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Sammandrag 
Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på 

gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för 

att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt 

målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur 

läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats.  

 För att exemplifiera sciencefiction-genrens potential att påverka elevers syn 

på omvärlden har vi valt att analysera två skönlitterära verk av Margaret Atwood: Oryx 

och Crake och Syndaflodens år. I analysen har tematiken analyserats med ett ekokritiskt 

perspektiv. För att stödja analysen har vi använt Grimbeeks (2017) avhandling Margaret 

Atwood’s Environmentalism: Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy och 

Peter Barrys (2009) Beginning Theory: An introduction to literary and cultural theory. 

Vi har kommit fram till att tematiken som återfinns i båda verken kan användas didaktiskt 

för att utveckla elevers kritiska och kreativa tänkande. 

 För att ta reda på hur elever kan påverkas av läsandet av skönlitteratur i 

sciencefiction-genren har vi undersökt de olika läsarterna efferent, estetisk och kreativ 

läsning då sättet att läsa på påverkar resultatet av läsningen. Vi har även kommit fram till 

tre steg som går att följa i arbetet med skönlitteratur: att leda in elever i skönlitteraturen, 

under läsandets gång och efter läsandet. Utifrån dessa tre steg har vi undersökt olika 

teorier för lärande, tänkande och läsning. För att beskriva hur elever kan ledas in i 

skönlitteraturen har vi tagit stöd av bland andra Collie och Slater (1987) som menar att 

noveller och utdrag kan fungera väl när det handlar om att leda in elever i skönlitteraturen. 

Vi har även tagit stöd av Bommarco och Parmenius Swärd (2018) som menar att elever 

kan “skriva sig in i litteraturen” (2018, s. 58). Elever behöver även stöd och motivation 

under läsandets gång. För att beskriva hur lärare och elever tillsammans kan gå tillväga 

för att stödja och motivera läsningen har vi tagit stöd av Edvardsson (2016) som menar 

att elever behöver lära sig olika lässtrategier. Vi har även tagit stöd av Murphy et al. 

(2016) som menar att litteratursamtal är en viktig del av läsningen och bidrar till en 

utveckling av nya perspektiv på omvärlden.  

 

Nyckelord 
Skönlitteratur, sciencefiction, ekokritik, litteraturpedagogik, kritiskt tänkande, kreativitet, 

transaktionsteorin, Margaret Atwood, Lpf 94, Gy 2000, Gy 2011 
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1. Inledning 
Vad ska elever läsa i skolan? Varför ska skönlitteratur läsas i skolan?  Till den första frågan hör 

bland annat diskussioner kring den svenska kanon, dess vara eller icke vara, samt vilka verk 

den ska bestå av om den ska finnas. Enligt Skolverket ska elever i svenska 1 på gymnasiet få 

arbeta med “Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.” 

(Skolverket, 2011). Mer detaljerad information kring vad som ska läsas finns inte i 

styrdokumenten för svenska 1. Ämnet svenska 2 har en utförligare formulering när det gäller 

valet av litteratur:  

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen (Skolverket, 2011).  

Likt svenska 1 så är urvalet av litteratur styrt i svenska 2:s kursmål. Instruktionerna ställer 

tydligare krav på vad som ska läsas under läsåret, men det är fortfarande upp till läraren att 

välja lämplig litteratur. Valet är fritt och tolkningsbart av läraren, så länge urvalet följer 

kriterierna.  

 När det gäller varför-frågan antar Skolverket ett analytiskt perspektiv på vad 

läsning av skönlitteratur har att erbjuda läsaren. Skolverket anser bland annat att skönlitteratur 

ska leda till att eleverna utvecklas, både personligt och på ett allmänmänskligt plan. 

Undervisning ska leda till att eleverna kan använda sig av litteratur och annan media “ som 

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

föreställningsvärldar” (Skolverket 2011). I takt med tiden har kravet på självinsikt och kritiskt 

tänkande ökat, vilket kan ses i en av punkterna gy 11, där det står att skönlitteraturen ska vara 

en källa till självinsikt, något som inte nämns överhuvudtaget i lpf 94. Vi är därför intresserade 

av att ta reda på vad det är som skiljer sig åt mellan den tidigare läroplanens svenskämne och 

den moderna då detta kan leda till ökad förståelse till varför skönlitteratur bör ha en plats i 

dagens klassrum. Författarna till denna uppsats anser att läsning av varierad och delvis självvald 

skönlitteratur har en viktig plats inom skolan och kan hjälpa elever att vidga sina perspektiv på 

omvärlden och få dem att tänka i nya banor; att se världen ur nya ögon.  

Det finns flera olika sätt för elever och lärare att tillsammans arbeta med skönlitteratur, 

men hur kan man skapa ett klassrum där arbetet blir som mest givande? Vi menar inte att det 

finns ett enda gyllene tillvägagångssätt för att skapa ett sådant klassrum. Likt Murphy et al. 

som menar att  

[...] the solution lies not in either an efferent or an expressive approach to text and other content, 

but in pedagogical approaches such as small-group, classroom discussions that value 

knowledgeseeking in concert with lived-through experience [...] (Murphy et al., 2016)  

tror vi att olika, i exemplets fall efferenta och estetiska tillvägagångssätt kan användas 

tillsammans. Vi anser också att mycket hänger på lärares och elevers inställning till läsning när 

det kommer till hur man kan arbeta med skönlitteratur för att göra läsandet och efterarbetet 

både givande och underhållande. Elever utan läsvana kan behöva arbeta på andra sätt än elever 
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med god läsvana. Detta gäller även lärare. För att ge elever en positiv upplevelse av läsning 

och arbete med skönlitteratur måste därför lärare själva visa intresse för att utveckla sin egen 

läsförmåga. Eftersom det redan finns så mycket forskning kring frågorna om vad och varför 

vill vi med detta arbete belysa hur-frågan, det vill säga hur elever och lärare tillsammans kan 

arbeta med skönlitteratur i gymnasieskolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på 

gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att 

utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. För att genomföra detta syfte kommer vi att 

analysera två romaner av Margaret Atwood med den litterära teorin ekokritik, samt 

demonstrera hur denna teori kan användas didaktiskt. Ett bisyfte med detta arbete är att jämföra 

läroplaner med varandra för att se hur målen med läsningen av skönlitteratur har förändrats 

mellan lpf94 och gy 11. 

- På vilka olika sätt kan man läsa och arbeta med skönlitteratur för att vidga elevers 

perspektiv på omvärlden? 

- Hur skiljer sig målen med läsning av skönlitteratur mellan lpf 94 och gy 11? 

- Hur gestaltas ekokritiska frågor i Margaret Atwoods Oryx och Crake, samt 

Syndaflodens år?  

- Hur kan moderna skönlitterära teman som återfinns inom sciencefiction användas 

didaktiskt? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 1 
Nedan följer teoretiska utgångspunkter om skönlitteraturens potential att påverka elevers 

perspektiv på omvärlden, samt hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Det som 

presenteras i detta kapitel kommer att användas i uppsatsens resultatdel och diskuteras vidare i 

diskussionen tillsammans med det som presenteras i kapitel 3: teoretiska utgångspunkter 2. 

Anledningen till att vi har delat upp detta kapitel är för att det som presenteras här ger en 

bakgrund till den forskning som presenteras i kapitel 3.  

 

2.1 Hur kan skönlitteratur påverka elevers perspektiv på omvärlden? 

I detta avsnitt presenteras både ett generellt perspektiv på hur skönlitteratur kan påverka en 

elevs perspektiv på omvärlden, samt ett mer specificerat perspektiv där sciencefiction-genrens 

potential att påverka elevers perspektiv på omvärlden utforskas.  

Magnus Persson (2007) belyser tidigt i sin bok Varför läsa litteratur? vilken potential 

skönlitteratur kan ha när det gäller att påverka människan. Persson menar att “litteraturen kan 

roa och oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss 

se verkligheten med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt” (2007, s. 6). Skönlitteraturens 

potential att påverka elever beror mycket på lärarens attityder och värderingar vad gäller både 

läsning och texters budskap. Persson hävdar även att svensklärarna tidigare haft all makt i 

klassrummet vad gäller tolkning av litterära texter (2007, s. 210). Hur en text kan tolkas är idag 

mer fritt, vilket innebär att elever kan och bör ges mer utrymme i diskussioner kring det lästa. 

Det är inte längre enbart lärarens tolkning som ses som korrekt eller rimlig.   

Denna syn på läsning och tolkningen av litterära texter förstärks av Rosenblatt (2002) 

som menar att ”Läsaren söker ta del av en annan människas vision - erhålla kunskap om 

världen, utforska den mänskliga andens resurser, vinna insikter som kommer att göra hans eget 

liv mer begripligt” (2002, s. 22). Rosenblatt hävdar också att det är omöjligt att arbeta med ett 

litterärt verk utan att utgå från en värderam. När man arbetar med skönlitteratur i klassrummet 

påverkar lärare därför medvetet eller omedvetet elevers syn på bland annat etiska frågor och 

deras attityder till dessa (2002, s. 28). Samtidigt som lärare inte bara ska överföra sina egna 

värderingar och tolkningar till sina elever så kan hen heller inte vara helt objektiv och opartisk. 

Kritiskt granskade värderingar och attityder kan uttryckas av läraren för att elever ska kunna 

bemöta läraren och tillsammans skapa nya uppfattningar (2002, s. 109).  

 Pettersson (2015) hävdar att mycket av den litteratur som skrevs på 2000-talet om 

hur läsning av skönlitteratur kan påverka människor inte kopplades till empirisk läsforskning. 

Med detta sagt menar Pettersson att man inte kan se sådana verk som mer än rekommendationer 

från erfarna läsare. Detta innebär inte att läsning av skönlitteratur inte faktiskt kan påverka 

människor, eftersom den empiriska läsforskningen har visat att denna potential finns. 

Pettersson menar att läsforskning har visat att “litteraturläsning kan förena författarens och 

läsarens tankevärldar” (Petterson 2015, s. 15) “och upprätta en viktig förbindelse med den 

sociala verkligheten” (2015, s. 15). Detta innebär att läsning kan påverka en individs empatisk 

förmåga, förståelse för andras tankar och känslor. Läsningen har även potential att minska 

sociala klyftor, då den kan ge förståelse för andras erfarenheter oavsett kön, klass eller 

sexualitet (2015, s. 15).   
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 Skönlitteratur har förmågan att aktivera människors föreställningsförmåga. 

Pettersson hänvisar till två psykologer, Mar och Oatley (2008), som beskriver läsningen med 

begreppen transportation, simulation och absorption. Transportation innebär att eleven kliver 

in i verkets värld, simulationen. Absorption innebär att eleven “uppslukas av berättelsen” (Mar 

& Oatley 2008, se Petterson 2015, s. 15), vilket kan medföra ökad förståelse för andra 

människor och självet. 

 Rosenblatt hävdar att “en roman eller en dikt eller ett skådespel förblir bara 

bläckfläckar på papper tills en läsare förvandlar dem till en rad meningsfulla symboler” (2002, 

s. 35). Det är först när eleverna får läsa och göra kopplingar till sina egna erfarenheter och 

värdegrunder som ett litterärt verk blir fullständigt och får en eller flera meningar. Ett litterärt 

verk kan påverka elever på flera olika sätt, exempelvis kan det få hen att reflektera över 

karaktärernas handlingar; var de rättfärdiga eller orättfärdiga? Rätt eller fel? (2002, s. 28–29). 

Elevens förståelse av och förmåga att besvara sådana frågor påverkas av hens tidigare 

kunskaper kring exempelvis psykologi eller religion. Rosenblatt hävdar att om en elev blir 

motiverad till att pröva sina tolkningar mot sina kunskaper kring ett ämne, som i hennes 

exempel med psykologi, kan eleven bli medveten om sina antaganden och på så sätt finna andra 

möjliga tolkningar (2002, s. 25).  

Rosenblatt hävdar att ”Litteraturen erbjuder ett genomlevande och inte bara vetande 

om” (2002, s. 45). Detta innebär att en läsning av exempelvis Hårda tider av Charles Dickens 

(1854) inte bara skapar en bild av 1850-talets England, utan låter också eleven genomleva de 

problem, känslor och konflikter som karaktärerna ställdes inför. Detta innebär att elevers 

inställningar och attityder till bland annat sociala relationer kan påverkas av läsning av 

skönlitteratur då eleven kan finna idéer, värderingar och strävanden utifrån sin tolkning av 

verket, vilka hen skapar sin egen filosofi efter. Rosenblatt tar upp exempel på skönlitterära verk 

som exempelvis Söner och älskande av D.H. Lawrence (1913) och Den eldröda bokstaven av 

N. Hawthorne (1850) för att påpeka att elever som arbetar med sådana verk “bygger upp sin 

känsla för de socialt understödda formerna av anpassning i vår kultur” (2002, 31). De liv och 

sociala relationer som illustreras i de nämnda romanerna har potentialen att påverka elevers 

attityder till dessa. Läsning av litterära verk erbjuder “ett förhållningssätt till livet, en 

föreställning om människor som utformar ett gemensamt öde eller påstående att vissa slags 

erfarenheter, vissa typer av känslor är värdefulla” (2002, s. 31). Genom att reflektera kring det 

lästa kan elever antingen acceptera eller förkasta de idéer som illustreras i verket. 

  

2.2 Language enrichment 

Enligt Joanne Collie och Stephen Slater (1987) kan läsning av skönlitteratur också leda till 

“language enrichment” (sv: berikande av språk). Detta genom att ord och meningar sätts i en 

kontext, vilket leder till att eleven lättare kan komma ihåg dem och förstå dem. Elever utvecklar 

även genom läsning en kännedom kring hur meningar fungerar och formas, samt hur meningar 

kan struktureras på olika sätt för att passa i olika kontext. Eftersom ord och meningar i ett 

litterärt verk får sin innebörd utifrån sin kontext, övas elever på att “deduce meaning from 

context” och “make inferences from linguistic clues”, vilket är viktigt för all sorts läsning. 

Språket i skönlitterära verk skiljer sig ofta från språket som används vardagligen. Det 

skönlitterära språket är ofta mer detaljerat medan det också kan vara “marvelouslly [sic] simple, 

yet, somehow, absolutely ‘right’” (Collie & Slater, s. 4–5). Detta kan medföra att elever som 
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läser skönlitteratur utökar sin uppfattning om språk och hur varierat det kan vara. Wardhaugh 

och M. Fuller (2015), som hänvisar till Whorf, menar att ”[…] language controls your 

worldview” (Wardhaugh & Fuller, s. 12). ). Genom att utveckla språket får elever fler sätt att 

uttrycka sig på, fler sätt att förstå sig själva och andra på, samt fler sätt att förstå sin omvärld 

på, och som språkforskaren Wilkins (1972) skrev i sin bok Linguistics in language teaching; 

“without vocabulary nothing can be conveyed” (Wilkins 1972). Med andra ord är det viktigt 

att kunna uttrycka sig själv och sina tankar för att tillsammans kunna uppnå något. 

 

2.3 Narrativ fantasi 

En förmåga som kan utvecklas genom litteraturläsning är vad Persson (2007) kallar narrativ 

fantasi. Persson (2007) beskriver begreppet som:  

En förmåga att leva sig in i hur andra människor - med annorlunda villkor, erfarenheter och 

värderingar - tänker, känner och lever. Det är en förmåga att skifta perspektiv och synvinkel, 

att se sig själv i den andre, och den andre i sig själv (Persson 2007, s. 257). 

Enligt Rosenblatt (2002) kan de problem och svårigheter som fiktionella karaktärer i romaner 

upplever i många fall delas med eleven. På grund av “dess objektiva framställning av våra egna 

problem” (Rosenblatt 2002, s. 47), kan eleven förstå sin egen livssituation med ett mer objektivt 

perspektiv. Enligt skolverkets allmänna mål för ämnet svenska i gymnasieskolan ska 

“(u)ndervisningen [...] leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur [...] 

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

föreställningsvärldar [...]” (Skolverket, 2011). Exempelvis kan vissa elever se sin egen far i 

Francis McCourts far, Malachy McCourt, från romanen Ängeln på sjunde trappsteget (1996). 

Malachy McCourt är en alkoholist och slarver som för det mesta nonchalerar sin familj för att 

istället spendera sina pengar på alkohol. Andra kan se sina egna inre problem och konflikter 

genom att uppleva karaktärer som exempelvis protagonisten Fågel från Kenzaburo Oe´s 

Mardrömmen (1964). I detta fall upplevde Fågel en inre konflikt som ledde till att han 

ifrågasatte sina värderingar. Även om elever kan utveckla sin narrativa fantasi genom att läsa 

skönlitteratur menar Persson att detta inte är något som sker automatiskt vid läsning. Persson 

hänvisar till Martha Nussbaum (1995) som menar att läsning av skönlitteratur, speciellt 

romaner, utvecklar elevers narrativa fantasi. Enligt Persson hamnar Nussbaum med sina 

formuleringar “farligt nära myten om den goda litteraturen - att man självklart blir en god 

människa av att läsa litteratur” (Persson, s. 258). Persson hänvisar till Mazzarella (2011) som 

menar att en läsares inlevelse och medkännande till en fiktionell karaktär inte behöver vara 

“moraliskt god”. Onda karaktärer kan även de få medlidande av läsaren (Persson 2007, s. 260). 

Ett exempel på detta är karaktären Fågel, som nämndes i föregående paragraf. Fågel gör många 

tvivelaktiga saker och tänker många oanständiga tankar, ändå är det möjligt att sympatisera 

med honom.  

Persson avslutar sitt avsnitt om narrativ fantasi med att skriva att litteraturläsning kan 

utveckla läsarens empati och kritiska tänkande, men att det inte finns något som säger att detta 

skulle vara garanterat. Han skriver att oförutsägbarheten vad gäller “undervisning och 

receptionsprocesser” innebär att det är omöjligt att förutse hur ett verk kommer att tas emot av 

läsare. En text som förväntas skapa diskussioner och främja kritiskt tänkande kan i vissa fall 
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leda till motsatsen, det vill säga ointresserade läsare. Persson menar att “produkten [texten] 

dikterar inte receptionen och receptionen legitimerar inte produkten” (Persson 2007, s. 263). 

 

2.4 Olika sätt att leda in elever i skönlitteraturen  

I många klasser finns elever som inte vill eller orkar ta sig igenom ett helt verk. Läraren kan 

istället göra utdrag ur en längre text för att på så sätt engagera elever i viktiga teman eller frågor 

som tas upp i verket. Detta är även ett av målen i det centrala innehållet i svenskämnet: “centrala 

motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och 

teater samt i film och andra medier” (Skolverket 2011). Genom att arbeta med utdrag kan 

innehållet i lektionerna upplevas som varierat (Collie & Slater 1987, s. 11). För att arbeta med 

utdrag ur romaner krävs det att passagen som valts är intressant i sig, det vill säga utan resten 

av verkets kontext. Samtidigt menar Collie och Slater att utdraget bör vara “an important part 

of the book´s overall pattern” (1987, s. 12). Detta för att elever ska få en generell uppfattning 

av verket. Utdrag ur ett skönlitterärt verk kan även motverka känslor av att lektionerna blir för 

enformiga. Genom att läsa ett eller flera kortare utdrag som följs upp med interaktiva aktiviteter 

med utgång i det lästa, exempelvis korta presentationer i form av teaterföreställningar, 

uppmuntras elever till att vara kreativa. Elever som får arbeta med väl valda utdrag, följt av 

klass- eller gruppaktiviteter, löper mindre risk att förkasta läsning av skönlitterära verk. På detta 

sätt kan läraren bygga upp elevers läsmotivation (1987, s. 11–13). Utdrag kan också användas 

för att jämföra passager i två eller fler romaner som liknar varandra. Collie och Slater 

exemplifierar detta genom att elever får läsa två utdrag ur två olika romaner, The Coral Island 

(1858) och Lord of the Flies (1954), för att sedan jämföra händelser, teman och hur karaktärerna 

i utdraget reagerar på det som händer i passagen. Genom att jämföra olika karaktärers reaktioner 

på liknande händelser kan därmed flera perspektiv belysas (1987, s. 106–107).   

