trollkarl och ståuppkomiker innan han blev författare.96 

 

Svenska impulser 2 

Svenska impulser 2 innehåller utdrag av Shelley, Stoker och Ajvide Lindqvist, samt ett citat ur 

Stephenie Meyers Om jag kunde drömma. Utöver dessa verk och deras författare nämns även 

författarna Anne Rice (En vampyrs bekännelse) och John Polidori (The Vampyre) samt Poe. 

Mary Shelley beskrivs ha haft ett ”dramatiskt liv”.97 Det berättas om hennes kända föräldrar 

och att hon rymde tillsammans med Percy Bysshe Shelley. Markstedt & Eriksson skriver om 

Poe att det kan vara svårt att förstå hur han kan vara en av de mest stilbildande författarna 

under 1800-talet i och med att ”Poe levde ett hårt liv med droger och sprit och att han bara 

blev fyrtio år”.98 En historia som upprepas två gånger är den om hur Frankenstein och The 

Vampyre kom till under samma resa till Schweiz. Det finns dock en viss motsägelse när det 

står att ”Mary Shelley var den enda som avslutade sin historia” och att ”Polidori började 

skriva sin vampyrberättelse”. Det beskrivs inte hur Polidori avslutade sitt verk.99 Rice, Meyer 

och Ajvide Lindqvist presenteras inte på samma sätt som de andra författarna, utan där talas 

det istället om de litterära verken. De moderna författarna får alltså inga ”spännande” 

presentationer. 

 

Upplev litteraturen 2 

Även i denna lärobok ligger skräcklitteraturen under romantiken och den litteratur som 

presenteras är ett utdrag ur Ann Radcliffes Udolphos mysterier och hela Poes novell Den 

svarta katten. Det finns kort historik om både Radcliffe och Poe. Radcliffe förklaras som ”en 

                                                
95 Eriksson et al. (2013), 206 – 213. 
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97 Markstedt & Eriksson (2010), 198. 
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av Englands mest lästa författare i slutet av 1700-talet”. Presentationen fortsätter med att 

förklara att hon var en av de författare som utvecklade den gotiska romanen och dess 

spridning då hon produktivt producerade flera böcker i rad innan hon av okänd anledning 

slutade skriva.100 Poes liv presenteras som tragiskt och hans motgångar samt död fokuseras. 

Hans noveller beskrivs som ”djupdykningar i den mänskliga själens mörkaste vrår”.101 

Författarna framställs som spännande eftersom biografierna tar upp de utstickande 

händelserna i liven. Mysterier lyfts fram, som exempelvis Poes död och mysteriet kring varför 

Radcliffe slutade att skriva. 

 

Svenska Timmar – Litteraturen 

Rubriken för skräckavsnittet är ”Frankensteins monster och annan skräck”, vilket gör att 

läsaren förstår att Shelley och hennes mest kända roman presenteras här. Vidare lyfts de 

mytomspunna omständigheterna kring Frankensteins tillkomst fram. Utöver Shelley 

presenteras Poe; han framställs som skräckens mästare, deckarens skapare och en av de mest 

inflytelserika författarna över litteraturens utveckling.102 I denna lärobok presenteras dock 

skräckförfattarna inte ingående, och inte heller deras verk. Om Poe står lite mer: han blev 

tidigt föräldralös, blev drogmissbrukare och dog vid 40 års ålder. Shelley var en nittonårig 

engelska gift med Percy Bysshe Shelley och Draculas författare Bram Stoker var kort och 

gott irländare. Utöver dessa tre författare nämns även Walpole, Beckford, E.T.A. Hoffmann, 

bröderna Grimm samt Selma Lagerlöf.103 

 

Svenska Timmar – Antologin 

I Svenska Timmar – Antologin presenteras ingen fakta om författare, utan endast texterna 

presenteras kortfattat. Dock står det vem som skrivit verket.104 

 

Sammanfattning och diskussion  

Edgar Allan Poe och Mary Shelley presenteras i samtliga läroböcker, och överlag är det 1800-

talets författare som läromedlen fokuserar på medan samtida är mer sällsynta. Emellertid finns 

John Ajvide Lindqvist nämnd i två läroböckers huvudtext och i en bildtext i en tredje lärobok. 

Svenska rum 2 nämner även Stephen King, medan Svenska impulser 2 nämner Anne Rice och 

                                                
100 Markstedt & Eriksson (2011), 174. 
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Stephenie Meyer. En stor del av skräckavsnitten presenterar författare, vilket gör att utdrag får 

mindre plats än vad de skulle kunna ha. Persson menar att läromedelsförfattare ständigt 

hävdar att de omvärderar vilka författare som ska ingå i läroboken.105 Överlag går det dock att 

se hur samma författare återkommer; en ”skräckkanon” bestående av främst Poe och Shelley 

regerar. Poe framställs som science fiction- och deckargenrens fader och som väldigt 

inflytelserik inom skräck, medan Shelley presenteras som en känd skräckförfattarinna.106 Det 

går alltså att se en viss rangordning även inom denna ”skräckkanon”. Återkommande i 

samtliga läroböcker är att författarnas liv mytologiseras och deras ”mystiska” och 

”äventyrliga” livshändelser uppmärksammas. Ofta står de tragiska och annorlunda historierna 

i centrum. 

 

5.3 Utdrag 

I läromedel är det inte bara fakta om författare och tidsepoker som ska nå fram till eleverna.  

För att det ska kallas litteraturstudier bör eleverna också läsa litteratur. Olika läroböcker 

hanterar detta på olika sätt. En del innehåller både brukstext och skönlitteratur i samma verk, 

medan andra läroböcker har en tillhörande antologi som kompletterar med längre litterära 

utdrag. 

 

Metafor 2 

Läroboken är en allt-i-ett-bok, vilket betyder att den är fristående utan tillhörande antologier. 

Metafor 2 innehåller endast korta utdrag som inte är längre än en halv boksida. Det finns ett 

utdrag ur Poes Den svarta katten och två ur Mary Shelleys Frankenstein. Frågorna till 

texterna ska diskuteras och besvaras efter att eleverna läst enbart de korta utdragen.107 Det 

andra utdraget ur Frankenstein är längre och består av cirka två boksidor. Utdraget återfinns 

sist i kapitlet och följer inte direkt på resten av kapitlet om skräcklitteratur. Det finns ingen 

uppmaning till eleverna att läsa böckerna i sin helhet, men i slutet av kapitlet om romantiken 

finns ”Lästips!” där eleverna uppmanas att läsa ”Dracula av Bram Stoker – En skräckroman 

om greve Dracula.”108 

 

                                                
105 Persson (2007), 90. 
106 Edvardsson (2018), 145 – 147. 
107 op.cit., 146 – 148 + 158 – 161. 
108 op.cit., 157. 
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Svenska rum 2 

Även denna lärobok är självständig utan tillhörande antologi. Eftersom boken är tänkt att vara 

det enda läromedlet för Svenska 2 krävs en viss komplettering. Det presenterar boken själv i 

sina arbetsuppgifter. Rubriker som ”PÅ SPANING” och ”I BIBLIOTEKET” uppmanar 

eleven att söka upp en novell, roman eller film för vidare fördjupning. I det studerade avsnittet 

uppmanar boken läsaren att söka upp Poes Det skvallrande hjärtat och Den svarta katten, 

samt ett valfritt filmklipp som gestaltar skräcklitteraturens principer, Ajvide Lindqvists Elda 

telefonkataloger och filmatiseringen av Låt den rätte komma in.109 Eftersom eleven uppmanas 

att finna litteratur och filmatisering utanför läroboken finns inget större fokus på utdrag i 

texten, som istället fokuserar på förklarande av verk och presentation av författarna. De utdrag 

som är inkluderade i lärobokstexten är kortare utdrag ur Mary Shelleys Frankenstein och 

Stephen Kings Dödsdansen. Utdraget ur exempelvis Dödsdansen är väldigt kort och består av 

en beskrivning av varulven i historien. Om inte läroboken först hade förklarat för läsaren att 

det är en varulv som beskrivs hade läsaren dock inte kunnat lista ut det på egen hand då det 

endast står att han är svår att beskriva och har ett ”speciellt utseende”.110 

 

Svenska impulser 2 

Här återfinns utdrag ur Frankenstein, Dracula och Låt den rätte komma in. De två 

förstnämnda på cirka en sida var och det tredje på lite mer än en halv sida. Dessutom finns ett 

kort citat ur Om jag kunde drömma, sammanfattningar av tre noveller och en dikt av Poe samt 

tips på tre klassiska Dracula-filmer. En ”tipsruta” informerar även om att Den svarta katten 

kan hittas i Upplev litteraturen 2.111 Skräckens fokus, i denna lärobok, ligger utan tvivel på 

vampyrhistorier och frågorna till dessa är väl uttänkta för jämförelse av de olika utdragen. 

 

Upplev litteraturen 2 

Läroboken presenterar två skräcktexter: Udolphos mysterier av Radcliffe och Den svarta 

katten av Poe. Tre sidor ägnas åt utdraget ur Radcliffes roman medan tio sidor ägnas åt hela 

Poes novell.112 Eftersom hela novellen finns med får man helheten och kan svara på hela 

yttrandet, till skillnad från ett kort utdrag utan kontext.113 Romanens handling förklaras i 

                                                
109 Eriksson et al. (2013), 209 – 213. 
110 op.cit., 208. 
111 Markstedt & Eriksson (2010), 199 – 209. 
112 Markstedt & Eriksson (2011), 174 – 188.  
113 Öhman, Anders (2015b). ”Vad händer i läsningen? – Litteraturundervisningen och de nya medierna.” I: 

Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.), Litteratur och läsning – litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur, 70. 
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korthet och det som beskrivs i utdraget är en naturskildring – ett kännetecken för romantiken. 

Texterna utkom 1794 respektive 1843 och representerar klassisk skräck. Inga modernare 

skräcktexter återfinns i boken, men eftersom Svenska impulser 2 innehåller ett utdrag ur Låt 

den rätte komma in samt beskrivningar av En vampyrs bekännelse och Om jag kunde 

drömma, kanske läromedelsförfattarna bedömde att det inte behövs moderna texter i antologin 

också.114 

 

Svenska Timmar – Litteraturen 

Fem korta citat är de enda textutdragen i denna lärobok, två ur Frankenstein och ett var ur 

Poes noveller Den svarta katten, Levande begraven och Huset Ushers undergång. Citaten ur 

Shelleys roman ska visa på Frankensteins känslor när hans skapelse får liv och ”monstrets” 

ensamhet, medan de ur Poes noveller ska visa hur Poe skapar kalla kårar och skräckrysningar. 

Fler böcker nämns kortfattat i kapitlet: Morden på Rue Morgue (Poe), Borgen i Otranto 

(Walpole), Vathek (Beckford), Djävulselixiret, Sandmannen och Nötknäpparen (Hoffmann), 

Herr Arnes penningar (Lagerlöf) och Dracula (Stoker).115 

 

Svenska Timmar – Antologin 

I kapitlet ”Från romantik till realism” återfinns skräckgenren: novellen Det skvallrande 

hjärtat samt ett utdrag ur Frankenstein. Novellen är utskriven i sin helhet. Utdraget ur 

Frankenstein är två sidor långt och presenteras med en kort textruta samt förklaringar av tre 

ord och två egennamn.116 

 

Sammanfattning och diskussion 

Båda antologierna presenterar varsin novell av Poe i sin helhet, medan romaner redogörs för 

genom sammanfattningar och korta utdrag. Detta beror på platsbrist i läromedlen. De kan 

rimligtvis inte ha med en roman i sin helhet. Dock hade utdragen kunnat vara längre, då det 

längsta i huvudböckerna endast är ca två sidor. Upplev litteraturen 2 innehåller ett utdrag ur 

Ann Radcliffes roman Udolphos mysterier. Dock nämns inte Radcliffe i Svenska impulser 2, 

vilket skapar en viss dissonans mellan antologi och huvudbok. Flera författare och verk som 

nämns i huvudboken skulle kunna presenteras i antologin, istället för att en helt 

nyintroducerad författare får ta plats. De utdrag som finns i huvudboken är cirka en sida var 

                                                
114 Markstedt & Eriksson (2010), 208 – 209. 
115 Skoglund (2012a), 203 – 207.  
116 Skoglund (2012b), 185 – 187. 
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och hade därför med fördel kunnat förlängas i antologin. Både Metafor 2 och Svenska rum 2 

är allt-i-ett-läroböcker, men det finns en väsentlig skillnad mellan förhållningssättet till 

läsning av litteratur. I Svenska rum 2 finns kortare utdrag som förväntas kompletteras med 

läsning av noveller och romaner innan eleverna ska besvara mer omfattande frågor. I Metafor 

2 förväntas de korta utdragen vara det enda underlaget innan frågorna ska besvaras. Den 

roman eleverna uppmanas att läsa, Dracula, kommer inte med några frågor eller uppgifter 

som kan följa läsningen. Svenska rum 2 innehåller inga utdrag utan enbart citat. Detta är unikt 

i studien och läroboken uppmanar istället till att söka upp olika verk i sin helhet. 

 

5.4 Arbetsuppgifter 

I detta kapitel kommer vi att bearbeta och analysera de arbetsuppgifter som återfinns i 

anslutning till skräckstycket. Sten-Olof Ullström hävdar i en läromedelsundersökning att: 

”Skolans verksamhet är i hög grad bestämd av uppgifter och uppgiftslösning.”117 Detta 

återkommer i vår studie eftersom både läroböckerna och antologierna innehåller uppgifter 

som är tänkta att lösas efter läsningen. Arbetsuppgifterna är sorterade i underrubrikerna: 

Textnära frågor, Elevernas erfarenheter och Eleven som författare. Vi har valt att sortera 

uppgifterna för att tydliggöra de klassrumsaktiviteter som främjas genom uppgifterna. 

 

5.4.1 Textnära frågor 

Bergsten menar att det är relevant att undersöka hur varje berättelse är direkt utformad och 

vilka konventioner den följer: ”Narratologin är en gren av poetiken, dvs. litteraturteorin. 

Narratologen frågar sig hur den berättande framställningen är organiserad utifrån 

konventioner som möjliggör narrativ mening.”118 Varför finns det vissa genretraditioner och 

vad gör en viss text en del av en tradition av liknande texter, exempelvis en saga? Det innebär 

alltså att se hur texten är utformad snarare än vad den handlar om. Det finns även andra sätt 

att arbeta textnära. Öhman skriver om begreppet skugga intrigen som intresserat en stor del av 

forskningsfältet för litteraturdidaktik. Han menar att om behandlingen av litteratur i 

klassrummet börjar med att eleven redovisar ett handlingsreferat, kan analysen sedan 

utvecklas: ”De möjliga frågorna är outtömliga, men min poäng är att de måste utgå från 

förståelsen av berättelsen, och denna grundar sig framför allt på följande förhållningssätt till 

                                                
117 Ullström, Sten-Olof (2009). ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”. I: Kåreland, Lena 

(red.), Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber, 122. 
118 Bergsten, Staffan (2002). Litteraturvetenskap – en inledning. Lund: Studentlitteratur, 174. 
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texten.”119 Något som Ullström upptäckte i sin undersökning av läromedelsuppgifter är att det 

även förekommer uppgifter för ren läskontroll. Dessa återfinns ofta under rubriker som 

”Närläsning av texten”. De ”närläsande” frågorna till texterna i hans granskade läromedel 

leder inte, som tänkt, till en djupgående textanalytisk granskning utan till en kontroll. 

Eleverna måste ha läst texten och förstått vad där står för att kunna svara på frågorna. Det blir 

mer ett läsförståelsetest än något annat. Ullström påpekar dessutom att forskning har visat att 

frågor av denna karaktär främjar att elever endast söker upp svaret på frågan utan att läsa hela 

texten.120 

 

Metafor 2 

I Metafor 2 följs de korta utdragen ur Frankenstein och Den svarta katten av frågor under 

rubriken ”Frågor till texten”. Frågorna går till största del ut på läsförståelse med frågor som 

behandlar vad, var och varför. Exempelvis ”Vad gör jag:et med katten?” och ”Vad får du veta 

om jag:et i utdraget?”121 I slutet av kapitlet om romantiken återfinns Mary Shelleys 

Frankenstein i form av ett längre utdrag som eleverna uppmanas behandla på ett mer 

genomgående vis än tidigare utdrag. Den första uppgiften är att eleverna ska föra loggbok 

under sitt läsande, där de skriver upp allt de fastnar för i texten. Eleverna ska i tabellform 

skriva in loggboken i ett textdokument under rubrikerna ”Text” och ”Tanke”. Utdraget följs 

sedan av ”Efter läsningen” där eleverna uppmanas att dela med sig av sina loggböcker. De ska 

presentera dem och sedan undersöka om alla har fastnat för samma saker i texten. Eleverna 

uppmanas också att reflektera över sin egen läsning: ”Fundera slutligen över din egen läsning. 