Bommarco och Parmenius Swärd hävdar att ett sätt för elever att ta sig in i texter är “att 

skriva sig in i litteraturen” (2018, s. 58). Innan elever ska börja läsa ett skönlitterärt verk kan 

läraren ge dem i uppgift att skriva egna, korta berättelser eller beskrivningar utifrån en 

instruktion. I uppgiften behövs det instruktioner som får igång elevernas fantasi. Bommarco 

och Parmenius Swärd ger ett exempel där eleverna arbetar med antiken. Där får de i uppgift att 

beskriva en situation i vilken en soldat och hans fru och barn måste ta farväl på grund av ett 

krig. Den sista instruktionen för uppgiften lyder: “Ni får sju minuter på er att beskriva 

situationen. Sätt igång och skriv nu!” (2018, s. 58). När de skrivit färdigt kan de diskutera med 

varandra för att se hur olika, eller lika föreställningar de skrev sina beskrivningar utifrån. 

Genom att låta elever skriva om ett specifikt tema, i detta fall krig, som också ska återfinnas i 

det skönlitterära verk de senare ska arbeta med, blir de väl förberedda inför läsningen. Under 

och efter läsningen kan de göra jämförelser mellan verket och vad de själva skrivit (2018, s. 

58–59). Enligt Bommarco och Parmenius Swärd innebär detta arbetssätt att elever får hjälp att 

“kliva in i en föreställningsvärld och bjuda in dem att delta i ett samtal om livet, om eviga frågor 

och om litteratur och mänskliga berättelser (2018 s. 60).   

Ytterligare ett sätt att hjälpa elever att komma in i skönlitteraturens värld är genom att 

låta dem läsa noveller. En novells omfång är kortare än en romans, vilket kan hjälpa elever som 

blir avskräckt av tanken på att läsa en hel roman. Hişmanoğlu (2005) menar att korta berättelser 

kan hjälpa elever att ta sig djupare in i texter och komma förbi den ytliga meningen av orden i 

texterna. En novell kräver inte lika lång tid för läsning, vilket gör att mer tid kan läggas på att 
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tolka och förstå det lästa (2005, s. 61–62). Edvardsson (2016)  hävdar att det i skolverkets 

styrdokument inte finns några krav på att hela romaner ska läsas och bearbetas. Hon fortsätter 

med att poängtera att läsning av noveller lämnar mer tid åt djupare diskussioner om det som 

lästs. Hela romaner, däremot, leder enligt Edvardsson till ytliga diskussioner på grund av 

tidsbrist (2016 s. 45). Tack vare dess korta omfång kan noveller användas för att “introduce 

students to the complex interactions of region, race, gender, class and narrative technique” 

enligt Showalter (2003, s. 88). Eftersom samma tematik återfinns i romaner är det en fördel att 

använda noveller på grund av deras kortare omfång, då tematiken och handlingarna ofta är lika 

komplexa som de som återfinns i en roman. 

 

2.4.1 Att ta sig an en hel roman 

När eleverna fått stöd och vägledning av lärare, skolbiblioteket och varandra för att kliva in i 

skönlitteraturens värld (se 3.5) är det dags för dem att ta sig an en hel roman. För att ytterligare 

stödja eleverna i sin läsning är det viktigt att de får lära sig om kontexten i vilken verket är 

skrivet. Bommarco och Parmenius Swärd (2018) menar att det är viktigt att ta upp information 

om författaren och deras historiska bakgrund. Det är också värt att tala om vad verket är för 

något och vilken genre den tillhör.  Till sist är det också värt att ta upp huruvida verket har 

påverkat sin samtid eller inte samt hur samtiden reagerade till verket (2018, s. 22). 

 I många fall är det lärare som bestämmer vilka skönlitterära verk elever får välja 

från. Det är därför viktigt att lärare reflekterar kring vilka verk som kan intressera eleverna och 

motivera dem till läsning. Keith Schoch skriver i sin studie How to Teach a Novel (2010) om 

vikten av att välja ett verk som behandlar universella koncept och teman. Elever måste kunna 

relatera till det lästa för att de ska kunna ta till sig det lästa och reflektera över det (2010, s. 2). 

Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) hävdar i sin bok Att arbeta med skönlitteratur i 

skolan att valet av litteratur ofta utgörs av en kompromiss mellan det som elever vill läsa och 

det som lärare vill att elever ska läsa. När läraren bestämmer vilken bok som ska läsas måste 

hen hålla sig till de böcker som det finns klassuppsättningar av. Även när elever väljer böcker 

måste de hålla sig inom vissa ramar (2005, s. 131). Ramarna kan vara innehållsliga, det vill 

säga att böckerna har ett intressant och passande innehåll, eller språkliga, vilket betyder att 

böckerna har ett språk som passar den tilltänkta nivån.  

Lärare måste även hjälpa elever se de koncept och teman som återfinns i den valda 

romanen (Schoch 2010, s. 2). En roman som exempelvis Räddaren i nöden (1951) handlar på 

ytan om en ung man som blir relegerad från Pencey preparatory school för att sedan driva 

omkring i New York City i några dagar. På djupet behandlar den teman som identitet. Den 

skildrar även protagonisten Holden Caulfields utveckling från ungdom till vuxen (se 2.1). För 

att elever ska kunna läsa en roman på djupet och identifiera universella teman och koncept 

behöver de ofta få stöd från läraren. Stödet kan ta olika former, som exempelvis autentiska 

frågor, litteratursamtal eller gruppdiskussioner. 

 

2.4.2 Lässtrategier 

Lässtrategier är olika sätt en elev kan ta sig an ett skönlitterärt verk. Edvardsson (2016) skriver 

i boken Mötet med texten om olika lässtrategier. Författaren utgår från en modell som kallas 
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reciprocal teaching (sv: ömsesidig undervisning). Modellen innehåller fyra strategier för att 

hjälpa elever att utveckla läsförståelse. De fyra strategierna är: 

● Att föregripa 

● Att ställa frågor 

● Att reda ut 

● Att sammanfatta (2016, s. 63). 

Den första punkten innebär att eleven förbereder sig inför att läsa exempelvis en roman. Detta 

kan hen göra genom att ta reda på fakta om boken och författaren. Elever förbereder sig även 

under läsningen på vad som kan komma att hända i boken. Edvardsson menar att elever blir 

mer aktiv i sin läsning om de skapar förväntningar på romanen och dess handling. Genom dessa 

förberedande strategier blir läsningen inte lika tung (2016, s. 63). Den andra punkten är en 

strategi som innebär att elever ställer frågor till texten. Detta är något som, enligt Edvardsson, 

vana läsare gör automatiskt medan ovana läsare kan behöva träna upp sin förmåga att ställa 

frågor till texten. Genom att använda denna strategi kan elever “föra ett samtal med [texten] 

och efter hand som man läser koppla ny förståelse till den egna erfarenheten”, samt utveckla 

sin läsförmåga (2016, s. 63).  

Edvardsson hänvisar till Westlund (2015) och hävdar att det finns tre nivåer av frågor 

som kan ställas till skönlitterära texter; till texten, mellan raderna, bortom raderna. Frågor som 

ställs till texten kan besvaras genom att läsa texten och leta efter ett utskrivet svar. För att 

besvara frågor som ställs mellan raderna behöver eleven göra inferenser eftersom svaret inte 

står utskrivet i texten. Att ställa frågor bortom raderna innebär att man “går utanför den lästa 

texten”. Detta kan elever göra genom att ställa “frågor som rör det omgivande samhället, sina 

egna erfarenheter eller upplevelser [...]” (2016, s. 63–64). Den tredje lässtrategin, “att reda ut”, 

handlar om att möta problem och finna lösningar. Problemen kan vara i form av svårbegripliga 

ord, meningar eller stycken. Till lösningarna för sådana problem hör exempelvis ordböcker, 

omläsningar, högläsning och återberättande. Den sista strategin i punktlistan är att sammanfatta 

det man läst. Att sammanfatta en text är något som, enligt Edvardsson, många elever tycker är 

enkelt. Författaren hävdar dock att många av dessa elever nästintill skriver av texten istället för 

att sammanfatta den. Andra elevers sammanfattningar är bristfälliga på grund av att de inte 

lyckats hitta det centrala i texten. Ett sätt att tackla problemet med att vissa inte kan identifiera 

centrala delar i texter är att gå igenom den tillsammans och skriva upp stödord. Sedan skrivs 

en sammanfattning tillsammans utifrån stödorden (2016, s. 64).       

 Reichenberg (2014) skriver i boken Vägar till läsförståelse om en lässtrategi som 

kallas “questioning the author” (sv: att ifrågasätta författaren). Reichenberg hävdar att elever 

oftast tar på sig skulden när de inte förstår vad de läser, men att det lika gärna skulle kunna vara 

författaren som är oklar. Att ifrågasätta författaren är en strategi som används för att göra 

läsaren medveten om författaren bakom verket. Enlig Reichenberg händer det att författare 

ibland “glömmer [...] vilken målgrupp han/hon skriver för. Andra gånger handlar det om att 

författaren är oklar eller inkonsekvent, eller glömmer att tala till läsaren. Dessa problem kan 

leda till att det blir en stor distans mellan elev och text, vilket gör att eleven inte aktivt deltar i 

texten under läsningen (2014, s. 93–94). 
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2.5 Litteratursamtal 

Murphy et al. (2016) skriver i forskningsartikeln What REALLY Works: Optimizing Classroom 

Discussions to Promote Comprehension and Critical-Analytic Thinking att “[...] what teachers 

and students do before, during, and after the discussion, in terms of instructional framing, 

necessarily influences the discussion and its effect on students’ critical-analytic thinking” 

(Murphy, et al., 2016 s. 6). Enligt Murphy et al. är det viktigt med en ram som diskussionerna 

kan ledas inom. Denna måste byggas upp innan diskussionerna. Diskussionerna måste sedan 

också följas upp. Före diskussionen måste läraren få igång elevers kognitiva förmåga att göra 

kopplingar mellan texten och deras egna erfarenheter. Detta kan göras genom: “Knowledge 

priming”, vilket “can be fostered through pre-discussion activities that trigger students’ 

personal or cultural experiences, knowledge of the domain or topic, or even their understanding 

of the structure of a text” (2016, s. 7). Likt Edvardsson menar Murphy et al. att ett sätt att stödja 

eleverna i sin läsning är att låta dom ställa frågor utifrån det de läst inför litteratursamtalen. 

Författarna hävdar också att eleverna, innan diskussionerna, behöver få tid att öva på att svara 

på frågor. De behöver få träna på att argumentera och ge utvecklade svar. Enligt författarna 

leder “opportunities to practice and prepare questions and to practice argumentation before the 

classroom discussions together set the stage for productive discussions” (2016, s. 7–8).  

Efter att elever fått tid att förbereda sig är det dags för diskussioner kring det lästa. 

Murphy et al. hävdar att läraren påverkar elevers diskussioner och tänkande genom att stödja 

dem genom att vara en “‘more capable’ other”, samt ställa frågor som får dem att utveckla hur 

de kom fram till sina svar. Detta skapar enligt författarna normer utifrån vilka eleverna sedan 

tänker och diskuterar. Med tiden behöver eleverna mindre och mindre stöd på grund av att de 

lär sig att argumentera för sina svar, ställa frågor och hjälpa varandra. Författarna skriver att 

“Teachers’ use of scaffolding moves in discussions gives way to students spontaneously 

employing such moves later in the discussion, prompting other students for evidence, praising 

others’ use of evidence and requesting clarification from others”. Till slut kan elever leda 

diskussionerna med minimalt stöd från lärare, vilket leder till att de inte längre bara ser läraren 

som innehavare av kunskap, utan de ser varandra som “sources of knowledge” (Murphy et al. 

2016, s. 8–9). 

Vad som sker efter diskussionerna är också viktigt enligt Murphy et al. Genom att direkt 

efter diskussioner ge elever summativ återkoppling (se 3.9) på deras förståelse kring det lästa, 

samt deras samtalsstrategier får elever chansen att reflektera i direkt koppling till vad de gjort. 

Detta leder till större chanser för dem att utvecklas än om återkopplingen skulle ges vid senare 

tillfälle. Återkopplingen kan även rensa bort “misconceptions and diminishing unproductive 

talk in future discussions” (Chickering & Gamson, 1987 i Murphy et al. 2016, s. 10). Detta 

innebär att eleverna får lära sig vad som är relevant och inte i diskussioner om litteratur, vilket 

kan leda till mer djupgående diskussioner i framtiden. 

 

2.6 Läsloggar 

I läroplanen för gymnasieskolan skriver Skolverket att “skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Skolverket 2011). Ett sätt att uppmuntra 

elever att föra fram sina uppfattningar och tolkningar är att föra litteratursamtal mellan 
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läsningarna. För att diskussionerna ska bli mer givande kan elever också få i uppgift att inför 

diskussionerna skriva läsloggar som kan användas för att eleven lättare ska kunna formulera 

sig i tal. Läsloggarna kan sedan användas som utgångspunkt för diskussionerna. Enligt 

Bommarco och Parmenius Swärd främjar läsloggar “interaktion och skapande av 

föreställningsvärldar [...]”. Läsloggar kan också uppmuntra till att eleven uttrycker sina egna 

åsikter och ställningstaganden (2018, s. 69–70).  

Genom att elevers tidigare erfarenheter av läsloggar kan skilja sig avsevärt kan läraren 

behöva stödja dem i skrivandet. Enligt Bommarco och Parmenius Swärd kan lärare stödja 

elever i sitt skrivande av läsloggar genom att bland annat ge dem instruktioner att fokusera på 

exempelvis en specifik händelse eller relation mellan två karaktärer. Författarna skriver om 

läsloggar med “processinriktad karaktär” som innebär att elever får skriva ned sina spontana 

tankar medan de läser, för att sedan, efter textsamtal, skriva ned sina reflektioner om texten. 

När läsloggar som aktivitet används på ett fungerande sätt kan både lärare och elever se 

läsningen och läsaren ur olika perspektiv. Bommarco och Parmenius Swärd nämner fyra sådana 

perspektiv: 

● Det känslomässiga perspektivet 

● Det personliga och individuella perspektivet  

● Det relationella perspektivet 

● Det undervisningspotentiella perspektivet (2018, s. 72).   

Det första perspektivet visar hur elever i läsloggar får “pröva, associera och uttrycka känslor” 

på ett friare sätt än i andra texttyper (2018, s. 72). Det andra perspektivet handlar om att se hur 

elever uttrycker egna upplevelser och erfarenheter med hjälp av penna och papper. Det tredje 

perspektivet handlar om relationen mellan elev och lärare. Lärare kan få en inblick i eleven som 

läsare och person. Det fjärde och sista perspektivet visar hur läsloggar kan ge lärare 

uppfattningar om elevers “kunskap och kopplingar till tidigare läsning” och hur de i text 

uttrycker dem. Detta kan vara till hjälp för lärare som behöver få en uppfattning om hur elever 

läser och om de förstår vad de läser (2018, s. 72–73). 

 

2.7 Skrivandet efter läsningen 

Ett av de centrala målen med svenskämnet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att “[...] 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur [...] samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011). Efter läsandet är det ibland lämpligt att låta 

eleverna reflektera över vad de har läst genom att låta dem skriva om ämnet. Detta leder till 

vad som kallas för skrivprocessen. Enligt Bommarco och Parmenius Swärd är läsandet och 

skrivandet “rekursiva processer” vilket innebär att “man rör sig fram och tillbaka i texten” 

(2018, s. 27). När det kommer till skrivandet så har den förklarats som en “pendlande process 

där den skrivande rör sig fram och tillbaka mellan det som kan kallas globala och lokala nivåer” 

(2018, s. 28). Nivåerna kan förklaras med en modell som kallas för texttriangeln (Hoel 2001, 

s. 28, i Bommarco & Parmenius Swärd 2018, s. 29).). Till de globala nivåerna hör bland annat 

planeringen av disposition, idéskapandet, anpassning till mottagare och syfte och organisering 

av innehållet. De lokala nivåerna berör bland annat stavning, satser och ordval (2018, s. 28–

29). Skribenten rör sig mellan dessa nivåer kontinuerligt som de arbetar med sin text (2018, s. 

28). Bommarco och Parmenius Swärd nämner också att det globala fokuset “handlar om att 

lyfta in egna och andras åsikter, infoga referenser och övrig kunskap som ligger utanför den 
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egna erfarenheten” (2018, s. 28). Denna teori har belyst vikten av textrespons och 

textbearbetning när eleven arbetar med sin text och “det behövs en god respons och en god 

bearbetningssituation för att samma text ska utvecklas” samt att läraren är tydlig med sin 

återkoppling till skribenten (2018, s. 29). Sammanfattningsvis så behöver eleven samarbeta 

med andra, både lärare, andra elever och andra textkällor, för att kunna utveckla och färdigställa 

sin text (2018, s. 29).  Skrivandet efter läsningen kan ta olika former. Bland annat så kan 

eleverna arbeta med att analysera tematiken, karaktärerna eller det underliggande budskapet 

författaren vill framföra med sin text. Bommarco och Parmenius Swärd ger också förslaget om 

att elever kan skriva tematiskt kring sociala världar (2018, s. 107). I deras exempel får eleverna 

läsa lyrik där de får tolka och jämföra texterna med varandra. Efter en gemensam diskussion 

om texterna får eleverna sedan ett skrivuppdrag av läraren med ett tydligt syfte och upplägg 

(2018, s. 110–111). 

 

2.8 Skönlitteratur i ämne: svenska i lpf 94 och gy 11 

Wahlström (2015) skriver i sin bok Läroplansteori och didaktik om hur olika läroplaner sett ut 

i det svenska skolsystemets historia. Enligt författaren var läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, lpf 94, målstyrd och hade fokus på elevers individuella kompetenser. Med detta 

menar hon att lpf 94 innehåller formuleringar som fokuserar på vad den enskilda eleven ska 

kunna göra. Ett exempel ur lpf 94 följer; “Skolan skall sträva mot att varje elev i 

gymnasieskolans nationella [...] program kan använda kunskaper som redskap för att formulera 

och pröva hypoteser och lösa problem” (Skolverket, 1994). Kreativitet är en viktig del vid 

lösning av problem, och det är just sådana typer av förmågor och kompetenser som Wahlström 

menar hamnar i fokus i lpf 94 (2015, s. 84). 

 I ämnet svenska i lpf 94 finns två avsnitt: mål att sträva mot och mål att uppnå. I 

det första avsnittet behandlas mål som skolan ska sträva mot att hjälpa elever att nå upp till. Ett 

exempel från detta är att 

skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven - utvecklar sin fantasi 

och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och 

kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till 

kunskap och glädje (Skolverket 1994). 

Magnus Persson (2007) använder detta exempel i sin bok Varför läsa litteratur? för att visa på 

en dikotomi mellan kunskap och glädje vid läsning av litteratur. Att sträva efter att få elever att 

vilja “söka sig till litteratur [...] som en källa till kunskap och glädje” (Skolverket, 2000) 

reflekterar även en vilja att uppmuntra till goda läsvanor (Persson 2007, s. 140). Enligt Persson 

finns i ämnet svenska i lpf 94 tre mål att sträva mot som direkt nämner skönlitteratur. Det som 

ovan nämnts är ett av dem. Ett annat mål att sträva mot är att elever “får möjlighet att utveckla 

en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap 

om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider” (Skolverket, 2000). 

Persson menar att detta mål dras mot en “kanonisk diskurs”. Samtidigt står det i 

kommentarsmaterialet till svenskämnet i lpf 94 att en “gemensam kanon finns inte” 

(Skolverket, 2000). Det tredje målet att sträva mot som direkt berör skönlitteraturläsning är att 
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eleven “får kännedom om litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive 

minoritetsspråken i Sverige” (Skolverket 2000), (Persson 2007, s. 139–140).  

 Ett mål att sträva efter som inte är explicit kopplat till litteraturläsning är att elever 

“i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och 

etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och 

från andra kulturer” (Skolverket 2000). Enligt Vygotsky vilar språk- och kunskapsutveckling 

på en grund som innefattar social interaktion och samtal (Reichenberg 2014, s. 67). Med hjälp 

av dialoger med andra kan skönlitteratur användas för att vidga elevers perspektiv på världen.  

 Dagens läroplan för gymnasiet, gy 11, är resultatfokuserad till skillnad från lpf94, 

som var mål- och kompetensstyrd. En resultatfokuserad läroplan innebär att mål formuleras “så 

att de ska kunna mätas i termer av grad av uppfyllelse” (Wahlström 2015, s. 88). Istället för 

mål att sträva mot, som i lpf94, finns i gy 11 istället ett centralt innehåll. Det centrala innehållet 

i gy 11 belyser på ett mer detaljerat sätt än sin föregångare vad utbildningen ska behandla: 

teman, aktiviteter, moment, lärostoff och begrepp (2015, s. 91). 

 I det avsnitt i gy 11 där det beskrivs vad svenskämnet ska ge elever förutsättningar 

att utveckla finns tre punkter i vilka ordet skönlitteratur nämns. Detta avsnitt kan liknas vid 

avsnittet “mål att sträva mot” i lpf 94. En av punkterna belyser att ämnet ska ge elever 

förutsättningar att utveckla “kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket 2011). I 

lpf94 ska eleverna endast “utveckla en beläsenhet” (Skolverket 2000). Den andra punkten som 

har fokus på skönlitteratur fokuserar på elevers utvecklande av “kunskaper om genrer samt 

berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider [...]” (Skolverket 2011). 

Enligt Parmenius Swärd (2011) är en av de viktigaste formuleringarna som skiljer de två 

läroplanerna åt är att det i lpf 94 står att “undervisningen ska utveckla” medan det i gy 11 är 

“eleverna som genom undervisning ska utveckla” kunskaper eller förmågor. Hon menar att i 

gy 11 utgår man från att elever redan har de kunskaper som nämns (2011, s. 42). Den tredje 

och sista punkten innefattar elevers förutsättningar att utveckla “Förmåga att läsa, arbeta med 

och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som 

män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011). Detta mål 

ställer mer krav på att läraren kan välja relevant litteratur än lpf94. Däremot så är valet 

fortfarande fritt då det inte finns en efterfrågad kanon.  

Syftet med utbildningen i 1990-talets Sverige motiverades med att utbilda framtidens 

medborgare: “de medborgerliga kvaliteter som lyfts fram i policy- och styrdokumenten från 

1990-talet är flexibilitet och personligt ansvarstagande, förmågan att göra ständiga vägval och 

omval samt införliva rådande demokratiska dygder och värden” (Dahlstedt & Olson 2013, s. 

75). Detta syfte motiverades med en vilja att följa och anpassa sig till de rådande, internationella 

samhällsförändringar som skedde inom ekonomi, teknologi och arbetslivet (2013, s. 75). 

Utbildningen ska vara demokratifostrande och värdegrundsfokuserad vilket innebär att 

eleverna bland annat ska lära sig om människors okränkbarhet, frihet och integritet och 

jämställdhet mellan kvinnor och män (2013, s. 76–77). Sammanfattningsvis anser Dahlstedt 

och Olson att 1990-talets fostran och läroplansmål om demokrati handlar om “att skola in 

människor i utbildning i en fullödig demokratisk kultur” (2013, s. 80). Fostran för mångkultur 

har också en central roll i 1990-talets läroplan och handlade om att förmedla det svenska 

kulturarvet till “oss svenskar” och “dem” (2013, s. 81). Större fokus läggs på kulturell mångfald 
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och kulturen blev till något individuellt; “det handlar om att skapa en känsla för ömsesidighet, 

där alla lär av varandra och skapar något nytt, tillsammans” (2013, s. 82). Däremot så har 

fortfarande det svenska kulturarvet en “kulturell storhet” (2013, s. 83). Eleverna ska aktivt och 

medvetet lära sig att omfatta det svenska samhällets gemensamma värderingar och varje elev 

ska ha “en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska … samt västerländska 

kulturarv” (2013, s. 83). 

I gy 11 finns det fortfarande en fokus på att fostra framtidens medborgare, även om den 

skiljer sig något från den modell som presenterades i 1990-talets läroplaner. Medborgare ska 

fostras enligt ett ideal om en tolerant medborgare som är aktiv i samhället (Dahlstedt & Olson 

2013, s. 100). Utbildningens roll blir då att fostra unga genom att “”förankra ett demokratiskt 

medvetande” och [...] “reproduktion av normer och värderingar”” (2013, s. 107). Värdegrund 

är fortfarande ett centralt begrepp likt begreppet i lpf 94. Värdegrunden i formationen av 2000-

talets läroplan beskrivs som gemensamma ordningsregler i ett hus: “den gemensamma 

värdegrunden används av husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, 

spelregler och ordning” (2013, s. 108). Elever ska också forma en demokratisk medvetenhet, 

vilket innebär att eleven kan “ifrågasätta och kritisk tolka, värdera och diskutera grundläggande 

värderingar i förskolan och skolans verksamheter” vilket är en förutsättning för att “bevara och 

utveckla demokratin” (2013, s. 108). Demokratisk fostran utvecklas i öppna samtal med andra 

individer. Samtalen ska vara inkluderande, öppna för deltagande och ha ett öppet klimat (2013, 

s. 109). Dahlstedt och Olson menar att “det är genom sådana samtal [...] som individer formas 

till ansvarstagande, toleranta och lyssnande medborgare” (2009, s. 109). En förändring från lpf 

94 i gy 11 är tydligheten i målen med utbildningen. Önskvärda kunskaper karaktäriseras på ett 

utförligare sätt genom egenskaper som “kreativitet, nyfikenhet och självförtroende” (2013, s. 

114). Dessa mål kopplas också tydligare till hoppet om att utbildningen leder till en medborgare 

med en vilja att komma in i arbetslivet: “fostran för demokrati och fostran för entreprenörskap 

blir vid denna tid integrerade delar i ett och samma fostransprojekt (2013, s. 114). Läroplanen 

undviker 1990-talets “vi och dem” formuleringar och ersätter det med en strävan att inte utpeka 

vissa medlemmar i samhället som exempelvis “invandrare” och liknande termer ersätts med 

neutrala ordval. Det svenska kulturarvet har fortfarande en roll i skolan men den svenska 

värdegrunden har ersatts med en mer global värdegrund (2013, s. 116).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 2 
3.1 Olika sätt att läsa på  

De olika läsarterna benämns på olika sätt beroende på vilken forskare som presenterar dem, 

exempelvis naiv läsning och kritisk läsning. Utifrån Rosenblatts transaktionsteori har vi valt att 

kalla dem för estetisk och efferent läsning. Den tredje läsarten kallas av Persson kreativ läsning, 

vilket också är benämningen som kommer att användas här.  

Hur man läser påverkas av hur texten är uppbyggd. Martinsson (2018) hänvisar till 

Wolfgang Iser (1984) som utforskat den litterära textens bestämdhet och obestämdhet. 

Obestämda texter innehåller tomrum som behöver fyllas av läsaren. En obestämd text, 

exempelvis en sciencefiction roman är ett verk med ofärdig struktur som behöver kompletteras 

av läsaren. Syntagmatiska, inomtextliga tomrum i ett verk, innebär att läsaren måste fylla i ett 

händelseförlopp eller en karaktärs personlighet eller handlingar med sin egen fantasi. 

Paradigmatiska tomrum handlar om verkets helhet. Läsaren måste utifrån verket “skapa en 

formel, göra en värdering eller formulera en tolkning som skapar en fruktbar, begriplig och 

användbar läsning” (2018, s. 26). Det paradigmatiska tomrummet/en kan ses som det som man 

vill att läsningen ska resultera i; vad vill läsaren få ut av boken? Tomrummen är, enligt Iser, 

det som lockar läsare till litteratur. Detta beror på att läsaren utmanas genom läsningen och får 

vara medskapare av textens innebörd. Genom denna frihet i obestämda texter kan läsaren skapa 

nya perspektiv och pröva nya livslösningar mot sin egen verklighet. Martinsson hävdar att det 

är detta som gör människan beroende av att läsa litteratur (2018, s. 26). 

 

3.2 Rosenblatts transaktionsteori 

Rosenblatt (1988) skriver att varje läshandling är ett utbyte av information mellan text och 

läsare som läsaren tolkar och detta påverkas av tid, plats och kontext: “[...] a transaction 

involving a particular reader and a particular configuration of marks on a page, and occurring 

at a particular time in a particular context” (1988, s. 4). Rosenblatt kallar detta för 

transaktionsteorin. En läshandling innebär exempelvis att man läser selektivt utifrån känslor 

och symboliska och verbala kopplingar. Tillsammans med allmänna och personliga 

föreställningar skapar läsaren mening i texten. Detta innebär att alla läsare kan ha olika 

uppfattningar om ett och samma verk.  

Läsarens attityd till det som ska läsas spelar också en viktig roll när det kommer till 

resultatet av läsningen. Läsaren anpassar sin läsning medvetet eller omedvetet till det lästa, 

vilket gör att vissa saker i texten blir mindre intressant och ges därför mindre uppmärksamhet. 

Andra saker hamnar istället i fokus och får därför mer uppmärksamhet. Syftet med läsningen 

bestämmer vad som hamnar i fokus och vad som inte är i fokus. Under läsningens gång tolkas 

varje ord och mening utifrån läsarens förväntningar och tidigare erfarenheter av läsning. Detta 

innebär att när något oförväntat utspelar sig i texten, något som inte stämmer överens med 

läsarens förväntningar, måste hen anpassa sina förväntningar på vad som i texten kan komma 

härnäst. Exempel på sådana upplevelse är grammatiska fel eller felstavade ord. Textens 

innebörd eller den mening läsaren fäster vid den är därför inte skriven i sten, utan ändras under 

läsningens gång. Till slut kan “a synthesis or organization, more or less coherent [...] (1988, s. 

4) urskilja sig, vilket är resultatet av transaktionen mellan text och läsare. Rosenblatt hävdar 
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vidare att läsaren placerar sig inom ett kontinuum där hen antingen antar vad hon kallar för det 

predominant efferenta eller det predominant estetiska läget (1988, s. 4).  

 

3.3 Efferent läsning 

“En efferent läsning innebär att läsaren lägger fokus på att uppnå ett resultat, till exempel 

erhålla upplysningar, information eller fakta om något, efter läsningen” (Rosenblatt 2002, s. 

40). En läsare som använder detta sätt att läsa på letar enbart efter information som hen behöver 

för att uppnå ett mål. Ingen vikt läggs då på hur texten ser ut, exempelvis hur välskriven den 

är. Lagböcker och recept är exempel på texttyper som används på detta vis (Martinsson, s. 40). 

Rosenblatt kallar detta för att “läsa i ett praktiskt syfte” (2002, s. 41). Hon menar att texter som 

läses efferent, exempelvis lagtexter, kan sammanfattas av en person och förstås av en annan. 

För att illustrera detta hänvisar Rosenblatt till psykologen Elizabeth Bates, som använder bilden 

av ett isberg för att beskriva innebörden av ord. Toppen av isberget representerar ordets 

allmänna mening, det vill säga den definition som återfinns i lexikon. Det är toppen av isberget 

som analyseras vid efferent läsning. Textens mening är ett resultat av läsarens analys av textens 

eventuella idéer, information, riktlinjer eller slutsatser (Rosenblatt 1988, s. 5). Läsaren tar något 

med sig från texten som hen kan använda. Exempelvis kan det vara instruktioner i ett recept 

som efter läsning och tolkning av det lästa kan användas.  

 

3.3.1 Estetisk läsning 

Estetisk läsning är motsatsen till efferent läsning. Däremot så finns likheter mellan 

lässtrategierna. Exempelvis kräver de båda sätten att läsaren kan förstå begrepp, bilder och 

syftningar som finns i verket som hen läser. Det som skiljer estetisk och efferent läsning är det 

som händer under läsningen. Den estetiska läsaren tar inte bara in information för att uppfylla 

ett mål eller resultat, utan gör också associationer, reflekterar över känslor och över sin egen 

attityd till det lästa. Läsarens upplevelse av det lästa är det viktigaste vid estetisk läsning 

(Martinsson 2018, s. 40–41). Som nämndes i föregående avsnitt analyseras vid efferent läsning 

toppen av isberget. Estetisk läsning, däremot, handlar om att ta analysera den del av isberget 

som befinner sig under ytan, det vill säga den djupare meningen.  

Till skillnad från lagtexter och andra texter som vanligtvis läses efferent och som kan 

sammanfattas och förstås på ett generellt plan, kan exempelvis en dikt inte sammanfattas på 

samma sätt då den kräver en estetisk lässtrategi. En estetisk läsning innebär att läsaren 

“genomlever” texten (Rosenblatt 2002, s. 41). Varför dikten inte kan sammanfattas på samma 

sätt som lagtexten beror på att en dikt kan genomlevas eller upplevas på olika sätt beroende på 

hur individen tolkar den. Rosenblatt menar att det samtidigt inte går att enbart se det estetiska 

i en text, utan man måste också samtidigt förstå exempelvis orden och formen i vilken den är 

skriven. Hon jämför detta med musikaliska verk för att exemplifiera hur man “kan aldrig 

uppleva formen skild från den sammansatta strukturen hos ett specifikt musikverk” (2002, s. 

50). Innehållet i en text går ej att förstå utan att den skrivits i ett slags form. Martinsson förklarar 

det som att läsare skiftar mellan efferent och estetisk läsning medan de läser. De utesluter ej 

varandra, utan är varandras motpoler (Martinsson 2018, s. 41). 
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Istället för att skriva om efferent och estetisk läsning väljer Persson att benämna dem 

den kritiska och den naiva läsarten. Utifrån Rosenblatts teorier om läsning menar Persson att 

en tredje läsart går att urskilja: den kreativa läsningen. 

 

3.4 Kreativ läsning 

Bommarco och Parmenius Swärd hävdar att ett problem som många lärare ställs inför är om 

det är möjligt att “förena personlig inlevelse och distanserad kritisk hållning” (2018, s. 77) vid 

läsandet av en roman. I Varför läsa litteratur? (2007) gör Magnus Persson ett försök att förklara 

hur estetisk och efferent läsning inte utesluter varandra. Genom att kombinera de två läsarterna 

får man vad han kallar kreativ läsning. Den kreativa läsarten handlar enligt Persson om 

problematiseringar och reflektioner av den egna läsningen, som sedan diskuteras med andra 

läsare. Det handlar om att se relationen mellan efferent och estetisk läsning. Persson anser att 

“kombinationen av uppslukande och kritisk läsning innebär att känslorna och förnuftet binds 

samman istället för att skiljas åt” (2007, s. 262). Detta innebär att läsaren bör öva på 

självreflektion över den egna läsningen, vilket sedan kan leda till att läsaren blir en mer erfaren 

och avancerad läsare. 

 

3.4.1 Kritiskt tänkande 

Enligt Peter A. Facione (2015) är det fel att hävda att det finns en enda definition av kritiskt 

tänkande. Han menar att “at one level we all know what “critical thinking” means – it means 

good thinking, almost the opposite of illogical, irrational, thinking” men att en djupare 

beskrivning av begreppet än så är svårt för de flesta att göra (2015, s. 2). Facione fortsätter med 

att skriva att ett generellt attribut som tilldelas kritiskt tänkande är att tänkandet har ett syfte, 

exempelvis att bevisa något eller lösa ett problem. Han hävdar vidare att kritiskt tänkande inte 

bara behöver vara en individuell process eller förmåga, utan att “critical thinking can be a 

collaborative, noncompetitive endeavor” (2015, s. 4), vilket innebär att elever tillsammans kan 

ha ett gemensamt syfte med sitt tänkande för att exempelvis lösa ett problem.  

 För att kunna utöva kritiskt tänkande krävs flera kognitiva färdigheter: 

”interpretation”, ”inference”, ”self-regulation”, ”evaluation”, ”explanation”, ”purposeful 

reflective judgement” och ”analysis” (Facione 2015, s. 5) Enligt Facione innefattar begreppet 

“interpretation” (sv: tolkning) färdigheter och förmågor att kategorisera, avkoda och förstå 

innebörden av det som tolkas. Vid tolkning av exempelvis en text måste läsaren kategorisera 

och koppla det lästa till bland annat relevanta erfarenheter och uppfattningar, både egna och 

allmänna (2015, s. 5). Begreppet “analysis” (sv: analys) innebär enligt Facione “to identify the 

intended and actual inferential relationships among statements, questions, concepts, 

descriptions, or other forms of representation intended to express belief, judgment, experiences, 

reasons, information, or opinions”. Att analysera en text handlar alltså om att kunna se samband 

och göra inferenser, läsa mellan raderna, för att identifiera textens djupare budskap. Exempelvis 

kan en person som beskriver Gud basera beskrivningen på de trosuppfattningar och åsikter 

personen besitter. Termen “evaluation” (sv: bedömning) beskrivs som förmågan att kunna 

bedöma giltigheten hos exempelvis andra människors åsikter, uppfattningar av händelser eller 

idéer och erfarenheter. Det handlar även om att kunna se sambanden mellan påståenden, 

premisser, och om de argument som förs, vare sig emot eller för påståendet är relevanta (2015, 
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s. 5–6). Facione hävdar att begreppet inference (sv: inferens eller antagande) innebär att 

“identify and secure elements needed to draw reasonable conclusions; to form conjectures and 

hypotheses”. Gissningar och hypoteser ska sedan härledas till exempelvis påståenden, åsikter 

och bevis för att sedan leda till en slutsats (2015, s. 6). Författaren fortsätter med att beskriva 

explanation (sv: förklaring), vilket han beskriver som förmågan att kunna ge logiska 

förklaringar till sina resonemang. Det sista begreppet i figuren är self-regulation (sv: 

självreglering). Facione menar att den sista komponenten för ett väl utvecklat kritiskt tänkande 

är förmågan att reflektera över sina egna tankegångar och vara medveten om hur man kommit 

fram till olika resultat. Det handlar även om att kunna bedöma sina egna inferenser (2015, s. 6–

7). 

  

3.5 Sciencefiction-genrens potential att främja kritiskt tänkande 

Under avsnittet mål i gy 11 står det att står det att det är skolans ansvar att elever efter avklarad 

utbildning “[...] har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser 

för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket 

2011). Sciencefiction-genren har enligt olika forskare stor potential när det gäller att utveckla 

exempelvis kreativt och kritiskt tänkande, samt förmågan att göra egna val. Dessa förmågor 

kan enligt Charalambos Vrasidas et al. (2015) användas i det vardagliga livet (2015, s. 4). 

Författarna hävdar att: 

Sci-fi narrative [...] enables students to recognise and critically reflect on the critical or even 

subversive nature of Sci-Fi stories and support students in making connections between Sci-Fi 

literature and technological development, as they both create virtual realities and see into the 

future (2015, s. 5)  

Detta innebär att elever genom sciencefiction kan ta del av teknologiska framsteg, som även 

händer i verkligheten, och vilka konsekvenser de skulle kunna ha. 