Vad var det som gjorde att du fastnade för just det som du skrivit upp?”122 Stycket som följer 

loggboken är ”Frankenstein – Frågor till texten, mellan raderna och bortom raderna”, där 

läsaren kommer tillbaka till frågor som liknar de som följde de kortare utdragen. ”Vad handlar 

utdraget om? Sammanfatta i några meningar” och ”Hur länge har Frankenstein arbetat med att 

skapa liv?” är textnära läsförståelsefrågor som kan ses som kontrollfrågor eftersom de 

kontrollerar om eleverna har läst och förstått på en grundläggande nivå.123 I Metafor 2 

framgår det inte hur läromedlet är tänkt att bearbetas och om det är tänkt att eleven ska kunna 

arbeta med läromedlet från början till slut. Inte bara återkommer samma utdrag ur 

Frankenstein, utan även samma fråga återkommer två gånger med olika formulering. 

                                                
119 Öhman (2015a), 113 – 114. 
120 Ullström (2009), 127 – 129. 
121 Edvardsson (2018), 146. 
122 op.cit., 160. 
123 op.cit., 161. 
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”Frankenstein flyr från sin skapelse. Varför gör han det, tror du?” och ”Frankenstein flyr från 

‘monstret’. Varför gör han det?”124 Det framgår inte om det är meningen att läraren eller 

eleven ska välja antingen det korta eller långa utdraget ur Frankenstein eller om de ska de läsa 

båda och besvara samma fråga. 

 

Svenska rum 2 

I Svenska rum 2 finns en tydlig balans mellan text och frågor i och med att de tar upp lika 

många sidor i läromedlet. Stycket består av fyra sidor utdrag och fakta om författarna, och 

fyra sidor med frågor och uppmaningar som eleverna ska utföra efter att de läst. De 

skönlitterära texterna finns inte i boken. Istället uppmanas eleven att söka upp noveller, filmer 

och romaner i sin helhet under rubriker som ”PÅ SPANING” och ”I BIBLIOTEKET”. Dessa 

följs av rubriken ”SYNA TEXTEN” där det ställs ett antal frågor om det lästa. Frågorna 

varieras mellan direkt läsförståelse, exempelvis ”Hur upptäcker polisen var Mrs Groper är 

begravd?”, där svaret står direkt att finna i Edgar Allan Poes novell Den svarta katten, och 

mer utvecklande frågor såsom: ”Edgar Allan Poe har en ‘enastående förmåga att skapa 

spänning genom en slående detaljrikedom, både fysiskt och psykiskt,’ enligt en 

litteraturhistoriebok. Hur skapar Poe spänning? Vilka slående detaljer kan du hitta? Vad 

menas med ‘fysisk och psykisk detaljrikedom’?”125 Här uppmanas eleverna till att djupläsa 

texten och genomföra en textnära analys utifrån olika aspekter. 

 

Svenska impulser 2 

Här finns sex olika typer av uppgifter och till skräckavsnittet hör totalt sju uppgifter. Till 

Frankenstein hör tre textnära frågor, en diskussionsfråga om huruvida man kan tolka romanen 

som att Victor Frankenstein och ”monstret” är samma person och en undersökning om vem 

Prometheus var och hur Frankenstein påminner om honom. De frågor som hör till 

Frankenstein är textnära, men inte kontrollfrågor. Exempelvis efterfrågas: ”Vad är det med 

varelsens utseende som skrämmer Victor?” Svaret på en sådan fråga finns i texten, men går 

att utveckla till en djupare nivå. Däremot är en del av frågorna till utdragen ur vampyrtexterna 

av mer kontrollerande karaktär, till exempel hur karaktärernas utseenden framställs. Dessutom 

står det i frågan att beskrivningarna av karaktärerna är detaljerade, vilket gör att eleverna kan 

kopiera utdragen.126 

                                                
124 op.cit., 148 + 161. 
125 Eriksson et al. (2013), 209. 
126 Markstedt & Eriksson (2010), 201 + 210 – 211. 
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Upplev litteraturen 2 

Till utdragen i boken finns sex olika typer av uppgifter: ”Samtala om texten”, ”Diskutera”, 

”Undersök”, ”Agera”, ”Tala” och ”Skriv”. Till Den svarta katten hör uppgifter i kategorierna 

”Samtala om texten”, ”Diskutera” och ”Skriv”. Frågorna som ska besvaras är textnära. Dock 

ska eleverna i diskussionsfrågan berätta om de själva anser att det är möjligt att känna sympati 

för mördaren i texten. Huruvida eleverna känner sympati tillhör en mer erfarenhetsbaserad 

läsning, men resterande frågor är av kontrollerande karaktär då det efterfrågas vad jag:et 

säger. Även frågorna till Udolphos mysterier är textnära och består av frågor som ber eleverna 

beskriva bokens miljö, samt rena narratologiska frågor som utgår från intrigen.127 

 

Svenska Timmar – Litteraturen 

Frågorna står inte i anslutning till texterna och eftersom skräcken är insprängd i kapitlet ”Från 

romantik till realism” är det långt till uppgifterna – 34 sidor framåt. Under rubriken ”Frågor” 

är en ”Vad utmärker den gotiska skräckromanen?” och under ”Funderingar” finns frågan ”Är 

det friskt att gilla skräck?” Detta är de enda uppgifterna som behandlar skräck. Den första 

skulle kunna ses som en kontrollfråga eftersom det finns en rubrik som heter ”Den gotiska 

romanen” i kapitlet.128 Den andra frågan faller under den erfarenhetsbaserade kategorin och 

presenteras under ”Elevernas erfarenheter”. 

 

Svenska Timmar – Antologin 

Samtliga frågor till de två texterna i Svenska Timmar – Antologin är textnära. Exempel är: 

”Hur argumenterar berättaren mot tanken att han skulle vara vansinnig? Övertygar han dig?” 

och ”Hur gör författaren för att framkalla skräckrysningar hos oss? Ge exempel!”129 Den 

första frågan kommer att behandlas mer under ”Elevernas erfarenheter”, på grund av sin 

mångfacettering. Flera frågor i de analyserade läroböckerna faller under flera olika kategorier 

och nämns därför flera gånger. 

 

5.4.2 Elevernas erfarenheter 

I detta kapitel presenteras de arbetsuppgifter som utgår från eleverna och elevernas 

erfarenheter, alltså uppgifter som inte utgår från texten eller annan presenterad kunskap, utan 

som istället uppmanar eleverna att fundera över egna åsikter och inneboende kunskaper. 

                                                
127 Markstedt & Eriksson (2011), 177. 
128 Skoglund (2012a), 242 – 243. 
129 Skoglund (2012b), 187 + 196. 
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Metafor 2 

Metafor 2 innehåller ett antal frågor som utgår från elevernas egna erfarenheter. Exempel på 

detta är frågorna under kategorin ”Bortom raderna” där bland annat detta efterfrågas: 

”Frankenstein räknas till skräckgenren. Vad i utdraget visar att det är en skräckberättelse? Ge 

exempel och förklara hur du tänker.”130 Det verkar som att eleverna utifrån det korta utdraget 

ska kunna besvara vad som utgör en skräckroman. Detta kan vara problematiskt då inga 

direkta genredrag har presenterats och utdraget endast visar Frankensteins skräck för 

monstrets utseende. Nästa fråga följer samma mönster: 

 

Det är många som fascineras av det skräckinjagande och det obehagliga. Det syns, om inte annat så 

i alla de filmer och böcker som varje år kan hänföras till denna genre. Säkert har du väl sett någon 

skräckfilm? Vilken var det? Vad var det som gjorde den läskig? Kolla in trailern till filmen ”Det” 

som bygger på Stephen Kings bok. Vad säger du om den? Är den läskig? Blir du rädd? Jämför den 

med trailern till Hitchcocks ”Fåglarna”. Hur reagerar du när du ser denna?131 
  

Eleverna ska berätta om sina erfarenheter av skräckfilmer och vilka skräckfilmer de har sett, 

innan man ser trailers till skräckfilmer som ska diskuteras och jämföras. Återigen finns inga 

kriterier för vad som är en skräckfilm eller vad som är en skräckroman, utan eleverna får 

själva förklara genredragen. 

 

Svenska rum 2 

I boken finns en frågekategori som kallas ”ORDET ÄR FRITT” där frågor som låter eleverna 

spåna mer fritt ställs. Exempel på frågor till novellen Den svarta katten i den kategorin är ”Är 

det en verklighetstrogen skildring av en mördares psyke? Varför/Varför inte?” och ”Är ‘Elda 

med telefonkataloger’ ett exempel på skräcklitteratur, tycker du? Kortskriv för dig själv först 

om vilka detaljer som skapar eller inte skapar spänning eller skräck i Ajvide Lindqvists 

berättelse. Läs upp kortskrivningen i par och diskutera först i grupper, därefter i helklass.”132 

Dessa frågor utgår mer från att eleverna ska använda sina egna erfarenheter från tidigare för 

att analysera verket. Många av uppgifterna är tänkta att diskuteras i mindre grupper eller 

helklass. Att först läsa ett utdrag och sedan samtala om det lästa är ett arbetssätt som 

säkerligen återfinns i alla gymnasieskolor och likaså läromedel. Michael Tengberg menar att 
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131 ibid. 
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det antas att eleverna får en ”djupare och mer infallsrik reception” av texten genom att 

samtala om den.133 

 

Svenska impulser 2 

Efter att ha läst utdraget ur Frankenstein ska eleverna svara på vad Victor Frankenstein ser i 

sina mardrömmar och varför de tror att han drömmer på det viset. Eftersom eleverna själva 

antagligen har drömt någon mardröm kan de jämföra sina drömmar med Frankensteins. Under 

kategorin ”Undersök” ska eleven ta reda på vem Prometheus var och hur Frankenstein 

påminner om honom. Här kan eleven få in egna erfarenheter om hen redan vet vem 

Prometheus är, men det verkar inte vara tanken med frågan eftersom den ligger under 

”Undersök”.134 Frågan är ännu ett exempel som ber eleven att söka information utanför 

läroboken. Efter avsnittet om vampyrer finns två diskussionsfrågor där elevernas erfarenheter 

verkligen går att använda. Den ena handlar om varför eleven tror att vampyrer fascinerar så 

många, och den andra varifrån eleven tror att vår uppfattning om vampyrer kommer.135 Även 

dessa frågor är helt erfarenhetsbaserade. 

 

Upplev litteraturen 2 

Efter utdraget ur Radcliffes Udolphos mysterier följer ett antal uppgifter. En av dem går ut på 

att eleven ska inspireras av Radcliffes miljöskildringar och skriva en egen historia om miljön 

de själva befinner sig i. Det handlar då om att eleverna ska analysera sin egen miljö och utgå 

från sina egna erfarenheter av miljön innan de för det vidare på papper.136 Även Den svarta 

katten följs av erfarenhetsbaserade frågor där eleverna ska diskutera om det går att känna 

sympatier för berättarjaget i novellen. Eleverna frågas: ”Vad anser du?”137 Det är ett exempel 

på en fråga som inte går att svara rätt eller fel på. Eleverna får känna efter om de kan känna 

sympati utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser av novellen. Inga av dessa frågor har 

tydlig koppling till skräck, men har i kapitlet valts tillhöra skräckkapitlet.  

 

Svenska timmar – Litteraturen 

Det är inte många av uppgifterna som är inriktade på kapitlet om skräck och skräckromantik. 

Det finns dock ett par. En av frågorna under kategorin ”FUNDERINGAR” frågar eleverna 

                                                
133 Tengberg, Michael (2009). ”Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal – en pilotstudie”. Didaktisk 

Tidskrift, Vol. 18. Nr 4 2009, Jönköping University Press, 355. 
134 Markstedt & Eriksson (2010), 201. 
135 op.cit., 210. 
136 Markstedt & Eriksson (2011), 177. 
137 op.cit., 188. 
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”Är det friskt att gilla skräck?”138 En sådan fråga kan inte vara annat än erfarenhetsbaserad. 

Eleverna har inte tillräckliga kunskaper i psykologi för att konstatera om någon är frisk eller 

inte. Här uppmanas eleverna att tänka efter – gillar de själva skräck eller inte? Om de gillar 

skräck skulle de flesta nog säga att det är friskt, om de inte gillar det kanske det är större 

chans att de ser det intresset som sjukt. Frågan skulle emellertid kunna skapa osämja mellan 

de elever som gillar skräck och de som ogillar genren. 

 

Svenska timmar – Antologin 

Efter Shelleys Frankenstein följer frågan: ”Hur gör författaren för att framkalla 

skräckrysningar hos oss?”139 Den frågan behöver inte vara enbart erfarenhetsbaserad om 

eleverna har fått olika sätt att skapa skräck i litteraturen presenterade för sig innan läsningen 

av romanen. I antologin finns inga sådana förklaringar så om den läses ensam kan eleverna 

enbart svara på frågan utifrån sin tidigare erfarenhet av skräck och vad som skrämmer dem i 

texten. Dock är det tänkt att Svenska timmar-böckerna ska behandlas som en enhet, vilket gör 

att de kompletterar varandra. I ”Litteraturen” står det i alla fall vad som utmärker den gotiska 

romanen.140 I antologin återfinns även Poes novell Det skvallrande hjärtat i sin helhet och 

efterföljs av tre frågor. Den första av dessa frågor är: ”Hur argumenterar berättaren mot 

tanken att han skulle vara vansinnig? Övertygar han dig?”141 Den frågan är tvådelad och 

första delen är en ren textnära kontrollfråga – har eleverna förstått novellen? Den andra delen, 

som frågar om eleverna blir övertygade, handlar om elevernas uppfattning av texten och 

erfarenhet av läsningen. 

 

5.4.3 Eleven som författare 

Läromedel i svenska innehåller vanligtvis uppgifter som uppmanar eleverna att skriva egna 

texter, och inte bara ta del av de verk som presenteras i läroboken. Hur mycket eller vad 

eleverna ska skriva varierar från lärobok till lärobok och även från kapitel till kapitel. Det 

finns olika sätt att formulera uppgifter för skrivande med skönlitteraturen som utgångspunkt. 

Birgitta Bommarco & Suzanne Parmenius Swärd beskriver tre olika sätt: det expressiva 

skrivandet = spontant skrivande som används för att eleverna snabbt ska kunna uttrycka 

känslor, idéer och associationer; det estetiska expressiva skrivandet = strukturerat skrivande i 

                                                
138 Skoglund (2012a), 243. 
139 Skoglund (2012b), 187. 
140 Skoglund (2012a), 205. 
141 Skoglund (2012b), 196. 



40 

 

form av till exempel noveller eller dikter; det diskursiva skrivandet till litteratur = texter som 

kräver en större kunskap om genrer och mottagare, så som reportage och intervjuer.142 I detta 

kapitel presenterar vi de uppgifter för skrivande som återfinns i de utvalda läromedlens 

skräckkapitel och undersöker vilka former av skrivhandlingar som uppmanas. 

 

Metafor 2 

Skrivuppgiften till skräckkapitlet i denna lärobok hör inte till något utdrag. Istället är 

uppgiften att förklara varför människor dras till det obehagliga och läskiga med fem 

meningar. Varje mening ska börja med ”Jag tror att…”143 Eftersom eleverna inte uppmanas 

att söka källor kan detta bli en helt erfarenhetsbaserad uppgift om läraren inte lägger till något 

för att ändra fokus. Det finns även andra aspekter av texten till uppgiften som kan diskuteras. 

För det första står det att eleven tar hjälp av vad som kallas anafor när de inleder varje mening 

med samma ord. För det andra ska eleverna läsa upp sin text för klasskamraterna och 

reflektera över hur den styrda uppgiftsformen påverkade talare och lyssnare. I och med detta 

går man helt ifrån skräcken och fokuserar på stilfiguren. Det står dock ingenting annat om 

anaforer eller andra stilfigurer i kapitlet, så det varken kopplas till något annat eller tas vidare. 