 Kirby Manià, Linda Kathleen Mabin och Jessica Liebenberg (2016) skriver i sin 

forskningsartikel ‘To go boldly’: teaching sciencefiction to first-year engineering students in a 

South African context att “the specific genre we believe exercises the full ambit of critical 

thinking skills is sciencefiction” (2016, s. 4). Författarna menar att sciencefiction-genren har 

potential att utmana fördomar och antaganden genom att sociala normer och situationer utspelar 

sig i nya, okända arenor. Genom att läsaren befinner sig i nya situationer och på nya platser 

genom läsningen menar författarna att “this experience forcibly defamiliarises the reader from 

rash or reflex responses [...]”, vilket kan göra att läsaren tvingas närma sig frågor och dilemman 

från nya vinklar med ett mer neutralt perspektiv (2016, s. 4–5). Författarna hänvisar till 

sciencefiction kritikern Darko Suvin (1972) som menar att läsaren av sciencefiction står inför 

vad han kallar “cognitive estrangement”, vilket han också menar är en av grundpelarna i 

sciencefiction-genren. Cognitive estrangement är en effekt vilken gör att läsaren kan identifiera 

och förstå verkets subjekt, samtidigt som subjektet framstår som främmande. Suvin menar att 

“The aliens - utopians - monsters or simply differing strangers are a mirror to man just as the 

differing country is a mirror for his world. But the mirror is not only a reflecting one, it is also 

a transforming one, virgin womb and alchemical dynamo: the mirror is a crucible” (Suvin 1972 

i Manià, Mabin & Liebenberg 2016, s. 5). Detta innebär att sciencefiction-genren inte enbart 
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har potential att på nya sätt reflektera den värld läsaren befinner sig i. De menar att den även 

har potential att erbjuda exempel på hur verkligheten skulle kunna förändras och se ut. Genom 

att använda sciencefiction i klassrummet kan lärare och elever möta bland annat socio-politiska 

och etiska problem genom att göra kopplingar och liknelser mellan verket och verkligheten. 

Läsaren kan spegla sig i de olika varelserna i sciencefiction verk, samt se liknelser mellan 

världen där det utspelar sig och den värld hen lever i. Samtidigt kan de identifiera okända 

element i verken, vilket kan leda till nya nya tankesätt och lösningar på exempelvis sociala 

problem (2016, s. 5). Cheryl Laz (1996) beskriver det som att  

SF does not merely entertain or provide variety; it develops analytic skills. 

Because novels entail extensive development of character, setting, and plot 

(read: individuals and groups, society and culture, and interaction), they help 

students develop their sociological imagination (1996, s. 55).  

Genom sina verk kan sciencefiction författare ifrågasätta och utmana sociala normer och 

konstruktioner genom att skapa påhittade men verklighetsförankrade situationer. 

 

3.5.1 Kreativt tänkande 

I gy 11 ska “skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem” (Skolverket, 2011). Elever 

ska, med andra ord, lära sig att tänka kritiskt och kreativt för att kunna lösa problem i vardagen 

och i arbetslivet. Facione (2015) definierar kreativt tänkande som; “Creative or innovative 

thinking is the kind of thinking that leads to new insights, novel approaches, fresh perspectives, 

whole new ways of understanding and conceiving of things”. Medan kreativt tänkande kan leda 

till skapandet av, enligt Facione uppenbara saker som exempelvis litteratur, kan det även leda 

till att nya frågor ställs ur nya perspektiv. Dessa frågor kan enligt Facione “expand the horizons 

of possible solutions, or ways of conceiving of relationships which challenge presuppositions 

and lead one to see the world in imaginative and different ways” (2015, s. 15). Enligt Debbie 

Walsh (1997) kan avsaknaden av kreativt tänkande leda till förakt, rädsla och misstänksamhet 

mot andra människor; det kan leda till att fördomar frodas (1997, s. 98).   Detta innebär att 

tidigare utmaningar och problem kan ses i nytt ljus genom användandet av fantasi och samtal 

med andra. Detta kan medföra att tidigare fördomar utmanas om eleverna får möjligheten till 

och uppmuntras till att diskutera problem med ett nyanserat perspektiv. 

 

3.5.2 Sciencefiction-genrens potential att främja kreativitet och läslust 
Joan B. Grady (1979) hävdar i sin forskningsartikel Sciencefiction: The Future in the 

Classroom att “sciencefiction can have several important functions as a teaching tool. It can 

teach [...] attitude and values, and educate students for the future” (1979, s. 3). Sciencefiction 

kan lära elever om värderingar och attityder, samt förbereda dem inför framtiden genom att 

sciencefiction litteratur skapar ett kreativt och fantasifullt möte mellan “future scientific and 

technological possibilities” och hur mänskligheten kan påverkas av dessa möjligheter (Manià, 

Mabin & Liebenberg 2016, s. 7). Författarna hänvisar även till Barbara Bengels (1996) som 

hävdar att människans framtid, som den porträtteras i flertalet sciencefiction verk, kan fungera 
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antingen som en varning om vad som komma skall, eller som något att se fram emot (Bengels 

i Manià, Mabin & Liebenberg 2016, s. 8).   

Enligt Vrasidas et al. (2015) kan sciencefiction verk även hjälpa elever att skapa en 

positiv inställning till läsning, inte minst eftersom de kan stimulera deras fantasi och kreativitet:   

 [...] the use of Sci-Fi narrative in the learning process introduces students to the 

 different codes used by the genre of Sci-Fi and encourages students to view 

 literature as playing with imagination and to develop a positive stance towards 

 literature and reading (2015, s. 5).  

Ontell (1997) skriver i sin forskningsartikel Sciencefiction: Popular culture as reading and 

learning motivation att sciencefiction är ett starkt verktyg när det handlar om att nå ut till elever 

för att stimulera och motivera dem till läsning och lärande. Enligt Ontell kan även andra genrer 

än sciencefiction användas för att uppmärksamma elever på exempelvis värderingar och 

attityder. Det som dock skiljer sciencefiction från andra genrer är användandet av fantasi när 

sådana formuleras. Ontell använder orden “what if” (sv: tänk om) för att belysa denna skillnad 

och hur många möjligheter orden innebär. Det är just fantasin som har sådan kraft till att 

stimulera och motivera elevers lust att läsa och lära (1997, s. 3,7). 

 

3.6 Vygotskys närmaste utvecklingszon 

Vid valet av utdrag, noveller, romaner eller texter överhuvudtaget, som elever ska läsa måste 

man tänka på var de befinner sig i sin läs- och personliga utveckling (Collie & Slater, s. 12). 

Elever befinner sig ofta på olika nivåer även om de går i samma klass. Enligt Martinsson kan 

elever och lärare tillsammans skapa ett klassrum där individen kan överkomma tidigare hinder 

i läsningen. I Pauline Gibbons (2009) bok Lyft språket, lyft tänkandet diskuteras Lev Vygotsky 

som ”ser [...] lärande främst som en samarbetsaktivitet som äger rum i en viss sociokulturell 

miljö” (2009, s. 42). Detta innebär att stöttning, både från lärare och andra elever, kan leda till 

att varje elev tar sig framåt i sin utveckling. Eleverna kan behöva mycket stöd för att ta sig 

vidare i utvecklingen, men med tiden är det sannolikt att eleven, om stöttningen varit tillräcklig, 

kommer att behöva mindre och mindre stöd för att lyckas. Denna idé om stöttning som gradvis 

minskar, är vad Vygotsky kallar för den närmaste utvecklingszonen. Vygotsky definierar 

begreppet som: 

‘actual developmental level as determined by independent problem solving’ and the higher level 

of ‘potential development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers’ (Vygotsky 1978, i Daniels 2001, s. 57). 

Den närmaste utvecklingszonen beskriver elevens nuvarande förmåga eller kunskap kring ett 

ämne i relation till vad hen skulle kunna åstadkomma med hjälp av någon som har mer 

kompetens i ämnet (2009, s. 42). Stöttning från lärare och andra elever behöver tala om för 

eleven hur hen ska göra för att komma vidare, inte bara vad. Genom att tala om hur eleven ska 

göra för att komma vidare kommer hen till slut att kunna utföra uppgiften, samt liknande 

uppgifter på eget bevåg; “Det en elev kan göra med hjälp idag kan han eller hon göra på egen 

hand imorgon” (2009, s. 42). Dialogen med andra, det externa talet, hjälper till att skapa nya 

idéer. Det externa talet kan internaliseras och hjälpa elever i sitt eget tänkande. Enligt Vygotsky 
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utgör dialogiska samtal en grund för att hjälpa elever i sitt eget, vad han kallar inre tal (2009, 

s. 43). 

  

3.7 Det monologiska- och dialogiska klassrummet 

Bommarco och Parmenius Swärd (2018) skriver om det monologiska och det dialogiska 

klassrummet. Ett monologiskt klassrum innebär att läraren är den som ensam förmedlar 

kunskap medan elevernas åsikter och perspektiv inte aktivt lyfts och diskuteras. Denna typ av 

klassrumsmiljö är enligt författarna vanlig och skapas av både fysiska och kommunikativa 

faktorer. När det gäller fysiska faktorer menar författarna exempelvis att läraren står framme 

vid katedern med eleverna framför sig. Kommunikationen i ett monologiskt klassrum är också 

bristfällig när det gäller skapande av kunskap och nya perspektiv. Detta på grund av att läraren 

är den som bestämmer vem som pratar och hur länge hen ska prata. Läraren ställer en fråga, 

eleven svarar och läraren bedömer därefter svaret. Denna procedur kallas för IRE - initiation, 

respons, evaluering. Oftast leder inte evalueringen i ett monologiskt klassrum till någon fortsatt 

diskussion med samma elev, eller med fler elever, utan läraren går vidare till nästa elev med en 

annan fråga. Läraren kan också redan innan frågan ställs ha ett svar som hen vill att eleverna 

ska svara med. Om eleven svarar fel försöker läraren leda in eleven på rätt svar istället för att 

låta eleven förklara sina tolkningar (2018, s. 82–83).  

Till skillnad från det monologiska klassrummet, där elevers erfarenheter ofta stannar 

inom eleven, kan ett dialogiskt klassrum leda till gemensamt skapande av kunskap. Enligt 

Vygotsky vilar språk- och kunskapsutveckling på en grund som innefattar social interaktion 

och samtal (Reichenberg 2014, s. 67) För att åstadkomma ett sådant klassrum behöver läraren 

tillsammans med elever skapa en miljö där alla får tid och motivation till att engagera sig i 

diskussioner kring det lästa. Enligt författarna leder en sådan miljö till att både elever och lärare 

får ta del av nya tolkningar och perspektiv på det som diskuteras. I det dialogiska klassrummet 

värderas inte elevers tolkningar och tankar utifrån en mall som består av ett rätt eller fel svar. 

Elevernas svar värderas istället “utifrån inställningen att de har något intressant och viktigt att 

tillföra samtalet och klassen” (Bommarco & Parmenius Swärd 2018, s. 84).  

För att elever ska kunna formulera och tillföra egna tolkningar till samtalet och klassen 

behövs öppna, autentiska frågor. Ett exempel på en öppen fråga är: “Vad tror du att författaren 

försöker förmedla för känslor i denna passage?” istället för den slutna frågan: “vilken känsla 

försöker författaren förmedla i denna passage?” Den första frågan är mer öppen för tolkningar, 

medan den andra frågan framstår som att det finns ett rätt eller ett fel svar. Enligt Keith Schoch 

(2010) ska autentiska, öppna frågor vara “thought-provoking, counterintuitive, and/or 

controversial”. De ska även få elever att använda sin “content knowledge and personal 

experience”. Frågorna ska också inte minst “lead to other essential questions posed by students” 

(2010, s. 9).  

Autentiska frågor är en av förutsättningarna för det dialogiska klassrummet. Det är även 

viktigt att eleven får följa upp sitt svar genom att berätta mer om hur de kom fram till just sitt 

svar. Hela klassen kan också engageras i en elevs fråga genom att läraren frågar vad de andra 

tycker om tolkningen. Autentiska frågor kräver att elever tänker igenom sina svar och varför 

de svarar som de gör; de behöver tänka kritiskt. 

 Artikeln Questions to Fire Up Our Critical Thinking Skills ur User Manual for the 

California Critical Thinking Skills test (2014) ger författarna förslag på frågor man kan arbeta 
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med i undervisningen. Dessa frågor utgår ifrån de olika begreppen interpretation, analysis, 

inference, evaluation, explanation och self-regulation. Frågor som dessa kan stödja elever i sitt 

tänkande och hjälper dem att reflektera kring sina egna tolkningar, värderingar och resonemang 

i och med att de är “thought-provoking” (2010, s. 9) (sv: tankeväckande).  

En annan förutsättning för det dialogiska klassrummet är enligt Bommarco och 

Parmenius Swärd vad de kallar “kvalificerad bedömning” (2018, s. 85). Kvalificerad 

bedömning innebär att läraren inte bara ger respons i form av svar som: “okej” eller 

“intressant!”. Elever behöver få mer utvecklande respons på sina svar, exempelvis genom att 

läraren ställer följdfrågor. Enligt Bommarco och Parmenius Swärd är interaktionen mellan 

lärare och elever den grund som litteratursamtal byggs på. Utan en engagerad lärare som 

försöker lyfta elevers tolkningar och tankar kring det lästa kommer samtalen inte bli särskilt 

givande (2018, s. 86).  

En klassrumsmiljö som inte uppmuntrar till dialog och diskussioner kring det lästa gör 

det svårt att uppnå Skolverkets mål att “undervisningen [...] ska utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011). Ett annat sätt att legitimera eller 

argumentera för strävandet efter ett dialogiskt klassrum är att hänvisa till skollagen. I skollagens 

kapitel 15, paragraf 2 står det att “utbildningen ska utformas så att den främjar social 

gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper” (Skollagen 2010). Detta innebär att det är skolan 

och lärarnas skyldighet att se till att eleverna kan utveckla sina sociala och metakognitiva 

förmågor. 

 

3.8 Teorier om litteraturundervisning 

Showalter (2003) skriver i boken Teaching literature om olika teorier om 

litteraturundervisning. Teorier som sätter ämnet i fokus kallas enligt Showalter för “subject-

centered theories” (sv: ämnesorienterade teorier). Teorier med ämnet i fokus kallas “the 

banking model of education” och innebär att “education becomes an act of depositing, in which 

the students are the depositories and the teacher is the depositor” (Freire i Showalter, s. 27). 

Denna innebär att kunskap ses som något som läraren kan föra över till eleverna likt pengar i 

en banköverföring. Det centrala med lärande utifrån en sådan teori är innehållet, det vill säga 

vad elever ska lära sig. Detta medför att läraren kan kontrollera vad eleverna lär sig. På grund 

av detta kan lärare, medvetet eller omedvetet, överföra sina egna åsikter och värderingar till 

elever (2003, s. 29).  

 Teorier som sätter läraren i fokus kallas för “teacher-centered theories” (sv: 

lärarorienterade teorier). En sådan teori är “teaching as performance”, som handlar om att 

läraren framför innehållet i ett ämne genom att använda sin talförmåga, skådespeleriförmåga 

och kunskap. Det kan exempelvis handla om att framföra ett innehåll på ett roligt sätt, att läraren 

agerar som en komiker. Showalter hänvisar till Felman som menar att “performative teaching 

allows the classroom to become a truly dynamic and dramatic space, a living theatre in which 

there will be intellectual eruptions” (2003, s. 33). Förutsättningarna för en givande miljö i ett 

sådant klassrum är dock att lärarens framförande inte enbart ska fungera som underhållning, 

utan också som ett verktyg för lärande (2003, s. 33). 

Enligt Showalter har forskning kring lärarstilar lett till ett skifte mot så kallade “student-

centered theories” (sv: elevcentrerade teorier). En sådan teori är “active learning” (sv: aktivt 
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lärande). Författaren hänvisar till Paulo Freire (1970) som menar att ett dialogiskt klassrum där 

elever och lärare “become jointly responsible for a process in which all grow” är något som bör 

eftersträvas (Freire i Showalter 2003, s. 36). Showalter nämner även McKeachie som menar att 

det viktiga är just lärandet, inte undervisandet; det viktiga är vad eleverna gör och tänker. 

Utifrån detta menar Showalter att “if students are not learning, no matter how brilliantly we 

perform or indoctrinate, we are not teaching” (Showalter, s. 36).  

En metod inom aktivt lärande kallas för “teaching from the microcosm”. Denna metod 

innebär att man flyttar fokus från att lära sig allt om innehållet i ett ämnesområde, exempelvis 

händelser eller karaktärer i en roman, till att istället fokusera på de processer som ledde fram 

till att innehållet utvecklades. Genom att titta på specifika passager i skönlitterära verk kan 

elever få insikt om hur författaren “[...] develops character, establishes tension, creates dramatic 

movement” (Palmer i Showalter, 2003, s. 36). Teaching from the microcosm handlar om att 

lära elever om hur bland annat författare, forskare och historiker har gjort för att utveckla och 

sammanställa sina verk eller studier, istället för att bara lära dem innehållet i verken och 

studierna.  

Showalter hävdar att den troligtvis mest använda teorin inom litteraturundervisning är 

att inte utgå från någon teori alls. Detta innebär att läraren försöker göra sådant som fungerar 

för just sina elever, exempelvis genom att “not getting in the way of the book and the students” 

(Axelrod i Showalter, s. 37). Showalter menar att lärare som använder en så kallad eklektisk 

metod i litteraturundervisning är beredd på att göra vad som behövs när det behövs för att få 

undervisningen att fungera (2003, s. 38). 

 

3.9 Bedömning för lärande 

Bedömning enligt gy 11 använder ett betygssystem som är fokuserat på mål och kunskap enligt 

Jönsson (2017, s. 14). Bedömningen i detta system bedömer elevens prestationer i ämnet med 

formulerade kunskapsnivåer framtagna av Skolverket. Bedömningen i detta system “handlar 

således om att tolka elevers prestationer i förhållande till fasta kunskapsnivåer” vilket läraren 

använder för att avgöra den kunskapsnivå eleven finner sig på (2017, s. 14). Bedömningen ska 

användas till att stödja elevens lärande men det finns ett flertal metoder som är mer eller mindre 

hjälpsamma för att uppnå detta mål enligt Jönsson (2017, s. 14). För att skapa en förståelse för 

detta introducerar Jönsson två termer som han kallar för bedömning för lärande och bedömning 

av lärande. Bedömning för lärande ska leda till bedömning som stödjer eleven i sitt lärande 

samtidigt som bedömning av lärande används för att kontrollera det eleven behärskar. Ett annat 

ord för bedömning för lärande är formativ bedömning och bedömning av lärande kallas för 

summativ bedömning i teoretiska sammanhang (2017, s. 15). Sammanfattningsvis så handlar 

skillnaden mellan dessa två begrepp om hur informationen läraren har samlat på sig om elevens 

kunskapsförmågor används. Används den summativt innebär det att elevens prestationer 

summeras som ett kunskapsomdöme eller ett betyg. Används den formativt används 

informationen för att stödja elevens kunskapsutveckling framåt (Jönsson 2017, s. 19–20 och 

Wiliam & Leahy 2015, s. 18). Lundahl (2018) nämner också att formativ återkoppling är en 

form av bedömning som “innesluter en åtgärd” (2018, s. 127). Effektiv formativ återkoppling 

ska leda till att eleven lär sig nya strategier och hur hen undviker att göra samma misstag igen 

(2018, s. 127). 
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 Återkoppling är en viktig del av lärandeprocessen. I en summativ bedömning ger 

man sällan den information eleven behöver för att kunna ta sig vidare mot målen enligt Jönsson, 

vilket innebär att formativ återkoppling har en central roll i undervisningen (2017, s. 87). Det 

är också viktigt att se till så att eleverna använder den återkoppling de får. Enligt Jönsson bör 

återkopplingen besvara tre ledande frågor: vad målet är, var eleven finner sig i förhållande till 

målet och hur eleven ska lyckas uppnå målet. Är återkopplingen summativt fokuserad anser 

Jönsson att den är fattig på information då den inte ger eleven den information hen behöver. 

Enligt Jönsson ska bra formativ återkoppling ge eleverna möjligheten att “utnyttja sin 

återkoppling” både på den uppgift de har genomfört och på liknande uppgifter i framtiden 

(2017, s. 88–90). Effektiv återkoppling behöver ske på olika sätt. Bland annat kan eleverna få 

återkoppling på rätt och fel fakta i en uppgift, vilket motiveras med att “faktainneållet är korrekt 

och/eller elevens behandling av de ingående begreppen och teorierna är riktig” (2017, s. 104). 

Återkoppling bör också ske på processnivå, vilket innebär att eleven får reda på hur hen 

genomför liknande uppgifter i framtiden. Formativ återkoppling bör också ske på en 

metakognitiv nivå, vilket innebär att eleven lär sig själv hur hen bedömer vad som är bra eller 

bör förbättras i sitt arbete (2017, s. 96, 104). God formativ återkoppling är också varierad, 

positiv och konstruktiv, skriftlig och ger exempel på vad som är bra eller mindre bra i 

förhållande till uppgiften (2017, s. 106). Till sist anser Jönsson att återkoppling bör upprepas 

över längre perioder så eleven får en förståelse över hur hen har utvecklats i sin kunskap (2017, 

s. 107).  

 

3.10 Ungdomsgrupper och normer i klassrummet 

Philip Lalander och Thomas Johansson (2012) skriver i boken Ungdomsgrupper i teori och 

praktik om “den egna gruppen och den andra” (2012, s. 32). Författarna hävdar att grupper 

använder sig av symboler för att skapa gruppens identitet. Denna identitet består av 

“gruppmedlemmarnas föreställningar om den grupp de tillhör”. Medan vissa grupper har 

tydliga symboler, som exempelvis ett speciellt tryck på tröjorna, har andra grupper mer 

abstrakta symboler som exempelvis ett speciellt sätt att tala på (2012, s. 32–33). Användandet 

av kollektiva symboler leder till att individen känner trygghet i gruppen. Författarna menar att; 

med symbolers hjälp skapas gruppens världsbild som hjälper dess medlemmar att orientera sig 

i tillvaron. Denna världsbild talar om för gruppens medlemmar hur de skall se på den egna 

gruppen, men också hur de ska se på andra grupper (2012, s. 35). Robert Thornberg (2013) 

hävdar att gruppens symboler och normer är det som håller gruppen samman genom att de 

skapar ramar inom vilka gruppens medlemmar kan orientera sig. Det är även inom dessa ramar 

grupper kan “samordna gruppmedlemmarnas beteenden i syfte att genomföra gruppens uppgift 

[...] att definiera roller inom gruppen” samt, likt Lalander och Johanssons resonemang, “att 

definiera relationer till varandra inom gruppen och till andra grupper” (Hogg & Vaughan 2011; 

Pennington, Gillen & Hill 1999 i Thornberg 2013, s. 27). Genom att individer och grupper 

följer normer skapas ordning, vilket kan underlätta samvaron för alla (2013, s. 27). 

 Medan det finns positiva aspekter med normer, finns det även negativa sådana. 

Thornberg skriver om mobbning och social kategorisering. Både grupper och individer kan bli 

mobbade och kategoriserad på grund av att de avviker från de normer som majoriteten lever 

efter (2013, s. 158). Lalander och Johansson gör en distinktion mellan en vi–grupp, vilken är 

den grupp man är medlem i eller vill vara medlem i, och en de-grupp, vilken är den grupp man 
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inte vill associeras med. Vi- och de-grupper behöver varandra för att kunna definiera den egna 

gruppen. Genom att medlemmarna använder symboler och koder som är specifika för gruppen 

kan andra stängas ute (2012, s. 34). Detta kan enligt Thornberg leda till mobbning och 

utfrysning genom att vi-gruppens medlemmar vill behålla sin status och identitet genom att 

trycka ner andra individer och grupper (2013, s. 39).  

För att inte bli mobbade eller utfrysta kan individer och grupper anpassa sig till en annan 

grupp eller majoriteten. Detta fenomen kallas för grupptryck. Thornberg hänvisar till Kelman 

(1958) som menar att man kan anpassa sig till grupptrycket på två olika plan; offentlig 

medgörlighet och privat acceptans. Den förstnämnda innebär att individen ändrar sina åsikter 

och värderingar för att falla i linje med majoriteten eller gruppen. Detta innebär dock inte att 

individen faktiskt ändrar sina privata åsikter och värderingar. Privat acceptans innebär att 

individen tar till sig och integrerar gruppens eller majoritetens värderingar och åsikter som sina 

egna. Thornberg hävdar att grupptryck kan göra att “elever med önskemål eller viljor som 

avviker från majoriteten i gruppen känner pressen att ge upp sina intressen och anpassa sig till 

gruppen” (2013, s. 122). Ett sådant intresse kan vara skönlitteratur eller studerande 

överhuvudtaget. 

  

3.11 Ekokritik och sciencefictions samband - en kort historisk genomgång 

Eftersom denna uppsats avgränsar sin skönlitterära analys till verk från sciencefiction-genren 

är det lämpligt att förklara sciencefiction och ekokritikens gemensamma historia. En förklaring 

av sciencefiction-genrens historia kräver en definition av begreppet sciencefiction. Enligt 

Schwartz är sciencefiction påhittade scenarion som utforskar konsekvenserna av verkliga eller 

påhittade vetenskapliga framsteg och hur dessa framsteg påverkar individer eller samhällen: 

“in essence, it is literary fantasy which uses a scientific factor as the basic orienting point” 

(1971, s. 28). Sciencefiction-genren har en historia som har sina rötter i klassisk litteratur. 

Enligt Ontell så räknas exempelvis verk som Beowulf och The Canterville ghost av Wilde som 

sciencefiction romaner då de använder sig av element som är vanliga i moderna sciencefiction 

verk (1997, s. 4). Även verk som Atwoods apokalyptiska roman The Handmaid’s Tale, The 

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde av Louis Stevenson och Huxleys Brave New World 

räknas som sciencefiction trots att vissa författare motsätter sig och menar att deras böcker inte 

tillhör denna genre. Andra författare, som Arthur C. Clarke, anses vara synonymt med denna 

genre (1997, s. 4–5). Schwartz förklarar att vissa kritiker anser att sciencefiction har sin källa i 

Homeros Odyssée då den kombinerar fakta med myter och fiktion och försöker hålla en viss 

verklighetstrogen ton. Verkets berättelse och tematik återanvänds än idag, då den innehåller 

“[...] the same sense of daring [...] and of desire to seek the unknown which led to the travel 

tale which was to eventually include the moon, the sun, the planets, and the star (1971, s. 29). 

I sin genomgång av vanliga teman i sciencefiction litteratur ger Schwarts “Man’s Destruction 

of Earth” ett eget avsnitt (1997, s. 37). I avsnittet nämner han att det finns många tematiska 

variationer som exempelvis en global sjukdom eller ett kärnvapenkrig som utplånar 

mänskligheten (1971, s. 37–38). Baratta menar att sciencefiction har en stor relevans för 

ekokritiska studier då genren är en återspegling av verkligheten ju närmare man undersöker 

verket. Genrens medvetenhet om hur mänsklighetens utveckling påverkar miljön är speciellt 

relevant då den visar konsekvenserna av vetenskapliga och sociala framsteg: “as humanity 

continues to progress, building more, exploiting more, consuming more, sciencefiction writers 



 

 

26 

became aware of the detrimental effects that humanity has on the natural world (2012, s. 4). 

Sciencefiction kan därmed användas för att skapa medvetenhet om mänsklighetens påverkan 

på naturen:  “we can see– through the power of allegory–into the future: we can see what could 

happen if we succumb to the dangerous and reckless behaviors of our current anthro-dominated 

commodification and destruction of the natural world” (2012, s. 5). Författaren menar därför 

att allegori är ett viktigt redskap som belyser konsekvenser. 

 

3.11.1 Ekokritik 

För att illustrera hur man kan använda sig av sciencefiction-genren didaktiskt har vi valt att 

exemplifiera med en analys av böckerna Oryx och Crake och Syndaflodens år (för en 

sammanfattning av böckerna, se 4.4). Båda böckerna är skriven av den kanadensiska författaren 

Margaret Atwood. Romanerna har ett miljöaktivistiskt budskap och trilogins tematik och 

underliggande budskap har analyserats närmare av bland annat Marinetta Grimbeek (2017) i 

sin uppsats Margaret Atwood’s Environmentalism: Apocalypse and Satire in the MaddAddam 

Trilogy. I denna uppsats har vi valt att analysera romanerna med en analytisk teori som kallas 

för “ecocriticism” (sv: ekokritik). Denna teori introduceras av Peter Barry i boken Beginning 

Theory: an introduction to literary and cultural theory (2009). Barry anser att ekokritikens 

viktigaste diskussionsämne är förhållandet mellan naturen och kulturen (2009, s. 243). Han 

förklarar att ekokritiker menar att det mänskliga, som exempelvis språk och sociala 

konstruktioner, är separerade från det naturliga. Ekokritiker menar därför att naturen är ett 

konkret koncept och att det vi människor gör med den påverkar oss alla: “Ecocritics reject the 

notion [...] that everything is socially and/or linguistically constructed. For the ecocritic, nature 

really exists, out there beyond ourselves [...] as an entity which affects us, and which we can 

affect, perhaps fatally, if we mistreat it” (2009, s. 243). Enligt Barry demonstrerar Soper detta 

tankesätt väl i sitt citat om förhållandet mellan språk och vår naturliga värld: “It isn’t language 

which has a hole in its ozone layer” (2009, s. 243) 

 Ekokritik kan användas för att poängtera den mänskliga tendensen att se socialt 

konstruerade koncept som naturliga: “The view that calling something “nature”, and seeing it 

as “simply given”, is usually a way of avoiding the politics which has made it that way” (Barry 

2009, s. 244). Politiska faktorer påverkar därför vad vi ser som naturligt. Barry exemplifierar 

detta genom att citera C.F. Alexanders rim All things bright and beautiful: “The rich man in 

his castle, the poor man at his gate” (2009, s. 244). Exemplet får det att framstå som naturligt 

att en rik man ska ha ett slott och att en fattig man får stå utanför. Ur detta exempel kan läsaren 

skapa flera tolkningar. Exempelvis kan det tolkas som att det är naturligt att rika utnyttjar fattiga 

eller så tolkas det att den fattiga är en portvakt som arbetar för den rika mannen.  

Ekokritik kan också användas för att demonstrera den miljöpåverkan mänsklig aktivitet 

har tillbringat. Bland annat så menar vissa ekokritiker att vår planet inte längre är ren, då 

mänskliga faktorer har, ibland helt omedvetet eller oavsiktligt, påverkat livet på jorden: ”The 

point repeatedly made by ecocritics is that for the first time in human history, no true wilderness 

any longer exists on the planet, for every region is affected by global warming, and other 

“anthropocentric” problems, such as toxic waste and nuclear fallout” (2009, s. 248). Barry 

menar också att detta demonstrerar ett försök i att exempelvis förbättra jämställdhet mellan 

klass, kön, eller politik kan leda till att miljön omkring oss påverkas negativt. Denna negativa 

miljöpåverkan är viktigare än mänskliga fenomen anser ekokritikerna och Barry illustrerar 
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detta med följande citat: “[...] it might seem like working flat out to secure working conditions 

for the crew as the Titanic speeds towards the iceberg” (2009, s. 248). Citatet demonstrerar den 

ekokritiska tanken om miljöns betydelse för alla och att allt politiskt är irrelevant i betydelse 

för naturen och människans relation till varandra. 

Grimbeeks (2017) uppsats Margaret Atwood’s Environmentalism: Apocalypse and 

Satire in the MaddAddam Trilogy är en uppsats som diskuterar hela MaddAddam trilogin. 

Förutom att diskutera böckernas budskap om miljöaktivism så analyserar författaren även 

Atwoods personliga miljöaktivism. De böcker vi har valt att fokusera på i denna uppsats är den 

första boken, Oryx och Crake (2003) och den andra delen i trilogin, Syndaflodens år (2009). 

Vi har valt att inte inkludera den tredje boken då den återupprepar de teman som dyker upp i 

de tidigare böckerna. De delar av Grimbeeks uppsats som är relevanta för vår egen ekokritiska 

analys av boken i kapitel 5 kommer att diskuteras och sammanfattas.  

 Grimbeeks sammanfattande analys av Oryx och Crake i kapitel 3: “Apocalyptic 

Extinction in Oryx and Crake”fokuserar på några av de återkommande teman boken använder 

sig av, som exempelvis utrotning, intelligent design, kommersialism (2017, s. 115). Analysen 

utforskar också författarens medvetna val om den tidsperiod där boken utspelar sig. Utrotning, 

menar Grimbeek, är konstant närvarande i Oryx och Crake och sätts i relation till miljöproblem 

och andra människoorsakade problem. Utrotning är också ett centralt tema i Crakes plan för 

den mänskliga rasen, då han använder sin epidemi som botemedel för den förstörelse människor 

har orsakat på jorden. Denna förstörelse är orsakad av “rampant consumerism and global 

capitalist exploitation” (2017, s. 115). Grimbeek påpekar också att mänsklig förstörelse ses som 

onaturlig, trots att utrotning är centralt för den naturliga utvecklingen. Däremot är utrotningen 

av djur onaturligt stor då den är orsakad av mänsklig hand och är dessutom möjlig att förhindra 

om människorna i boken agerade istället för att ignorera detta problem (2017, s. 115). Grimbeek 

menar också att fiktionens utdöda arter resonerar väl med den samtida diskussionen om “the 

sixth extinction event” som i stor del är orsakad av mänsklig aktivitet. Detta är ett exempel på 

hur Atwood blandar verklighet med fiktion (2017, s. 123). 

Handlingens tidsplacering är viktig för det budskap boken framför: “This emphasis on 

the past serves to bring the narrative closer in time to the readers of the novel, while also 

underscoring the pre-apocalyptic causes of environmental degradation” (2017, s. 117). Det 

Atwood gör, menar Grimbeek, är att använda det förflutna för att visa på vad det var som 

orsakade den apokalyps Jimmy och andra karaktärer har överlevt och att det går att förhindra 

någonting liknande i vår samtid. Spelet Extinctathon är ett sätt som Atwood framför sitt 

budskap på om utrotning och möjligheten till att förhindra de katastrofer som har skett i hennes 

trilogi. I hennes värld har många djur och arter dött ut. Själva titeln på romanen, Oryx och 

Crake, anspelar på detta då de är namnen på två djur: en vattenlevande fågel och en afrikansk 

antilop. Dessa namn dyker upp i det spel Jimmy och Crake spelar tillsammans och läsaren får 

då reda på att de har dött ut under de femtio år fram som romanen utspelar sig i. Grimbeek 

menar att denna presentation har ett miljöaktivistiskt budskap: “In the world of its readers, 

however, these species are not yet listed as endangered. By presenting these species as extinct 

in the future depicted in the novel, its environmentalist injunction has to be that its readers still 

have the time to prevent these and other extinctions” (2017, s. 120).  

I avhandlingen diskuterar Grimbeek även antagonisten Crake och det som Grimbeek 

kallar för “Crake’s apocalyptic environmental utopia”. Hon menar att Crakes framtidsvision är 
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egocentrisk och kräver hans samtids förstörelse. Han försökte fixa dessa problem genom att 

modifiera människor genetiskt och ta bort det han ansåg vara problem i det mänskliga psyket. 

Bland annat så försökte han ta bort människans drömmar, sjungande och vilja att tillbe en 

gudafigur. Detta misslyckades och Grimbeek påpekar att hans projekt, “the Crakers”, 

fortfarande har dessa “defekter” vilket leder till att Crake, ironiskt nog, ses som en Gud av sina 

skapelser (2017, s. 122–123). Crakes syn på mänskligheten som den största fara mot jorden och 

djurens välmående kan enligt Grimbeek sammanfattas med detta argument: “Humanity is [...] 

“one of the few species that doesn’t limit reproduction in the face of dwindling resources” (OC 

120)” (2017,s . 124). Detta argument kopplar Grimbeek till argument som verkliga radikala 

miljöaktivister har framfört, som exempelvis gruppen “the Voluntary Human Extinction 

Movement”, som menar att när mänskligheten slutar reproducera kommer jordens biosfär att 

återgå till det naturliga (2017, s. 124).  

Avhandlingen diskuterar också genetik och intelligent design. Framförallt så diskuterar 

Grimbeek Crakes genetisk modifierade “paradice models”. Hon menar att de kan tolkas som 

Guds trädgårdsmästare i perfektion. Med det menar hon att de är helt självförsörjande och för 

trädgårdsmästarna är vegetarianism centralt i sin religion. Crakers är växtätande med genetiskt 

modifierade matsmältningssystem och de använder inte mer resurser än vad de behöver då de 

inte ens använder kläder. Hon påpekar dock att de är skapade för att vara självförsörjande: “the 

Crakers are equipped for a degree of self-sufficiency the gardeners cannot begin to imagine” 

(2017, s. 131). De är genetiskt skapade för att värna om naturen och Grimbeek påpekar att deras 

natur är vad Atwoods läsare kan tänkas vilja göra för miljön. Däremot så missar denna 

optimistiska läsning av det miljöaktivistiska budskapet böckernas genomsyrade satir (2117, s. 

31). Grimbeek menar också att sättet på vilket Crakers representerar för tankarna till rädslan 

inför genetisk modifikation, blandningen mellan teknologi och biologi och artificiell 

intelligens: “ostensibly they are the ultimate designer babies, and the advanced “floor-models” 

on display in the Paradice Dome “represent the art of the possible (OC 305)” (2017, s. 133). 

De är för perfekta och vissa karaktärer, som exempelvis Jimmy, tycker att de är obehagliga och 

han känner att han måste se ut som ett monster för dem med sina kläder och smutsiga hy (2017, 

s. 134).  

Avhandlingen avslutas med att nämna hur bokens apokalyptiska stil gör satir av 

miljöaktivistiska föreställningar. Grimbeek menar att det centrala utrotningstemat har en 

dubbel roll i romanen: “On one hand, they are used to further the environmentalist agenda of 

the novel, and on the other to trouble the very ideas underlying environmental apocalypticism” 

(2017, s. 151). Med det menar hon att utrotningen i Oryx och Crake kopplas direkt till 

utnyttjandet av resurser, kommersialisering av människor och de växande samhällsklyftorna: 

“global capitalist exploitation is thus depicted as at the core of the environmental and societal 

problems faced in the novel, and nature and culture is inseparable” (2017, s. 151). Grimbeek 

menar också att det inte är en slump att serien utspelar sig i närheten av vår samtid då romanen 

bjuder in läsaren att göra sin egen tolkning av det lästa; trilogin får också läsaren att känna sig 

som en agent som kan förhindra den dystopi som porträtteras i serien (2017, s. 152). 