Det finns även en skrivuppgift i början av kapitlet, avskild från skräcken, som tituleras 

”Uppgift till bilden – skräcknovell”. Ett fotografi på sidan är inledningen till en skräckhistoria 

och eleven uppmanas att skriva ner novellens tio första meningar. Fotot är taget från 

ovanvåningen i ett gammalt hus och visar en krokig trappa. Vid foten av trappan står en flicka 

i röd klänning och tittar upp mot läsaren.144 Det kan konstateras att uppgifterna är väldigt 

korta, fem respektive tio meningar, och att de inte ska arbetas vidare med. Enligt Bommarco 

& Parmenius Swärds kategorier blir den kortare uppgiften expressivt skrivande då eleverna 

ska uttrycka vad de tror. Den något längre uppgiften kan vara både expressiv och estetisk 

expressiv eftersom eleverna snabbt kan uttrycka idéer och associationer till bilden, men det 

ska bli en strukturerad början av en novell.145 

 

Svenska rum 2 

I Svenska Rum 2 finns uppgifter som uppmanar eleverna att skapa egna alster med koppling 

till de lästa verken. I stycket om skräcklitteratur finns under rubriken ”SKRIV VIDARE” en 

                                                
142 Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2012). Läsning, Skrivande, Samtal – Textarbete i svenska 

på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur, 143 – 144. 
143 Edvardsson (2018), 161. 
144 op.cit., 143. 
145 Bommarco & Parmenius Swärd (2012), 143 – 144; Edvardsson (2018), 143 + 161. 
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uppmaning: ”Skriv om en av texterna under romantiken, till exempel någon dikt, till 

skräcklitteratur enligt författarmanualens tio punkter.”146 En sådan uppgift är ett tydligt 

exempel på estetiskt expressivt skrivande eftersom den uppmanar eleven till strukturerat 

skrivande. 

 

Svenska impulser 2 

I slutet av kapitlet ”Romantiken” finns tre uppgifter varav en handlar om skräck med fokus på 

vampyrfilm. Eleverna ska se en vampyrfilm och skriva en recension av den. De uppmanas att 

vara särskilt uppmärksamma på hur vampyrernas utseende och egenskaper skildras. De ska 

även diskutera allmänt om det stora intresset för vampyrer. Att skriva en recension av en 

skräckfilm är en längre skrivuppgift som ingår i kategorin det diskursiva skrivandet till 

litteratur eftersom eleverna behöver kunskap om hur de skriver en recension, samt kunskap 

om genren skräck och filmen de valt att recensera.147 Eleverna ska även skriva en artikel om 

folktrons och myternas vampyrer, vilket också passar in i det diskursiva skrivandet.148 

 

Upplev litteraturen 2 

Det finns en skrivuppgift till Poe och en skrivuppgift till Radcliffe i Upplev litteraturen 2. 

Uppgiften till Radcliffe återfinns även under rubriken ”Elevernas erfarenheter” då eleverna 

ska placera en hjälte eller hjältinna i sin egen miljö och se hur karaktären påverkas av den 

omgivningen.149 Efter novellen Den svarta katten följer skrivuppgiften: 

 

Skriv om Den svarta katten till ett förhörsprotokoll med två röster/personer: polisen som 

genomför förhöret och mördaren (berättarjaget). Mördaren har redan erkänt, så syftet med 

förhöret är att få en klarare bild av händelseförloppet och vad motivet till mordet är. Låt polisen 

ställa tuffa frågor som tvingar mördaren till att visa sina rätta känslor.150 
 

Här behöver eleven ha kännedom om genrer som kriminalromaner eller deckare och ska 

omvandla Poes Den svarta katten till ett förhörsprotokoll, vilket gör att skrivuppgiften tillhör 

kategorin det diskursiva skrivandet till litteratur. Det blir en fiktiv intervju som kräver 

kunskaper om genre och polisarbete.151 

 

                                                
146 Eriksson et al. (2013), 212. 
147 Markstedt & Eriksson (2010), 211; Bommarco & Parmenius Swärd (2012), 143 – 144. 
148 Markstedt & Eriksson (2010), 210. 
149 Markstedt & Eriksson (2011), 177. 
150 op.cit., 188. 
151 Bommarco & Parmenius Swärd (2012), 143 – 144. 
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Svenska timmar – Litteraturen 

I denna bok finns uppgifter som uppmanar eleverna att skriva egna texter utifrån kapitlet om 

romantiken. Däremot finns inga specifika skrivuppgifter baserade på stycket om skräck. 

Bland annat ska eleverna skriva en text på ett romantiskt sätt och ett realistiskt sätt för att 

sedan se hur olika dessa texter blir.152 Denna uppgift är inte specifik för skräckgenren men 

eftersom skräckromantiken till stor del består av den romantiska stil som beskrivs i uppgiften, 

är det inte omöjligt för eleverna att ge uppgiften en skräckromantisk prägel. 

 

Svenska timmar – Antologin 

Det finns inga uppgifter som uppmanar eleverna att skriva egna texter. 

 

Sammanfattning och diskussion 

Det framkommer två typer av textnära frågor i läromedlen. Dels frågor som fungerar som 

läsförståelsetest och kontrollfrågor – detta kan exempelvis ses i Svenska rum 2 där det 

efterfrågas varför mördaren i Det skvallrande hjärtat ”tappar kontrollen”.153 Dels frågor som 

är textnära men som inte utgår från handlingen, såsom frågan om hur författaren framkallar 

skräckrysningar i Svenska timmar – Antologin. Eftersom exempel efterfrågas blir svaren ändå 

textnära. 

Många av arbetsuppgifterna upplevs som erfarenhetsbaserade och det frågas ständigt 

efter vad eleven tycker och känner. Dock är frågorna inte fostrande utan vi ser mer av det 

Årheim menar är etablerat i läromedel: att elevernas erfarenheter och åsikter tar mer plats än 

texten.154 Tydliga exempel på detta är frågan om jag:et i Den svarta katten är en 

”verklighetstrogen skildring av en mördares psyke”, samt frågan om huruvida det är friskt att 

gilla skräck.155 Eleverna har troligtvis inte kompetens nog för att uttala sig om mördares 

psyken, och om det är friskt att gilla skräck kan de svara på enbart utifrån sina egna åsikter. 

Sammanfattningsvis är Svenska rum 2, Metafor 2 och Svenska impulser 2 alla 

innehåller skrivuppgifter som berör skräck, men att de i många fall är uppseendeväckande 

korta. Det expressiva skrivandet är övervägande i uppgifterna och eleverna ska på ett 

erfarenhetsbaserat sätt uttrycka sig i skrift. Metafor 2 vill att eleven ska skriva en kort text där 

varje mening börjar på samma vis: ”Jag tror att…”. Svenska rum 2 och Svenska impulser 2 har 

                                                
152 Skoglund (2012a), 243. 
153 Eriksson et al. (2013), 209. 
154 Årheim (2010), 157. 
155 Eriksson et al. (2013), 210; Skoglund (2012a), 243. 
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mer omfattande uppgifter i och med att de uppmanar eleverna att skriva om dikter och skriva 

recensioner. Det går dock att se ett mönster av att litteraturundervisningen är särskild från 

språkundervisningen och skrivandet. En typ av uppgift som är mycket sällsynt är det 

diskursiva skrivandet till litteratur, eftersom sådana skrivuppgifter kräver mer arbete med 

uppgiften, är tidskrävande och generellt sett längre. Även det estetiskt expressiva skrivandet 

är underrepresenterat. Vi ser enbart ett tydligt exempel, i Svenska rum 2 där eleverna ska 

skriva om en dikt från romantiken.156 Sammanfattningsvis är skrivuppgifterna korta och ska 

genomföras snabbt, och flera uppgifter ska enbart bestå av lösryckta meningar. 

 

5.5 Läsarter och bilder för förståelse 

Varje dag möts elever av bilder på olika plattformar. Yvonne Eriksson & Anette Göthlund 

beskriver möter varje individ bilder med olika förutsättningar, eftersom de har olika 

referensramar och erfarenheter. Exakt vad en bild kommer att förmedla kan avsändaren inte 

avgöra eftersom det inte finns någon direkt kommunikation mellan avsändare och 

mottagare.157 För att applicera detta på en lärobokskontext – det är inte säkert att eleven får 

den extra kunskap och förståelse för texten som läromedelsförfattarna hade tänkt. 