 Grimbeeks sammanfattning och analys av Syndaflodens år i kapitel 4: 

“Evangelical Environmentalism and The Year of the Flood” fokuserar på Adam Ett och sektens 

miljöaktivism och hur miljöaktivism kan kopplas till religion (2017, s. 153). Den analyserar 

också Adam Etts predikande om miljöaktivism samt hur den kan jämföras med Atwoods 
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personliga miljöaktivism och “miljöpredikande”. Grimbeek börjar analysen med att påpeka att 

bokens två protagonister ger en djupare bild av sektens uppbyggnad än vad som har antytts om 

sekten i Oryx och Crake:  

[...] their official doctrine is presented in the form of Adam One’s revisions of Christianity  and 

the Gardener hymns that open each part of the novel, while Toby’s sceptical memories of her 

time as a Gardener are counterbalanced with Ren’s sometimes naive first-person recollections 

of her involvement with the sect as a child (Grimbeek 2017, s. 153). 

Grimbeek menar att vi inte enbart får en bild av sekten i romanen, utan en nyanserad bild av 

Trädgårdsmästarna på grund av de två huvudkaraktärernas upplevelser. Adam Ett är den 

karaktär som får mest fokus i detta kapitel. Grimbeek menar att han följer ett typiskt 

miljöaktivistiskt beteende men att han inte följer det bud han predikar om (2017, s. 154). Hon 

anser att Adam Ett är en medveten hypokrit: “and frequently adopts the character of the fool in 

an auto-satirical manner” (2017, s. 154). Hans tendens att anta en dåraktig, självkritiserande 

roll i sina prediker skapar den oavsiktliga konsekvensen att han underminerar sitt budskap. 

Mycket av det Adam Ett säger är baserat på kristendom och Grimbeek menar att kristendomen 

kan tolkas som en av anledningarna till att miljöförstöring är utbredd i den västerländska 

världen. Detta beror på att kristendomen har en fokus på det mänskliga och att människan är 

överlägsen naturen (2017, s. 157). Hon kopplar detta till en uppsats, The Historical Roots of 

Our Ecological Crisis (1967) skriven av Lynn White, som förklarar kopplingen mellan 

kristendom och imperialism. Grimbeek jämför Whites budskap med Adam Etts budskap i 

Syndaflodens år: “White warns of the dangers of reliance on scientific and technological 

solutions to ecological problems” (2017, s. 157). White menar också att eftersom 

miljöproblemet är rotat i kristendom, så finns lösningen till miljökrisen i kristendomen, vilket 

Grimbeek menar är mycket nära det Adam Ett predikar om: “the remedy must also essentially 

be religious, whether we call it that or not” (2017, s. 157). Vidare så kopplar Grimbeek 

Trädgårdsmästarnas tro som blandar kristna värderingar med miljöetiska värderingar och 

vetenskaplig fakta till ett manifest skrivet av den nuvarande påven, publicerat 2015. Manifestet 

handlar om klimatförändring, fossila bränslen och den stora skada miljöförändringar gör på 

fattiga samhällsgrupper. Den kritiserar också överdriven konsumtion och uppfattningen om att 

kasta bort saker istället för att återvinna dem. Manifestet är en omtolkning av kristna 

värderingar och ett försök till att göra dem mer miljömedvetna. Detta manifests syfte går att 

koppla till Syndaflodens år menar Grimbeek då: “Adam One’s ecoreligion likewise constitutes 

an attempt to reconcile Christian values with environmental ethics and scientific fact” (2017, s. 

158). 

 Grimbeek analyserar också Atwoods miljöarbete i detta kapitel. Hon nämner 

bland annat hur Atwoods verk har mottagits av media, där vissa menar att Atwood målar en 

profetisk framtid: “[...] there has been a popular (and sometimes scholarly) tendency to view 

Atwood’s work as prophetic or as containing an element of forecasting” (2017, s. 181). Ett av 

hennes tidigare verk, Payback: Debt as Metaphor and the Shadow Side of Wealth som 

publicerades 2008 innan den Amerikanska finanskrisen innehöll bland annat spekulationer om 

ekonomin som senare visade sig bli sanna när krisen väl hände. En kritiker av denna bok 

påpekade att Atwood har en känsla för timing. På grund av detta sammanträffande har vissa 

synat MaddAddam trilogin som möjligtvis sanna spekulationer om vår gemensamma framtid 
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på jorden. Däremot så har Atwood varit snabb på att påpeka att detta naturligtvis inte är 

fallet:“‘I do not predict the future,’ she says. ‘I just have a creepy way of appearing to’” (qtd. 

by Gatehouse)” (2017, s. 182). Trots detta uttalande så påpekar Grimbeek att hon använder 

detta rykte till sin fördel. I slutet av 2009 reste Atwood på en resa där hon marknadsförde 

Syndaflodens år. Denna turné, menar Grimbeek, är ett exempel på hur Atwood använder sitt 

författarskap för politiska ändamål (2017, s. 185).  Hennes aktivism artar sig som en blandning 

mellan underhållning och reklam, vilket Grimbeek menar leder till att det går att ifrågasätta 

Atwoods syfte: “This leads to insistent questions about her environmental project as whole, 

including about the degree to which the tour events ought to be regarded as serious 

environmental activism, who the target audience is, and whether activist efforts are 

strengthened or undermined through self-deprecation, satire, and amateurish performances” 

(2017, s. 186). Det seriösa, miljöaktivistiska budskapet undermineras av denna tvetydighet 

menar Grimbeek. En annan del av Atwoods aktivism som Grimbeek har analyserat är Atwoods 

“gröna marknadsföring”. Grimbeek menar att denna form av konsumtion är problematisk då 

den inte reducerar konsumtion, utan endast fokuserar på “etiskt” konsumerande av produkter 

(2017, s. 195). Atwoods säljer också varor som relaterar till MaddAddam trilogin. Grimbeek 

påpekar att hemsidan är noga med att påpeka var intäkterna hamnar någonstans samt att de är 

producerade miljövänligt. En kritiker menar att Atwood gör detta för att bevara sin publicitet 

som författare och särskilja sig från sin miljöaktivistiska sida. För att sammanfatta detta avsnitt 

skriver Grimbeek att“[...] Atwood’s stance towards commerce comes close to Adam One’s 

hypocrisy in the novel” (2017, s. 195), vilket innebär att Atwoods budskap mot konsumism 

undermineras av sättet hon framför sin marknadsföring på samt att hon säljer annat än böcker 

på sin hemsida. 

Sammanfattningsvis så fokuserar Grimbeeks studie om MaddAddam trilogin på hur den 

ekokritiska tematiken föreställs av Atwood. I Oryx och Crake fokuserar Grimbeek på Atwoods 

tematik om utrotning och hur genetik framställs som någonting negativt. Den visar också på 

hur boken gör satir av ekokritiska budskap samt hur det tidsnära temat i boken om 

miljöförstöring stärker seriens budskap. I Syndaflodens år fokuserar Grimbeek på hur 

ekokritiken framförs som någonting religiöst och hur detta religiösa tema kan kopplas till 

verklighetens miljöaktivistiska arbete. Samtidigt så analyserar Grimbeek också på hur Atwood 

framförde sin marknadsföring av boken samt visade på hur kritiken mot denna form av aktivism 

artade sig. Grimbeek menade också på att marknadsföringen strider mot och underminerar 

bokens budskap.   
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4. Metod och material 
Urvalet av skönlitteratur till vår ekokritiska analys baseras på tre olika kriterier skapade av oss: 

den tillhör sciencefiction-genren, den har ett ekokritiskt budskap samt att den är delvis anpassad 

för ungdomar. Eftersom vi hade arbetat med romanen Syndaflodens år tidigare i vår utbildning 

valde vi att analysera denna bok djupare. Eftersom boken tillhör en trilogi valde vi att även läsa 

och analysera de andra två böckerna. Bok tre i trilogin återupprepar de teman som presenteras 

i de tidigare böckerna och ansågs därmed vara överflödig att diskutera i denna uppsats.  

 För att få en översikt av tidigare forskning och teorier kring hur skönlitteratur kan 

påverka elevers perspektiv på omvärlden, samt hur lärare och elever tillsammans kan arbeta 

med skönlitteratur i klassrummet har analyser av litteratur i ämnet gjorts. Enligt Febe Friberg 

(2017) finns olika typer av litteraturöversikter, bland annat allmän litteraturöversikt och 

systematisk litteraturöversikt (2017 s. 142). En systematisk litteraturöversikt är ett omfattande 

arbete som enligt Helen Aveyard (2014) innebär ett sökande efter “all the available evidence 

on a topic”, en grundlig analys av kvaliteten av dessa, samt “re-analysis of the results of the 

studies”. Aveyard hävdar att en sådan metod oftast är “beyond the scope and remit of an 

undergraduate”. Detta på grund av att det är mycket tidskrävande och kräver mer resurser, samt 

ofta fler forskare som arbetar tillsammans (2014, s. 2). Denna studie kommer på grund av dessa 

skäl att vara en allmän litteraturöversikt. För att stärka arbetet kommer en systematisk ansats 

att användas i litteraturöversikten. Aveyard kallar en allmän litteraturöversikt med en 

systematisk ansats för “good quality literature review”. För att skriva en litteraturöversikt med 

systematisk ansats behöver man följa de riktlinjer och principer som gäller för en systematisk 

litteraturöversikt. Dessa inkluderar: 

● En eller flera frågeställningar i introduktionskapitlet, 

● En metoddel som beskriver hur man sökt efter relevant litteratur, hur man kommer att 

värdera litteraturen, samt hur man kommer att analysera litteraturen, 

● En presentation av resultaten  

● Ett diskussionskapitel där resultaten diskuteras och rekommendationer ges 

Dessa kriterier ska enligt Aveyard alltid följas även om man skriver en allmän litteraturöversikt. 

Det som skiljer den systematiska och allmänna litteraturöversikten är detaljnivån (2014, s. 15). 

För att uppfylla den första punkten har vi ställt fyra fokuserade frågor som kan användas för att 

uppnå syftet. Punkt nummer två uppfylls genom vår metoddel där vi går igenom hur vi hittat 

litteratur, hur vi värderat litteraturen och hur vi kommer att analysera litteraturen. 

 

4.1 Materialbeskrivning 

De elektroniska källorna som använts i denna studie har hittats i databaserna Google Scholar 

och ERIC. Materialsökningar i ERIC har genom databasens sökalternativ avgränsats till att 

vara relevant för lärare som arbetar på gymnasienivå. I Google Scholar gjordes ej denna 

avgränsning, men studier och forskningsartiklar som hade fokus på lärare och elever i 

grundskolan sållades bort. Material som vände sig till lärare för högre utbildning användes i ett 

fall, ́ To go boldly´: teaching sciencefiction to first-year engineering students in a South African 

context (2018). Denna studie kan enligt oss också användas för gymnasielärare genom att man 

anpassar nivån på aktiviteterna i klassrummet till gymnasieelever istället för högskoleelever.    
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Materialet till bakgrunden och litteraturöversikten har hittats genom att vi, i ERIC, sökt 

på termerna sciencefiction in the classroom, sciencefiction and critical thinking, learning 

through sciencefiction, classroom discussions, sciencefiction and reading motivation, teaching 

literature, strategies for teaching, sciencefiction and real life. I Google Scholar har vi sökt på 

termerna how to teach novels, transactional theory, critical thinking, samt de termer som 

användes i sökandet i ERIC. För att hitta artiklar från Skolverket, Skolinspektionen och 

Kungliga Biblioteket har vi gjort vanliga sökningar i sökmotorn Google. För att hitta 

elektroniskt material till analysen av Syndaflodens år och Oryx och crake, samt till den 

historiska bakgrunden till sciencefiction har vi sökt i ERIC med hjälp av termerna 

environmentalism och sciencefiction and ecocriticism. Även här har vanliga Google sökningar 

använts med hjälp av sökorden live animals in keychains, Dian Fossey, samt Rachel Carson. 

Anledningen till att vi sökt just på dessa söksträngar är för att vi identifierat dem i litteratur som 

vi använt. Många av termerna har återupprepats i olika böcker och ansågs därmed vara lämpliga 

och användbara för denna studie.  

 De tryckta källor som använts i vår studie har hittats på olika sätt. Vi har fått tips 

av bibliotekarier, handledare och klasskamrater, samt letat själva i HiGs biblioteket på hyllor 

där litteratur om litteraturundervisning finns. I skolbiblioteket har vi även sökt i bibliotekets 

databas efter relevant tryckt litteratur. Sökord som använts i skolbibliotekets databas är 

skönlitteratur i klassrummet, literature in the classroom, literature review, litteratursamtal, 

dialogiskt klassrum, kritiskt tänkande, fiktionsläsning, ungdomsgrupper och läroplansteori. Vi 

har även använt tidigare kurslitteratur som vi samlat på oss under utbildningens gång. För att 

genomföra analysen av Syndaflodens år och Oryx och Crake har vi använt en avhandling av 

Grimbeek som stöd. 

  

4.1.1 Materialets validitet 

För att bedöma den litteratur som använts i denna studie användes en metod som presenteras 

av Aveyard. Författaren hävdar att bedömning av litteraturen som ska användas utgår från tre 

frågeställningar;  

● Have I identified literature at the top of my own hierarchy of evidence? 

● What are the main findings/conclusions in my papers? 

● What are the strength and weaknesses of this literature? 

Samtliga frågor används för att avgränsa litteraturen som används i syfte att undvika att, för 

pågående studie, mindre relevanta texter ges för mycket utrymme (Aveyard, s. 102–103). Den 

första punkten handlar om att man ska analysera sin litteratur för att sedan identifiera de texter 

som är mest relevanta för arbetet. Genom att vi kontinuerligt, under arbetets gång, har gjort oss 

påminda om vårt syfte och våra frågeställningar har vi aktivt kunnat avgränsa vårt litteraturval. 

Den andra punkten innebär att man ska ta reda på den valda litteraturens primära upptäckter 

och slutsatser. Det handlar om att lära känna litteraturen. Genom att läsa och diskutera våra 

källor med varandra har vi kunnat komma fram till vad vår valda litteratur presenterar, 

analyserar och kommer fram till. Diskussionerna har varit till väldigt stor hjälp när det gäller 

valet av litteratur. Den sista punkten ställer frågan om den valda litteraturens styrkor och 

svagheter. Litteraturens styrkor och svagheter bestämmer vilken tyngd de bör få när det gäller 

att svara på arbetets frågeställningar. Litteratur som valts kan vara högst relevant (se första 

punkten), men skriven på ett dåligt eller slarvigt sätt. Detta innebär även att valet av mindre 
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relevanta texter som skrivits på ett väldigt tillfredsställande sätt bör ifrågasättas (2014, s. 103). 

Genom att kontinuerligt gå igenom listan ovan minskade vår lista med litteratur avsevärt, vilket 

resulterade i att endast relevanta texter och författare använts i studien.   

Några av de elektroniska källor vi valt har stor relevans men har svagheter vad gäller 

trovärdighet, eftersom de inte publicerats i någon vetenskaplig journal eller är del av något 

projekt. När det gäller de tryckta källorna är det tre av dem som inte är eller har varit 

kurslitteratur vid högskolan i Gävle. De får dock sin trovärdighet stärkt på annat vis, vilket 

diskuteras nedan. 

  

4.1.2 Materialets reliabilitet 

Alla våra elektroniska källor, förutom Ontell (1997), Schelling (2015) och Schoch (2010) är 

skrivna av antingen statliga källor eller för vetenskapliga journaler eller projekt och har bra 

argument. Texten av Ontell är välskriven och använder ett vetenskapligt språk, samt har 

detaljerade referenslistor och hänvisningar. Texten av Schelling är en nyhetsartikel som saknar 

källor, men innehåller bildbevis. Denna är relevant för att visa att saker som händer i 

Syndaflodens år (2014) också händer i verkligheten. Schoch hänvisar inte heller till några 

källor, men använder ett gediget språk och argumenterar för sina påståenden. Han är även lärare 

i språk och litteratur vid Bedminster Township Public School. 

Samtliga tryckta källor i vår studie, förutom Chris Barattas (2012) Environmentalism in 

the realm of sciencefiction and fantasy literature, Marinette Grimbeeks (2017), Margaret 

Atwood´s environmentalism: apocalypse and satire in the maddaddam trilogy och Petersson et 

al. (2015) Litteraturen på undantag? är eller har varit kurslitteratur vid högskolan i Gävle. 

Baratta är en trovärdig källa eftersom han har en doktorand i engelsk litteratur och språk från 

Binghamton University (Baratta 2012). Grimbeek är universitetslektor i litteratur vid Karlstads 

universitet och den text av henne vi använt hennes uppsats. Boken av Petersson et al. är del av 

ett forskningsprojekt kallat Fiktionsläsningen i internetsamhället (2011-2014).   

 

4.2 Metod för att analysera litteraturen  

För att analysera den litteratur vi valt har vi skapat teman utifrån vilka vi presenterar våra teorier 

och tidigare forskning. Aveyard (2014) skriver att en litteraturöversikt handlar om mer än att 

summera vad olika forskare eller författare säger om något. Genom att vi delat upp vår 

litteraturöversikt i teman har vi kunnat skapa diskussioner i texten mellan olika författare. I 

resultatdelen har vi använt vad Aveyard kallar för thematic analysis. Denna metod innebär att 

man gör en kritisk summering av all litteratur som använts i studien utifrån tematik (2014, s. 

143). Vi har skapat vår tematik genom att diskutera de individuella temanas relevans i de olika 

tematiska kategorierna med varandra och med medlemmar i vår handledargrupp. De teman vi 

identifierade i skönlitteraturen är: mänsklighetens roll och påverkan på naturen; genetisk 

modifikation; överkonsumtion, återvinning och vegetarianism; miljöbeskrivningar och 

miljöförstöring; sjukdomar och medicin. De teman vi identifierade i vår teorilitteratur är: 

Skillnader och likheter i synen på skönlitteratur i ämnet svenska mellan lpf 94 och gy 11; Olika 

sätt skönlitteratur kan påverka elevers perspektiv på omvärlden; Olika sätt att arbeta med 

skönlitteratur i svenskämnet på gymnasiet. Vi har analyserat vår tematik genom att se likheter 
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och skillnader mellan dem. Detta för att slå ihop eller separera vissa teman från den 

ursprungliga kategorin, samt för att skapa en logisk disposition på arbetet.  

Aveyard hänvisar till Finfgeld (2003) som hävdar att målet med en litteraturöversikt är 

att “produce a new and integrative interpretation of findings that is more substantive than those 

resulting from individual investigation” (Finfgeld 2003 i Aveyard 2014, s. 139). Genom att 

tolka och diskutera våra upptäckter och resultat kommer vi i diskussionskapitlet 

förhoppningsvis komma fram till något nytt som kan användas av lärare som vill arbeta med 

skönlitteratur i skolan.  

För att få en mer avgränsad syn på hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet 

har vi valt att begränsa oss till romaner från sciencefiction-genren. Vi valde just denna genre 

eftersom den har presenterat och spekulerat om exempelvis konsekvenserna av miljöförstöring 

och mänsklighetens roll i naturen. Den har även potential till att utveckla kritiskt tänkande 

genom sina spekulationer. Detta har diskuteras i avsnitt 3.5.    

Med denna avgränsning av skönlitteratur valde vi att göra en ekokritisk litteraturanalys 

av de skönlitterära romanerna Oryx och Crake (2009) och Syndaflodens år (2014) av Margaret 

Atwood, då vi anser att dessa böcker har en framtidsskildring och budskap som kan diskuteras 

tillsammans med elever i en gymnasieklass. För att genomföra den ekokritiska 

litteraturanalysen har vi använt oss av två stycken primärkällor: Beginning Theory: an 

introduction to literary and cultural theory av Peter Barry (2009) och studien Margaret 

Atwood’s Environmentalism - apocalypse and satire in the MaddAddam Trilogy av Marinette 

Grimbeek (2017). 