Detta stycke kommer att behandla dels hur framställningen av litteraturen och 

uppgifterna är tänkta att läsas i de olika läromedlen – vilka läsarter som figurerar i 

läroböckerna, och dels hur bilderna bidrar till förståelse och lärande. Vi har valt att kombinera 

läsarter och bildanalys eftersom vi menar eleverna läser även bilder, då de är en del av 

layouten och bildar en helhet tillsammans med texten. Analysen utgår här från Erikssons 

bildfunktioner samt de tre läsarter som togs upp i teorikapitlet. 

 

Metafor 2 

Det finns en erfarenhetsbaserad prägel över hur eleverna förväntas bearbeta den presenterade 

litteraturen. Detta framgår främst i vilka frågor och uppgifter som eleven ska besvara och 

utföra efter läsningen. Exempelvis ska eleverna diskutera om de har sett några skräckfilmer 

och hur de reagerade på dem. En sådan fråga utgår helt och hållet från elevernas erfarenheter 

och det är deras upplevelse av genren som fokuseras. Vidare efterfrågas vad det är som gör 

Frankenstein till en skräckberättelse, men inga direkta genrebegrepp eller narratologiska 

konventioner anges i texten – diskussionen förlitar sig på elevernas erfarenheter och att 

                                                
156 Eriksson et al. (2013), 212. 
157 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2012). Möten med bilder – att tolka visuella uttryck. Lund: 
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läraren eventuellt har haft en genomgång om skräcklitteratur. Det finns alltså ett 

återkommande tema där eleverna ska söka efter inneboende kunskap om ämnet och presentera 

den för sina klasskamrater. Fokus hamnar på ett utbyte av erfarenheter istället för texten. De 

två bilderna som ingår i stycket om skräck har både kognitiva och kompensatoriska funktioner 

då den ena är ett porträtt av Mary Shelley som hör till ett stycke om författarinnan och den 

andra föreställer Frankensteins monster spelad av Boris Karloff och hänger samman med ett 

utdrag ur Frankenstein där monstrets och Frankensteins skräck beskrivs.158 Dessutom kan 

bilden på Karloff ses fylla uppmärksamhetsfunktionen då den ligger under texten istället för 

bredvid.159 

 

Svenska rum 2 

Texterna som eleverna ska läsa bearbetas med olika typer av frågor. En del är textnära men 

skulle även kunna ses som kontrollfrågor, exempelvis ”Hur upptäcker polisen var Mrs. 

Groper är begravd?”, medan andra är erfarenhetsbaserade. En fråga till Ajvide Lindqvists 

novell kan ses som kritisk läsning: ”Är berättelsen realistisk – det vill säga, skulle allt som 

händer där också kunna hända i verkligheten?” Eleven får själv bestämma om hen tycker att 

novellen är realistisk. Det finns även ett citat ur novellen som eleven på egen hand ska tolka. 

Olika tolkningar av Frankenstein presenteras i boken, vilket skulle kunna hjälpa eleverna att 

läsa romanen med olika läsarter. Dock uppmanas eleverna inte att läsa hela romanen utan två 

korta utdrag och två citat är det som presenteras i läroboken.160 Bilder och text tar ungefär lika 

mycket utrymme i skräckkapitlet. Vilken funktion bilderna fyller är varierande. Den största 

bilden tar upp cirka tre fjärdedelar av en sida och består av en gråtande kvinna med utsmetat 

smink. Bilden fyller en tydlig uppmärksamhetsfunktion då den inte har något med litteraturen 

att göra, men kan illustrera skräck.161 Svenska rum 2 innehåller även illustrationer av ett hjärta 

och pistoler. De hjälper inte till inlärning och läsförståelse utan är endast utsmyckning. Till 

stycket som handlar om Frankenstein finns två bilder ur en filmatisering av romanen. De 

sträcker sig över två sidor på olika uppslag. Eftersom bilderna illustrerar det texten handlar 

om kan de bidra med en kognitiv aspekt.162 

 

 

                                                
158 Edvardsson (2018), 147 – 148. 
159 Eriksson (2009), 49.  
160 Eriksson et al. (2013), 206 – 213. 
161 op.cit., 211. 
162 Eriksson et al. (2013), 207 – 208; Eriksson (2009), 49. 
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Svenska impulser 2 

Litteraturen behandlas på olika sätt och arbetsuppgifterna sträcker sig från textnära frågor till 

mer övergripande analysfrågor. Bearbetningen är erfarenhetsbaserad, men innehåller även 

kritiska inslag i och med att ”Samtala om texten” uppmanar till textnära diskussioner som 

behandlar karaktärer och handling. Dock saknas ett kritiskt förhållningsätt. Bearbetningen av 

litteraturen läggs antingen på en textnära nivå eller i en diskussion som helt lämnat 

litteraturen. Tre av bilderna i skräckkapitlet kan ses uppfylla den kognitiva aspekten och/eller 

den kompensatoriska funktionen då de har tillhörande bildtext: ett porträtt av Shelley, en 

affisch till filmen Frankenstein och en stillbild ur filmen Twilight. Bilderna och bildtexten 

hjälper eleverna att förstå texten bättre. En arg svart katt är illustrerad bakom och vid sidan av 

sammanfattningarna av Poes tre noveller, vilket gör att bilden uppmärksammas. Det kan ses 

som ett försök att fylla uppmärksamhetsfunktionen. En annan bild, en stillbild från filmen 

Bram Stokers Dracula, skulle kunna uppfylla både uppmärksamhetsfunktionen och den 

kognitiva aspekten. Bilden tar upp en halv sida och ligger bredvid ett utdrag ur Dracula och 

ovanför tre tips på klassiska Draculafilmer. Uppslaget med bilder från olika skräckfilmer 

fyller endast uppmärksamhetsfunktionen då löptexten varken innan eller efter uppslaget 

handlar om någon av dessa filmer.163 

 

Upplev litteraturen 2 

Eftersom läroboken först och främst är en antologi ligger fokus på litteraturen. Efter 

skönlitteraturen presenteras ett antal frågor som eleverna ska samtala om. De frågor som är 

textnära kan fungera som kontrollfrågor, medan diskussionsfrågorna är mer 

erfarenhetsbaserade. Det är en blandning av erfarenhetsbaserad och kritisk läsning. Den 

svarta katten presenteras i sin helhet vilket underlättar för kritisk läsning, då eleverna kan 

göra ett uttalande om texten och om det är önskvärt att hålla läsningen av litteraturen på en 

nivå där de lämnar erfarenheterna utanför. Antologins skräckkapitel innehåller inga bilder 

eller illustrationer utan enbart text, vilket gör att texten får större fokus. Utifrån Erikssons 

bildfunktioner kan slutsatsen dras att eleverna kan ge de helt textbaserade sidorna mindre 

uppmärksamhet än sidor med bilder.164 
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Svenska timmar – Litteraturen 

Boken innehåller enbart korta citat från tre noveller av Poe samt Frankenstein, vilket 

försvårar kritisk läsning. Eleverna kommer rimligtvis ha svårt att genomföra djupa analyser då 

de inte vet mycket om det de läser. Det finns endast två frågor kopplade till skräck, dock är 

ingen kopplad till skönlitteraturen. Istället är den ena frågan kontrollerande, medan den andra 

är erfarenhetsbaserad.165 Det finns en bild i avsnittet om skräck – ett foto från filmatiseringen 

av Låt den rätte komma in. Bildtexten lyder: ”Vad är det som gör att vi faller för blodsugare? 

I början av 2000-talet blev vampyrer återigen glödhett stoff på bokhandelsdiskar och 

biografer. John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in blev en svensk vampyrsuccé 

i förortsmiljö.” Det bör dock noteras att bilden kommer efter det huvudsakliga skräckkapitlet; 

texten under bilden handlar istället om sagor. Dock delar bilden uppslag med text om 

vampyrer. Vidare bör det noteras att varken Ajvide Lindqvist eller hans roman nämns i 

huvudtexten och det står inte heller att bilden är från filmatiseringen. Det går därför att 

konstatera att bilden inte uppfyller Eriksson kriterier för varken kognitiva aspekter eller den 

kompensatoriska funktionen, däremot fyller bilden mer än en halv boksida vilket ger den en 

uppmärksamhetsfunktion.166 

 

Svenska timmar – Antologin 

Antologin innehåller ett utdrag och en novell, ordförklaringar och frågor till texterna. 

Frågorna är textnära och de enda egna tankar eleven kan svara med är på en fråga till Det 

skvallrande hjärtat: ”Hur gör författaren för att framkalla skräckrysningar hos oss? Ge 

exempel!”167 Vad som skrämmer en människa är individuellt, därför kan en sådan fråga utgå 

från jaget. Det är ändock tydligt att texterna inte är tänkta att bearbetas med 

erfarenhetsbaserad läsning eftersom frågorna inte speglar eleverna utan texten. Likt Upplev 

litteraturen 2 innehåller skräckkapitlet inte några bilder eller direkta illustrationer, men i 

denna antologi saknas bilder fullständigt. Det närmaste man kommer är ett ljusgrönt 

tapetmönster som ligger bakom texten på två olika sidor. En sådan helsidig utsmyckning 

skulle kunna vara tänkt att fylla uppmärksamhetsfunktionen, men eftersom texten på 

föregående sida slutar mitt i ett ord respektive mitt i en mening, är det svårt att förstå varför 

nästa sida behöver extra uppmärksamhet.168 

                                                
165 Skoglund (2012a), 242 – 243. 
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Sammanfattning och diskussion 

Eftersom det till stor del är uppgifterna som avgör läsarten, följer dessa samma mönster som 

arbetsuppgifterna – det är mest erfarenhetsbaserad läsning som efterfrågas. Likväl går det att 

se hur även kritisk läsning främjas då läsningen i vissa fall utgår från texten på en nivå bortom 

erfarenheter. Många av läromedlen som helhet kan sägas påbjuda läsarten kreativ läsning, då 

denna i grunden är kombinationen mellan kritisk och erfarenhetsbaserad läsning. Dock är det 

uppdelat på ett sådant sätt att vissa frågor är helt erfarenhetsbaserade medan andra kombinerar 

de båda läsarterna. 

 Ett problem som kan uppstå i studiet av läromedel med tillhörande antologier är om de 

bör ses som en helhet eller två enheter. Läsarterna kan skilja mellan huvudboken och 

antologin då de inte tillämpar exakt samma sätt att bearbeta utdragen. Dessutom är det inte 

helt säkert att skolan har köpt in huvudbok och antologi i samma serie, vilket också kan skapa 

en dissonans. Läromedelsförfattarna har en tanke bakom uppsättningen av böcker och det 

tänkta användningssättet är en kombination. Om man till exempel använder en annan antologi 

försvinner det ideala användningssättet och viss förståelse kan gå förlorad. 

Läroböckerna innehåller en stor del bilder och illustrationer, och alla Erikssons 

bildfunktioner uppnås av olika bilder. Den vanligaste är kognitiva aspekter, då flera bilder 

visar exempelvis Mary Shelley bredvid en text om densamma. Detta upplägg stämmer även 

överens med Englunds teori om parallellutsagor, då text och bild samarbetar för att förmedla 

kunskap. En annan vanlig företeelse är att bilderna fyller uppmärksamhetsfunktionen eller helt 

enkelt är placerade som utsmyckning. Den kompensatoriska funktionen uppfylls inte i samma 

utsträckning som de andra två, då bilderna inte riktigt bidrar till läsförståelse utan istället 

illustrerar det texten säger, till exempel hur Frankensteins monster ser ut. 
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skräcklitteratur presenteras i läromedel för 

Svenska 2. Vi vill titta på skräcken eftersom den är populär bland ungdomar och finns 

representerad i läroböckerna. Det finns flera aspekter av resultatet som hade kunnat 

diskuteras, men vi har valt att fokusera på tre återkommande teman som vi reagerat på i vår 

analys. Dessa är: Vem representerar skräck?, Den fragmenterade läsningen och Författaren 

som varumärke. 

 

6.1 Skräckens representanter 

Tryckta läroböcker kämpar ständigt mot pärmarnas begränsningar. Det finns flera anledningar 

till att begränsa urvalet; dels finns det gränser för hur mycket litteratur som hinns med på 

lektionerna och dels är det inte säkert att elevernas kunskaper främjas bara för att urvalet är 

större. I flera av läroböckerna är det främst utländsk litteratur som får representera 

skräcklitteraturen i dess helhet. I det centrala innehållet för Svenska 2 påbjuds läsning av: 

”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

verk [...] från olika tider och epoker.”169 De författare som får representera skräcklitteraturen 

är främst Mary Shelley och Edgar Allan Poe. Den svenska författare som inkluderas är 

samtida – John Ajvide Lindqvist. När urvalet diskuteras är det viktigt att beakta om 

litteraturen ska spegla ett kulturarv eller inte. Efter analys av ett antal läroböckers 

skräckkapitel går det att konstatera existensen av en ”skräckkanon” där Shelley och Poe 

dominerar. Däremot skiljer det sig från lärobok till lärobok hur stor plats denna 

”skräckkanon” får ta. Exempelvis behandlar Svenska impulser 2 både modern och historisk 

skräcklitteratur. Eleverna ska ta del av Poe och Shelley i första delen av stycket. Sedan, 

utifrån John Polidoris novell The Vampyre och Bram Stokers Dracula, närmar sig läroboken 

modernare litteratur såsom Twilight och Låt den rätte komma in.170 Däremot bär Metafor 2 en 

tydlig tanke om ett kulturarv och att äldre litteratur är den som ska ta plats. Eftersom bokens 

syfte är att ta upp de litteraturhistoriska epokerna är litteratur från respektive tidsepok 

relevant, men Shelley och Poe får allt utrymme till skillnad från exempelvis Svenska Rum 2 

där John Ajvide Lindqvists noveller finns med som en modernare representation av 

                                                
169 Skolverket (2011b). 
170 Markstedt & Eriksson (2010), 198 – 209. 
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skräcklitteratur.171 Det är två läromedel som lyfter fram modern och svensk skräcklitteratur, 

nämligen Svenska impulser 2 och Svenska rum 2.172 

Varför är det just dessa författare som representerar skräck? Romantikens 

skräckförfattare legitimeras genom skräckkanon. Edvardsson beskriver själv sitt urval som 

bestående av ”välvalda texter”, men de andra studerade läromedlen skriver ingenting om 

urval.173 Det enda de beskriver är att texterna ska passa in i epokstudiernas kronologiska 

ordning. Det framgår alltså inte i läroböckerna någon legitimering av urvalen, utan de 

presenteras som en självklarhet. Det framkommer inte heller vilka författare och texter som 

lämnats utanför läromedlen och varför. ”Omvärderingen” som Persson beskriver görs alltså 

inte uttalad för läsaren.174 De moderna författarna har förmodligen valts ut på grund av 

popularitet. Exempel på detta är att Sveriges Radio kallat Ajvide Lindqvist för ”svensk 

skräcklitteraturs största namn”.175 De äldre verken legitimeras emellanåt med hjälp av kanon, 

exempelvis benämner Metafor 2 Shelleys Frankenstein som ”en av de mest lästa 

skräckberättelserna”.176 

 

6.2 Den fragmenterade läsningen 

Ungdomar är i regel inte vana vid att läsa längre texter eftersom lärare vill hinna med flera 

verk läses enbart korta utdrag.177 Att litteraturen enbart återfinns i form av utdrag är 

återkommande i samtliga studerade läroböcker. Bergman hävdar att det är just upplägget 

bestående av epokstudier som bidrar till denna upphackade läsning, när många böcker ska 

hinnas med på kort tid.178 Frågan är: spelar det någon roll om eleverna läser längre utdrag i 

antologier eller kortare utdrag i allt-i-ett-läroböcker? Öhman menar att det finns risker att 

texter tappar innehåll och mening vid läsning av utdrag. Om det sker går det enbart att 

bearbeta texten erfarenhetsbaserat, eftersom läsningen blir självcentrerad. I korta utdrag 

framkommer inte riktigt textens inneboende budskap, utan eleverna får istället förlita sig på 

lärarens yttrande snarare än författarens.179 Svenska rum 2 hanterar problematiken genom att 