 

4.3 Sammanfattningar av Oryx och Crake och Syndaflodens år 

Oryx och Crake (Atwood 2009) följer överlevaren Jimmy, som numera kallar sig för Snowman. 

Läsaren får reda på att han har överlevt en global kollaps av den mänskliga civilisationen samt 

att han upplevs som en profet eller vägledare för en grupp genetiskt modifierade människor. 

Dessa modifierade människor kallas för Crakers, efter deras skapare Crake. Själv kallar han 

dem för “paradice models”. Genom boken får läsaren reda på Jimmys förflutna: han växte upp 

i ett så kallat “compound”, vilket är små samhällen där företagsanställda lever helt avskilt från 

de så kallade “plebsområdena”. Hans föräldrar var genetiska kodare som arbetade bland annat 

med att föda upp grisar som innehåller mängder av mänskliga organ. Jimmys mamma får 

skuldkänslor över att de leker gud och lämnar hemmet och företagsområdet bakom sig. Jimmy 

träffar senare på Glenn och blir snabbt vän med honom. Läsaren får reda på att Glenn är den 

man som senare blev Crake och att han fick detta namn från ett online trivia-spel han och Jimmy 

spelade tillsammans som handlade om utdöda arter. På fritiden spenderar de mycket tid online 

och kollar bland annat på direktsända självmord, nyheter framförda av nudister och pornografi. 

Jimmy och Crake blir fascinerad av en ung flickas blick mot kameran i ett barnpornografiskt 

program och Jimmy början inse hur fel allt detta är. Efter att båda går ut gymnasiet skiljs de åt: 

Crake studerar avancerad biologi och genmanipulation och Jimmy studerar humaniora, som 

endast är värdefullt för den propagandapotential dessa ämnen har. Efter studierna får Crake ett 

jobb för RejoovEssense och han anställer Jimmy för att marknadsföra deras produkter. Crake 

berättar också för Jimmy om ett viktigt projekt: BlyssPluss pillret, vilket är ett viagra-liknande 

piller med ett hemligt syfte: den orsakar botbar sterilitet.  
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Crake har också använt sin position på företaget för att skapa sina “paradice models”, 

som senare blir kallade för Crakers. Hans egentliga syfte med dem är att de ska ersätta den 

mänskliga rasen på jorden. Under visningen av dessa varelser känner Jimmy igen en kvinna i 

deras habitat: det visar sig vara Oryx, flickan från den pornografiska videon de såg för flera år 

sedan. Jimmy är fortfarande besatt av henne och hamnar i ett hemligt förhållande med henne. 

Han är rädd för att Crake känner till detta förhållande och han lovar även att ta hand om Crakers 

om någonting skulle hända henne och Crake. Efter att BlyssPluss-pillret har nått den globala 

marknaden aktiveras pillrens sista och lömskaste funktion: de sprider ett obotbart virus som 

sprids över hela jorden. När Jimmy inser att detta var avsiktligt beväpnar han sig för att 

konfrontera Crake. När Crake skär den medvetslösa Oryxs strupe skjuter Jimmy honom utan 

att tveka. 

I nutiden så har Snowman spenderat sin tid med att återvända till RejoovEssense-

området där han dödade Crake. Han är på jakt efter ett vapen och förnödenheter. Olyckligtvis 

har han skurit sin bara fot på glassplitter och har fått en infektion. Han lyckas eventuellt att 

återvända till Crakerstammen han hållit ett öga på och får reda på att tre andra människor har 

skymtats i närheten. Efter att ha återhämtat sig gör han sig reda för att möta dem, även om han 

inte är helt säker på hur han ska göra det. 

Syndaflodens år (Atwood 2014) följer den miljöaktivistiska sekten som kallar sig Guds 

Trädgårdsmästare. De leds av en man som kallar sig själv för Adam Ett. Sekten försöker 

förbereda sig inför vad de kallar den vattenlösa floden som kommer att utplåna mänskligheten. 

Boken har två huvudkaraktärer som alla är associerade med sekten på olika vis. Romanen är 

indelad i olika delar och varje del börjar med en predikan av Adam Ett, där han belyser olika 

miljöetiska frågor och tankar om mänsklighetens roll i naturen. Delarna har olika kapitel som 

antingen följer protagonisten Ren eller Toby. Omedelbart efter den avsiktliga epidemin tror 

Ren och Toby att de är de enda som har överlevt. Toby överlevde genom att isolera sig själv 

på ett spa där hon arbetade; Ren överlevde då hon var instängd i en isoleringskammare på den 

bordell hon arbetade på, då ägaren misstänkte att hon hade en könssjukdom. 

Likt Oryx och Crake består romanen av minnen av tiden innan apokalypsen. Då får 

läsaren följa Tobys liv och hur hon blev involverad i sekten samt Rens uppväxt och hur hon 

rymde från Trädgårdsmästarna efter att ha vuxit upp med dem. Runt slutet av romanen träffar 

de varandra igen för första gången på flera år och de försöker rädda Rens vän, Amanda, från 

en annan grupp överlevare som har kidnappat henne och använder henne som slav. Denna del 

av boken får berättelsen att sammanfogas med den första boken i trilogin, Oryx och Crake. 

Detta genom att det visar sig att överlevarna på stranden Snowman var redo att konfrontera i 

första boken var samma män som Toby och Ren var ute efter. Tillsammans lyckas de överraska 

och överrumpla männen och Amanda är åter fri. Romanen slutar med att Jimmy, Ren och Toby 

hör musik långt borta och de ser en mängd facklor på väg mot dem. 
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5. Resultat 
Detta kapitel presenterar de resultat ur vår undersökning som är relevant för att besvara 

frågeställningarna ”Hur skiljer sig målen med läsning av skönlitteratur mellan lpf 94 och gy 

11?” samt ”på vilka olika sätt kan man läsa och arbeta med skönlitteratur för att vidga elevers 

perspektiv på omvärlden?”. Det andra avsnittet i detta kapitel har samlat information till den 

andra och tredje frågeställningen “Hur gestaltas ekokritiska frågor i Margaret Atwoods Oryx 

och Crake, samt Syndaflodens år? och frågeställningen “Hur kan moderna ekokritiska teman 

som återfinns inom sciencefiction användas didaktiskt?”. Dessa frågeställningar har sedan 

besvarats i kapitel 6 med hjälp av resultaten i detta kapitel. 

 

5.1 Skillnader och likheter i synen på skönlitteratur i ämnet svenska mellan lpf 94 och 

gy 11 

Lpf94 var målstyrd och fokuserade på elevernas individuella kompetenser. Detta innebär att 

formuleringarna som styr läroplanen är utformade på ett sådant sätt så att de bestämmer vad 

eleven ska kunna göra efter sin utbildning. Exempelvis ska eleven kunna “använda kunskaper 

som redskap för att formulera och pröva hypoteser och lösa problem” (Skolverket 1994). I 

svenskämnet finns det ett avsnitt som beskriver att skolan ska ge elever möjligheten att lära sig 

att använda litteratur “som en källa till kunskap och glädje” (Skolverket 1994). Detta mål nämns 

också som ett mål med utbildningen i gy 11, men inte i läroplanen för svenska. Denna 

formulering finner man istället i läroplanen för gymnasieskolan, under avsnitt 2: övergripande 

mål och riktlinjer. Dessutom har skolverket lagt till att skönlitteratur ska agera som källa för 

självinsikt, vilket är något som saknas i lpf94 (Skolverket 2011). I lpf94 finns det också två 

andra mål som direkt använder skönlitteratur som fokus. Ett mål strävar efter att elever “[...] 

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk 

[...]” (Skolverket 2000). Det tredje och sista målet strävar efter att elever får “kännedom om 

litteratur, språk och språksituation i hela Norden [...] (Skolverket 2000). I kommentarsfältet för 

lpf94 nämner Skolverket att det inte finns en gemensam kanon, vilket poängteras av Persson 

(2007) som menar att detta mål dras mot en “kanonisk diskurs” (2007, s. 140). Detta innebär 

att det inte fanns en explicit kanon att följa och det var upp till läraren att välja vad eleverna 

skulle läsa. Ett annat mål som inte är bundet till men kan inkludera skönlitteratur är målet som 

strävar mot att elever “i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar 

över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med andra 

levnadsförhållanden och från andra kulturer” (Skolverket 2000). Eleven ska, med andra ord, 

kunna reflektera över det hen har läst eller hört.  

 Till skillnad från lpf94 så är gy 11 fokuserad på resultat. Detta innebär att målen 

är formulerade på ett sådant sätt så de kan “mätas i termer av grad av uppfyllelse” (Wahlström 

2015, s 88). Istället för mål att eftersträva mot är målen i gy 11 ett centralt innehåll som 

beskriver tydligare än lpf94 vad utbildningen ska behandla (2015, s. 91). I centralt innehåll 

beskrivs bland annat teman, aktiviteter, moment, lärostoff och begrepp. Likt lpf94 finns det tre 

punkter i svenskämnet under gy 11 som direkt nämner skönlitteratur. Den första punkten sätter 

målet att svenskämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om “centrala 

svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa 

i ett sammanhang” (Skolverket 2011). Den andra punkten i gy 11 som berör skönlitteratur är 
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att eleverna ska utveckla “kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag [...]” 

i skönlitteratur från svenska och internationella verk (Skolverket 2011). Denna punkt saknas 

helt i lpf94, där den andra punkten istället fokuserar på elevens beläsenhet av litteratur från 

svenska och internationella författare. Läraren behövde inte lära eleverna varför verken ser ut 

som de gör och tar upp de ämnen som diskuteras eller skildras i verket. Den tredje och sista 

punkten som berör skönlitteratur i svenskämnet är målet om att eleven ska få möjligheten att 

utveckla förmågan “att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur [...] författade av 

såväl kvinnor som män (Skolverket 2011). Eleven ska också kunna skriva text med 

utgångspunkt i det lästa vilket innebär att eleven ska kunna reflektera över det hen har läst. 

Kravet på att litteraturen ska vara skriven av såväl kvinnor och män saknas helt i lpf94, där 

eleven istället ska läsa internationella och nordiska verk.  

Parmenius Swärd (2011) nämner att en viktig skillnad mellan de två läroplanerna finns 

i formuleringarna av utbildningens mål (2011, s. 42). I lpf94 ska “undervisningen [...] utveckla” 

och i gy 11 står det att “eleverna som genom undervisning ska utveckla” kunskaper och 

förmågor (2011, s. 42). Hon menar att gy 11 förutsätter att eleverna redan har de förkunskaper 

som ska utvecklas vidare på gymnasienivå. Detta var inte fallet i lpf94 (2011, s. 42).  

 Det bakomliggande syftet med utbildningen är också något som skiljer lpf94 och 

gy 11 åt. I lpf94 ska framtidens medborgare skapas, vilket motiverades genom att hänvisa till 

den rådande samhällsutvecklingen under 1990-talets Europa (Dahlstedt & Olson 2013, s. 75). 

Utbildningen i lpf94 var demokratifostrande och värdegrundsfokuserad och eleverna skulle lära 

sig om människors lika värde, okränkbarhet, frihet och jämställdhet (2013, s. 75). Dahlstedt 

och Olson anser att 1990-talets mål med skolan handlade om “att skola in människor i 

utbildning i en fullödig demokratisk kultur” (2013, s. 80). Fostran för mångkultur handlade 

också om att skola in alla svenska medborgare in i det svenska kulturarvet (2013, s. 81). Den 

svenska kulturen och svenska värderingar har också en viktig roll i utbildningens mål, då den 

ska förmedla det svenska, det nordiska och det västerländska kulturarvet. 

 I gy 11 ska skolan fortfarande uppfostra framtidens medborgare. Detta mål har 

dock omformulerats sedan lpf94 och handlar nu om att fostra en tolerant medborgare som är 

aktiv i samhället (Dahlstedt & Olson 2013, s. 100). Utbildningen ska ”förankra ett demokratiskt 

medvetande” och [...] “reproduktion av normer och värderingar” (2013, s. 107). Värdegrund 

är, likt lpf94, fortfarande ett centralt begrepp i gy 11. I det dokument som skrevs innan 

formationen av gy 11 beskriver författarna värdegrund som gemensamma ordningsregler i ett 

hus (2013, s. 108). Demokratisk medvetenhet är också en viktig motiverande faktor i målet 

med utbildningen. Elever ska kunna ifrågasätta och kritisk tolka, värdera och diskutera 

grundläggande värderingar i förskolan och skolans verksamheter” vilket är en förutsättning för 

att “bevara och utveckla demokratin” (2013, s. 108). Eleven ska också kunna förmedla sina 

tankar och reflektioner muntligt, då detta är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle 

(2013, s. 109). Tydligheten på målen med utbildningen är också en skillnad mellan lpf94 och 

gy 11 som Dahlstedt och Olson nämner. De menar att kunskapsmål beskrivs utförligt och 

kopplas till skolans fostransuppdrag med önskvärda egenskaper som “kreativitet, nyfikenhet 

och självförtroende” (2013, s. 114). Utbildningen ska också leda till en ungdom som är 

förberedd inför arbetslivet då utbildningen kombinerar fostran för demokrati och fostran för 

entreprenörskap (2013, s. 114). Till sist så undviker gy 11 lpf94s “vi och dem” beskrivningar i 

sitt mål om att fostra ungdomar enligt svenska värderingar. Skolverket undviker ord som 
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“invandrare” och använder istället neutrala termer. Det svenska kulturarvet och den svenska 

värdegrunden har fortfarande en roll då den ska förmedlas i skolan men fokuset på det svenska 

i lpf94 har ersatts av en mer global syn och värdegrund. Dahlstedt och Olson poängterar att 

anledningen till detta beror på att “en allt större del av befolkningen har sin bakgrund i andra 

delar av världen” (2013, s. 116). Detta inkluderande ordval är därmed öppnare och mer 

accepterande än vad som tidigare skulle förmedlas i lpf94. 

 

5.2 Olika sätt skönlitteratur kan påverka elevers perspektiv på omvärlden 

Skönlitteratur kan påverka elevers perspektiv på flera olika sätt. Magnus Persson (2017) hävdar 

att “litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge 

kunskap. Den kan lära oss se verkligheten med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt” (2017, 

s. 6). Samtidigt begränsas elevers möte med skönlitteratur av läraren och dennes tolkningar, 

även om lärarens tolkningsföreträde minskat under åren. Att inte utgå från en värderam vid 

arbetet med skönlitteratur i klassrummet är enligt Rosenblatt omöjligt. Lärare påverkar därför 

elever och deras attityder och tolkningar av exempelvis etiska frågor vare sig hen vill eller inte. 

Genom att aktivt granska och värdera sina attityder och värderingar kan lärare bemöta elever 

och deras värderingar och attityder på ett sätt som kan leda till nya uppfattningar om ett ämne 

(Rosenblatt, 2002, s. 28, 109).  

Pettersson (2015) ifrågasätter mycket av forskningen om hur skönlitteratur kan påverka 

människor som gjorts på 2000-talet och hävdar att det mesta inte är kopplat till empirisk 

läsforskning. Samtidigt menar han att det finns läsforskning som visat att “litteraturläsning kan 

förena författarens och läsarens tankevärldar” (Oatley 1990 i Pettersson, s. 15), samt “upprätta 

en viktigt [sic] förbindelse med den sociala verkligheten” (2015, s. 15), vilket innebär att bland 

annat empatiska förmågor utvecklas.  

För att ett litterärt verk ska kunna påverka en elev behöver eleven, enligt Rosenblatt 

(2002), kunna göra kopplingar mellan det lästa och egna värderingar och erfarenheter. Utan 

läsaren förblir en text “bara bläckfläckar på papper” (2002, s. 35). Litterära karaktärer och deras 

handlingar kan påverka elever på flera olika sätt. Det kan exempelvis få hen att ställa frågor om 

rätt och fel. För att kunna svara på sådana frågor behöver eleven koppla det lästa till tidigare 

kunskap. När elever uppmuntras till att pröva sina antaganden mot kunskap i ämnet kan hen 

medvetandegöras om andra tolkningar. 

Enligt Rosenblatt kan skönlitteratur och dess handling och karaktärer genomlevas av 

eleven. Detta innebär att eleven inte enbart lär sig om exempelvis tidsperioden ett verk utspelar 

sig i, utan får ta del av hur karaktärer känner och går igenom problem och konflikter. Detta 

medför att eleven lär sig om exempelvis andra typer av sociala relationer än deras egen. 

Läsningen erbjuder enligt Rosenblatt “ett förhållningssätt till livet” och utifrån sin tolkning kan 

eleven skapa egna värderingar och idéer utifrån vilka hen sedan skapar sin egen filosofi (2002, 

s. 31). 

Skönlitteratur kan även påverka elevers perspektiv på omvärlden genom att berika deras 

språkliga kunskaper. Collie och Slater (1987) menar att genom att orden och begreppen sätts i 

en kontext kan elever lättare komma ihåg och förstå dem. Detta övar även elevers förmåga att 

göra inferenser (1987, s. 4–5). När språket och ordförrådet utvecklas kan även tankar utvecklas. 

Warhaugh och Fuller (2015) hävdar att språket hänger tätt ihop med tanken och att “your 

language controls your worldview” (2015, s. 12).  
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Enligt Persson (2007) kan skönlitteratur bidra till att främja narrativ fantasi. Skolverket 

skriver i ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan att “undervisningen [...] leda till att 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur [...] som källa till självinsikt, förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 

2011). Detta kan skönlitteraturen göra genom att utveckla kritiskt tänkande och empati hos 

elever. Litterära karaktärer och deras problem och livsvillkor kan ofta spegla elevens egna 

problem och livsvillkor. Persson menar samtidigt att det inte finns någon garanti för att dessa 

förmågor kommer att utvecklas vid läsning av skönlitteratur. Han hävdar att resultatet av 

läsningen är väldigt oförutsägbart (2007, s. 258, 263). 

  

5.3 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur i svenskämnet på gymnasiet 

Att presentera utdrag ur en längre text är ett sätt man kan presentera ett skönlitterärt verk på. 

Syftet med detta kan vara att engagera elever i viktiga frågor eller teman som tas upp i verket. 

Detta är dessutom ett av målen i det centrala innehållet för svenskämnet på gymnasieskolan, 

som innebär att “centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 

exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” (Skolverket, 2011) ska 

behandlas. För att denna strategi ska fungera väl krävs det att passagen som valts är intressant 

och kan stå för sig själv utanför verkets kontext. Utdraget ska också vara en viktig del ur boken 

så att eleverna får en generell uppfattning om vad verket handlar om. Utdrag har också fördelen 

i att de kan jämföras med varandra, som exempelvis två passager från två olika verk. Fördelarna 

med denna arbetsmetod är att innehållet i lektionerna uppfattas som varierat av eleverna enligt 

Collie och Slater samt att lektionerna uppfattas som interaktiva om eleverna får arbeta aktivt 

med utdragen i klassrums eller gruppaktiviteter (1987, s. 11–13). Att jämföra två passager med 

varandra har också fördelen i att de kan belysa hur liknande händelser kan beskrivas med olika 

perspektiv (1987, s. 106–107). 

 Ett annat sätt att få elever engagerade i texten är att låta dem skriva in sig i 

litteraturen, vilket är en metod Bommarco och Parmenius Swärd presenterar (2018, s. 58). 

Denna metod presenterar en lektionsplanering där eleverna får i uppgift att skriva en egen kort 

berättelse innan de börjar arbeta med ett längre skönlitterärt verk. I författarnas exempel får 

eleverna sju minuter på sig att skriva en kort berättelse om en soldat som säger farväl till sin 

fru. När de är färdig med sin berättelse får de diskutera med varandra. Det viktiga i denna metod 

är att eleverna blir förberedda inför sin läsning av ett skönlitterärt verk om temat eleverna skrev 

om återfinns i boken. Författarna ger också förslaget om att låta dem jämföra verket med vad 

de själv skrev. Denna arbetsmetod hjälper eleverna att “[...] kliva in i en föreställningsvärld 

[...]” som låter dem använda sina egna föreställningar om livet och använda tematiken som 

återfinns i litteraturen pål ett kreativt sätt (2018, s. 60). 