                                                
171 Edvardsson (2018), 145 – 148; Eriksson et al. (2013), 212 – 213. 
172 Markstedt & Eriksson (2010); Eriksson et al. (2013). 
173 Edvardsson (2018), baksidan. 
174 Persson (2007), 90. 
175 Sveriges Radio (2018). ”John Ajvide Lindqvist om skräck och skrivande”. P1 Kultur 2018-10-02. 
176 Edvardsson (2018), 147. 
177 Årheim (2010), 155. 
178 Bergman, Lotta (2014). ”Textval i en global värld. Lärares tankar om val av texter i svenska på̊ gymnasiet.” I: 

Boglind, Ann, Holmberg, Per & Nordenstam, Anna (red.), Mötesplatser – texter för svenskämnet. Lund: 

Studentlitteratur, 251. 
179 Öhman (2015b), 70. 
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enbart innehålla citat från litterära verk och istället ge uppgifter till texter som eleverna 

tillsammans med läraren kan välja ut och läsa i sin helhet.180 

Öhman påpekar att koncentrationsförmågan är en viktig del av litteraturstudiet och att 

det är just den som möjliggör att kunna lämna sin värld och träda in i den litterära världen.181 

Han menar att om eleverna ska kunna få förståelse för helheten bör verk läsas i sin helhet. Om 

det däremot enbart handlar om att få förståelse för en viss stil eller genre räcker det med 

kortare utdrag: ”Är man exempelvis bara ute efter att påvisa den moderna stilen i Strindbergs 

författarskap, räcker det kanske med att erbjuda de första sidorna i Röda rummet, men då blir 

det [...] mer som att erbjuda grammatikexempel. Det finns inget yttrande för läsaren att svara 

eller reagera på.”182 Dock kan det uppstå problem med den utformning som Svenska rum 2 

har. Ska eleverna själva låna böckerna eller ska läraren göra det? Om läraren vill att en hel 

klass ska bearbeta samma text kräver det en klassuppsättning av verket eller att läraren själv 

kopierar ett utdrag, som då liknar de utdrag som finns i fragmentariska antologier. Om 

eleverna enbart ska få förståelse för hur ett skräckverk kan se ut räcker det med ett utdrag, 

men om de ska få förståelse för själva litteraturen kanske det krävs något mer. Denna 

problematik kan aktualiseras då många av läroböckerna har väldigt korta utdrag. Om man ser 

huvudböckerna och antologierna som en helhet, har de bättre förutsättningar för mer 

omfattande utdrag då allt-i-ett-böckerna snarare innehåller citat än utdrag. Allra kortast är 

utdragen i Svenska rum 2 som istället uppmanar till att låna böckerna var för sig. Bortsett från 

antologierna innehåller Svenska impulser 2 egna utdrag, något som Svenska timmar – 

Litteraturen saknar. Existensen av en antologi betyder dock inte att alla utdrag är långa och 

utförligt behandlade – den fragmenterade läsningen är även påtaglig i antologierna. 

 

6.3 Författaren som varumärke 

Alla läroböcker som ingår i studien har samma upplägg där författaren presenteras först och 

sedan det litterära verket. I många fall presenteras litteraturen kort och istället läggs fokus på 

författarens liv. Det finns en viss skillnad mellan styrdokumenten och läromedlens behandling 

av författare. I läroböckerna tar beskrivningarna av författarskapen upp större delen av 

kapitlen men i kursen Svenska 2 är detta endast en punkt i det centrala innehållet. Det kan då 

tyckas att litteraturen hamnar i bakgrunden av författarna utan att detta upplägg stöds i 

ämnesplanen. Att fokusera på författaren är ett återkommande tema som inte bara finns i 
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läromedel utan också i förlagsbranschen. I en artikel i Göteborgs-Posten beskriver Jan 

Gradvall hur det gick till när de skulle marknadsföra författaren Majgull Axelssons böcker till 

en bredare marknad. Det konstaterades då vad som fungerar: ”Sälj författaren – inte 

boken.”183 Det verkar även vara fallet för studiens läroböcker – de säljer författaren, inte 

litteraturen. Ann Steiner menar att författare idag måste vara ”stjärnförfattare” eftersom 

marknaden efterfrågar personligheter och inte deras litterära verk.184 Om dagens författare 

måste vara spännande personligheter för att sälja böcker, hur står sig då de sedan länge döda 

författarna Edgar Allan Poe och Mary Shelley i konkurrensen? Emma Eldelin menar att 

”personkulten” kring författare inte bara berör samtida författare, utan även de som är en del 

av skolans epokstudier. Romantiken var den epok där författaren började ses som skapare av 

sitt verk, vilket inte var en självklarhet tidigare i litteraturhistorien. 185 Eldelin skriver att 

litteraturen då började ses som ”ett avtryck av författaren själv; att läsa var att skåda in i 

skaparens själ.”186 Det går alltså att se att författaren ”såldes” redan under 1800-talet då 

Shelley och Poe var verksamma. 

 Det är lärarens uppdrag att skapa intresse för aktiviteterna som sker i klassrummet – så 

också läroboken. När det kommer till Mary Shelley är det uppkomsten av Frankenstein och 

relationen till Percy Bysshe Shelley som det fokuseras på.187 Detta för att göra författaren så 

spännande som möjligt, för att skapa intresse. ”Författarkulten” var inte lika stark inom 

litteraturteorin under 1900-talet och istället talades det då om ”författarens ’död’”.188 En av 

anledningarna till att ”kulten” minskade var att det ansågs att ett författarfokus försvårade 

tolkningen av det litterära verket ur olika perspektiv. Författaren riskerade att bli den enda 

utgångspunkten.189 Att ”kulten” återigen ökar beror på medieutveckling, och att författarna 

ska synas i medier – alltså att vara ”stjärnförfattare” – är ett krav för framgång.190 

  

                                                
183 Gradvall, Jan (2007). ”Författaren som varumärke”. Göteborgsposten, 27 september 2007. 
184 Steiner, Ann (2015). Litteraturen i mediesamhället. Lund: Studentlitteratur, 31. 
185 Eldelin, Emma (2015). ”Författare”. I: Franzén, Carin (red.), Grundbok i litteraturvetenskap. Historia, 

praktik, teori. Lund: Studentlitteratur, 15 – 17. 
186 op.cit., 29. 
187 Markstedt & Eriksson (2010), 198; Edvardsson (2018), 147. 
188 Eldelin (2015), 47. 
189 op.cit., 52. 
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6.4 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur skräcklitteratur presenteras och representeras i 

läroböcker för Svenska 2. Vi riktade in oss på vilka litterära verk, författare och 

arbetsuppgifter som fanns i de sex läroböckerna, samt vilka läsarter och klassrumsaktiviteter 

som främjades av upplägget. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skräck är en 

populärlitterär genre som är väletablerad i moderna läroböcker. Dock representeras genren av 

skräckromantiken i böckernas epokstudium. Detta upplägg gör att skräcklitteraturen inte 

hamnar så nära elevers läsvanor som modernare populärlitterär skräck gör. Vi fann en 

”skräckkanon” bestående av Edgar Allan Poe och Mary Shelley, vilka behandlas i alla 

läroböcker – både som författare och med tillhörande utdrag. Poe och Shelley representerar 

alltså ett kulturarv och får vara skräckens grundpelare i den västerländska litteraturhistorien. 

Flera läroböcker tar dock upp John Ajvide Lindqvist, en samtida svensk författare som får 

representera den mer moderna skräcken. 

Skräcken bearbetas ofta genom att först presentera en författare, sedan ett verk och 

slutligen ett antal tillhörande frågor och arbetsuppgifter. Vi upptäckte att ett återkommande 

tema i läroböckerna var att presentera författarna intresseväckande innan litteraturen, vilket 

ger en känsla av att de är viktigast. Arbetsuppgifterna grupperades i tre kategorier, men den 

vanligaste var att de tillsammans med litteraturen uppmanade till en erfarenhetsbaserad läsart. 

Dock fanns även skrivuppgifter, textnära frågor och kontrollfrågor inkluderade i stor 

utsträckning. Eftersom författare och frågor står i centrum läses ofta de korta utdragen enbart i 

färdighetssyfte.  
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