 En tredje metod att möta skönlitteratur på är att låta eleverna läsa noveller. 

Noveller har fördelen i att de är kortare än en romans omfång. Hişmanoğlu (2005) menar att 

denna fördel kan hjälpa elever gå djupare in i texten och gå förbi ords ytliga innebörd. Då 

noveller inte kräver lika mycket tid som romaner kan mer tid läggas på att tolka och förstå 

textens innebörd (2005, s. 61–62). Edvardsson (2016) poängterar också att det inte finns något 

krav på att det är just romaner som ska läsas i skolan och menar, likt Hişmanoğlu, att novellers 

kortare omfång kan leda till att mer tid läggs på att diskutera det lästa.  Hon menar också att 

hela romaner leder till att tid förkastas och att diskussioner om romaner inte blir lika djupgående 
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på grund av denna tidsbrist (2016, s. 45). Till sist så menar Showalter att noveller kan 

introducera samma tematik som återfinns i romaner (2003, s. 88). 

 Att ta sig an en roman kräver förberedelse. Bommarco och Parmenius Swärd 

(2018) menar att det är viktigt att ta upp verkets historiska kontext samt hur samtiden reagerade 

på verket. Dessutom är det värt att ge eleverna information om författaren (2018, s. 22). I många 

fall är det läraren som bestämmer vad eleverna ska läsa för något och detta innebär att det är 

viktigt att reflektera över valet och hur man får dem att bli intresserade av att läsa verken. Enligt 

Schoch måste elever kunna relatera till verket för att kunna reflektera över det lästa (2010, s. 

2). Brodow och Rininsland menar också att valet av litteratur ofta handlar om en kompromiss 

mellan det eleverna vill läsa och det läraren vill att de ska läsa. Ofta måste läraren också anpassa 

sitt urval till de böcker det finns en klassuppsättning av. Elever måste också hålla sig inom vissa 

ramar när de väljer litteratur, som exempelvis att deras innehåll är relevant för syftet eller att 

språket håller en viss nivå (2005, s. 131). För att introducera romaner på ett effektivt sätt krävs 

det också att läraren hjälper eleverna förstå de teman och koncept som återfinns i den valda 

boken (2010, s. 2). För att eleverna ska kunna gå in på djupet ytterligare krävs det också att 

läraren ger dem stöd under läsandets gång. Stödet kan exempelvis vara autentiska frågor, 

litteratursamtal eller gruppdiskussioner.  

 Under läsandets gång är det rimligt att elever använder sig av olika lässtrategier, 

vilket är olika sätt en elev kan ta sig an ett skönlitterärt verk. Edvardsson (2016) utgår från en 

modell som kallas för reciprocal teaching (sv: ömsesidig undervisning) som innehåller 

beskrivningar av fyra lässtrategier som elever kan använda sig av för att utveckla sin 

läsförståelse (2016, s. 63). Den första strategin, att föregripa, innebär att eleven förbereder sig 

inför och under läsningen. Genom att skapa förväntningar på det lästa blir läsandet inte lika 

tungt (2016, s. 63). Den andra strategin, att ställa frågor, innebär att eleven ställer frågor under 

läsandets gång. Edvardsson, som hänvisar till Westlund (2015), menar att det finns tre nivåer 

av frågor man kan ställa under läsandets gång. Frågor till texten kan besvaras genom att leta 

efter ett svar i texten. Frågor som ställs mellan raderna kan eleven besvara genom att inferera 

det läsa, det vill säga leta efter ett implicit svar som inte står utskrivet i texten. Den sista nivån, 

frågor bortom texten, berör frågor som endast kan besvaras genom att eleven reflekterar över 

det lästa och ställer frågor som relaterar till världen runt omkring (2016, s. 63–64). Den tredje 

lässtrategin, att reda ut, innebär att eleven finner lösningar till problem som hen stöter på under 

läsningen. Problem kan exempelvis vara svårbegripliga ord, vilket kan lösas genom att eleven 

slår upp ordet i en ordbok. Den fjärde och sista strategin, att sammanfatta, innebär att eleven 

sammanfattar det hen har läst. Det är viktigt att se till att eleverna sammanfattar texten och inte 

skriver av den utan att använda sina egna ord. Det är också viktigt att se till att eleverna har 

förstått det centrala innehållet i texten. Detta gör det lämpligt att arbeta tillsammans med 

eleverna när de sammanfattar verket (2016, s. 64). 

 En annan lässtrategi elever kan utgå från är questioning the author (sv: att 

ifrågasätta författaren). Reichenberg (2014) beskriver denna strategi och nämner att elever ofta 

lägger skulden på sig själv när de inte förstår texten de läser. Hon menar att detta missförstånd 

kan bero på att författaren av texten inte är tillräckligt tydlig eller konsekvent i sitt skrivande. 

Att ifrågasätta författaren kan göra läsaren medveten om författarskapet bakom verket och att 

författare inte alltid är ärlig eller tydlig i sin text (2014, s. 93–94). 
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 Litteratursamtal är en ytterligare metod lärare kan använda sig av när elever 

arbetar med en skönlitterär text. Muprhy et al. (2016) menar att litteratursamtal har stor 

påverkan på elevers lärande och kritiska tänkande (2016, s. 6). Detta innebär att litteratursamtal 

bör föras inom en ram som ska byggas upp innan diskussionerna. Litteratursamtalen måste 

också följas upp av läraren.   

Innan samtalet bör eleverna kunna göra kopplingar mellan texten och sina egna erfarenheter 

genom en metod de kallar för “knowledge priming”. Detta kan genomföras genom aktiviteter 

som får eleverna att koppla sina egna personliga eller kulturella erfarenheter eller aktiviteter 

som får dem att förstå innehållet eller strukturen av texten bättre (2016, s. 7). Författarna menar 

också att eleverna bör öva på att besvara frågor utförligt och argumentationsteknik innan 

diskussionerna (2016, s. 7–8). Eleverna måste också få tid till att förbereda sig inför 

litteratursamtal. Läraren kan också påverka och stödja eleverna genom att agera som en “more 

capable other” genom att ställa frågor som får eleverna att utveckla sina svar eller tänka efter 

mer innan de svarar. Detta stöd bör vara mer aktivt i början för att sedan försvinna med tiden 

då eleverna blir säkrare på att diskutera i grupp (2016, s. 8–9). Efter samtalet anser författarna 

också att eleverna behöver få summativ återkoppling på sin medverkan i samtalet. 

 Att låta eleverna skriva läsloggar är ytterligare en strategi lärare kan använda sig 

av i arbetet med skönlitteratur. Läsloggarna kan användas som stöd eller som utgångspunkt i 

elevernas litteratursamtal om det lästa. Läsloggar kan främja “interaktion och skapandet av 

föreställningsvärldar [...]” samt uppmuntra till att eleverna till att uttrycka sina egna åsikter och 

ställningstaganden (Bommarco & Parmenius Swärd 2018, s. 69–70).  Elever kan ibland behöva 

stöd när de skriver läsloggar. Detta kan genomföras genom att be dem fokusera på något i 

texten, som exempelvis relationen mellan två karaktärer. Författarna menar att läsloggar är 

“processinriktade” vilket innebär att eleverna får skriva ner sina spontana tankar och 

funderingar medan de läser.  Läsloggarna kan sedan utvecklas efter att eleverna har samtalat 

om sina erfarenheter med texten i gruppsamtal. Om läsloggarna används på ett effektivt sätt 

kan de belysa för både elever och lärare hur läsningen ser  ut. De nämner fyra perspektiv som 

kan ge en inblick i läsprocessen. Det första perspektivet, det känslomässiga, visar hur elever 

uttrycker sig själv på ett friare sätt då läsloggar är mindre styrda än andra texttyper. Det andra 

perspektivet, det personliga och individuella, kan belysa hur elever uttrycker sig själv i text. 

Det tredje relationella perspektivet handlar om relationen mellan lärare och elev och kan ge 

läraren en bild av elevens personlighet och individualitet. Det sista perspektivet visar hur 

läsloggar har ett relevant pedagogiskt syfte, då de kan belysa för läraren huruvida eleven förstår 

vad de har läst och hur de har reflekterat över texten (2018, s. 72–73). 

 Efter läsningen är det ibland lämpligt att låta eleverna skriva om vad de har läst, 

vilket placerar dem i skrivprocessen. Skrivprocessen är en teori om skrivandet, som menar att 

skribenten rör sig mellan olika nivåer i sin text. De övre, globala nivåerna handlar om att 

anpassa sin text efter situation, syfte och mottagare samt att lyfta in andras åsikter och 

information i den egna texten. De lägre, lokala nivåerna handlar om exempelvis stavning och 

disposition. Denna teori belyser vikten av att elever får respons på sin text samt att eleven får 

tydlig återkoppling av såväl lärare och andra elever (Bommarco & Parmenius Swärd 2018, s. 

28–29). Vad skrivandet handlar om kan ta olika former. Exempelvis kan eleverna skriva om 

tematiken i boken de har läst eller det underliggande budskapet författaren vill förmedla med 

sin text (2018, s. 107).  
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5.4 Ekokritisk analys av Oryx och Crake samt Syndaflodens år av Margaret Atwood - 

två exempel från sciencefiction-genren  

I denna övergripande resultatgenomgång presenteras resultatet av en ekokritisk analys av 

böckerna Oryx och Crake (2003) och Syndaflodens år (2009). Analysen har delats upp i sex 

stycken kategorier som behandlar olika teman i böckerna. Hur dessa teman kan användas 

didaktiskt kommer att diskuteras i kapitel 6. 

 

5.4.1 Atwoods författarskap 

Den dystopiska sciencefiction romanen Oryx och Crake publicerades år 2003 och är den första 

boken i MaddAddam trilogin. Boken följer Jimmy, som har överlevt en apokalyptisk pandemi 

som har utplånat majoriteten av alla människor på jorden. Han agerar numera som profet för 

en grupp genetiskt modifierade människor som kallas för Crakers. Läsaren får följa hans vardag 

samt ta del av hans förflutna genom återblickar. Läsaren får bland annat reda på att han växte 

upp i ett företagsområde där vetenskapsmän arbetade på genetiskt modifierade djur, att han 

blev vän med den man som eventuellt skapade Crakers och orsakade apokalypsen samt att han 

blev besatt av en kvinna som kallade sig själv för Oryx. Den genetiskt modifierade pesten som 

utrotade människorna spreds via ett viagra-liknande piller. Crake kom fram till att människor 

var för imperfekta och för genetiskt disponerade för förstörelse och valde därför att ersätta dem 

med sin egen perfekta avbild: Crakers.    

Syndaflodens år publicerades 2009 och är den andra boken i MaddAddam trilogin. 

Romanen fokuserar på sekten Guds Trädgårdsmästare, som försöker förbereda sig inför den 

kommande apokalypsen deras ledare, Adam Ett, har förutspått. Denna apokalyps är den som 

utplånade människorna i den första boken i serien och de som har läst Oryx och Crake vet sedan 

tidigare att denna epidemi orsakades avsiktligt. Sekten har ett tydligt ekokritiskt tema då Adam 

Ett förespråkar en livsstil som är självförsörjande och i harmoni med naturen och går därmed 

att analysera med hjälp av ekokritiska teorier som exempelvis de som presenteras i Beginning 

theory: An introduction to literary and cultural theory av Peter Barry.  

 Trilogin och författarens budskap om miljöaktivism har analyserats i ett antal 

studier Bland annat så har Allison Dunlap presenterat den första romanen i trilogin, Oryx och 

Crake, som en kritik av miljöaktivister samtidigt som Lee Rozelle tolkar samma roman som en 

uppmuntran till att leva efter miljövänliga ideal (Grimbeek 2017, s. 4). . Däremot så anser 

Grimbeek att detta är att förenkla trilogin, då Atwoods författarstil går djupare än så på grund 

av sin satiriska natur och återkommande intertextualitet: “I do not agree that the trilogy can be 

reduced to a set of simple environmental guidelines, particularly not when taking into account 

Atwood’s satire and her extratextual endeavours” (2017, s. 4). Detta argument återkommer i en 

diskussion om trilogins miljörelaterade budskap: 

Although its environmental injunction seems relatively clear (simply put: save the 

environment to have any hope of saving yourself), its straightforwardness is obscured 

and undermined through the consistent use of satire. No single environmental 

movement is sanctioned, and all are at some point subject to ridicule (Grimbeek 2017, 

s. 10). 
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I Syndaflodens år ligger därmed den satiriska fokusen på den ekovänliga sekten Guds 

Trädgårdsmästare och i Oryx och Crake kritiseras överkonsumtion, miljöproblem och 

människans syn på det naturliga. Crake kan också tolkas som en personifikation av radikala 

miljöaktivister på grund av hans syn på människor och åsikt om att jorden endast kan återhämta 

sig om människorasen försvinner helt. De följande avsnitten kommer därmed att kolla närmare 

på hur ekokritiska teman presenteras i dessa två böcker samt hur böckernas satir kan kopplas 

till ekokritiska teorier. Till sist kommer denna resultatredovisning att avslutas med ett avsnitt 

om hur boken och dess tematik kan användas didaktiskt i svenskundervisning på gymnasienivå. 

För en djupare beskrivning om Atwoods författarskap och den analys Grimbeek presenterar om 

hennes böcker och aktivism, se 3.11.1. 

 

5.4.2 Tematik: Mänsklighetens roll och påverkan på naturen:  

Ett återkommande stildrag i Syndaflodens år är Adam Etts predikor, där varje kapitel inleds 

med en lovsång eller en bön som handlar om naturen. Grimbeek påpekar att trädgårdar är ett 

återkommande tema i dessa ceremonier som används för att skapa en bild av en större enhet: 

“The planet itself is a “shared garden” [...]imagination is glossed as “the inner Gardens of our 

Minds” […] and on a different scale each individual Gardener “is a Garden of sub-visual life 

forms” […]” (2017, s. 170). Detta kan tolkas utifrån den ekokritiska tanken om miljöns 

betydelse för människan och att vi alla är en del av ett större system: “for the ecocritic, nature 

really exists, out there beyond ourselves, [... and] actually presents as an entity which affects 

us, and which we can affect, perhaps fatally, if we mistreat it (Barry 2009, s. 243). Denna 

tankegång återkommer i Syndaflodens år och Adam Ett är kritisk till hur mycket plats vi 

människor tar på jorden och han kritiserar de som anser att miljön enbart tillhör människan: 

What commandment did we disobey? The commandment to live the Animal life in all 

simplicity – without clothing, so to speak. But we craved the knowledge of good and 

evil, and we obtained that knowledge, and now we are reaping the whirlwind. In our 

efforts to rise above ourselves we have indeed fallen far, and are falling farther still [...]. 

Ours is a fall into greed: why do we think that everything on Earth belongs to us, while 

in reality we belong to Everything? (2014, s. 51).  

Att människor anser att naturen tillhör dem illustreras i både Oryx och Crake och Syndaflodens 

år. Ett övergripande exempel i Oryx och Crake är genetisk modifikation av naturliga djur och 

växter. Ett av de tidiga genetiska experimenten är “rakunks” vilket är en blandning mellan 

skunkar och tvättbjörnar. Atwood beskriver dem som ett sidoprojekt: “The rakunks had begun 

as an after-hours hobby on the part of one of the OrganInc biolab hotshots” (2009, s. 32). 

Vetenskapsmännen gjorde detta för sin egen underhållning och fann det mycket uppfriskande: 

“it made you feel like God” (2009, s. 32). Dessa djur blev senare populära husdjur och många 

lyckades fly ut i det vilda där de konkurrerade ut de naturliga djuren. Ett annat exempel på 

människans negativa experiment på djur är “pigoon-projektet”, där grisar används som 

organfarmer för transplantation. Djurens välmående tar inte stor plats för företagen och det 

enda skydd de får är steriliserade habitat då de är ömtåliga för sabotage från konkurrenter. 

Vetenskapsmännen arbetar ständigt med att skapa den perfekta grisen som kan husera upp till 

sex organ åt gången för att spara tid och pengar: “That would be less wasteful, as it took a lot 

of food and care to grow a pigoon” (2009, s. 19). Ett sista exempel är genetiskt modifierade 
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kycklingar som beskrivs som stora levande köttfarmer: “Chicken parts. Just the breasts, on this 

one. They’ve got ones that specialize in drumstick too, twelve a growth unit” (2009, s. 115). 

Vetenskapsmännen som har arbetat med detta projekt har tagit bort ögonen och näbben då 

kycklingklumparna inte behöver dem; näring får de från en liten mun de dumpar vitaminer i. 

När Jimmy ifrågasätter deras skapelse svarar de att har tagit bort all hjärnaktivitet som inte har 

med matsmältning och assimilation att göra (2009, s. 115).  

Ett annat exempel på människornas inbillade äganderätt är det övergripande temat om 

utrotningshotade och utrotade arter. I Atwoods trilogi råder det en obalans mellan människor 

och djur. Crake påpekar i första boken att människor är ett av de få djur som inte tar vara på de 

resurser de har när antalet människor är för stort och väljer att föröka sig istället:  

Jimmy, look at it realistically. You can’t couple a minimum access to food with an expanding 

population indefinitely. Homo sapiens doesn’t seem able to cut himself off at the supply end. 

He’s one of the few species that doesn’t limit reproduction in the face of dwindling resources 

(2009, s. 69).  

Det han argumenterar för är att människan tar vara på sig själv först och naturen kommer som 

en eftertanke. Ett exempel på människornas tankar om att de kommer först är bakgrunden till 

byggnaden The AnooYoo Spa. Adam Ett är mycket kritisk till denna byggnad, som menar att 

byggnationen förstörde många djurs habitat och träd för att bygga en “pavilion to vanity” (2014, 

s. 240). För att markera deras dominans över naturen så har paviljongen genetiskt modifierade 

rosor som lyser i mörkret, onaturligt stora rosa fjärilar och kadzuätande malar. De har också en 

organisk grönsaksträdgård som motiveras med att besökarna föredrar naturligt odlade råvaror 

samtidigt som de fyller sig själva med kemikalier för att se unga ut. En bieffekt av denna 

tankegång om att människor går först är att jordens biosfär påverkas negativt och många 

naturliga djurarter dör ut när människan tar mer plats. Som Grimbeek påpekar i sin studie av 

trilogin så är många av Atwoods massutrotningar påhittade, och budskapet går då att tolka som 

att det fortfarande finns tid i vår samtid till att förhindra att denna massutrotning sker (2017, s. 

120). Ett exempel på en utrotad art är gorillor, som Adam Ett refererar till i en av sina predikor:  

Like many martyrs, Saint Dian did not live to see the fulfilment of her labours. At least she has 

been spared the knowledge that the Species for which she gave her life is no more. Like so 

many others, it has been wiped from the face of God’s Planet (2014, s. 251) 

Atwood refererar samtidigt till verkligheten i detta citat genom att nämna den, av 

Trädgårdsmästarna, helgonförklarade Saint Dian, vilket är en referens till Dian Fossey. Hon 

observerade och skyddade gorillor (Nationalencyklopedin 2019). Ett annat exempel på hur 

människor utnyttjar djur är de varor Atwood beskriver. Exempelvis så kan man köpa ett 

armband med maneter i en plastbubbla. Ägaren måste se till så att de får mat och syre, annars 

så dör de: “Some kids do that on purpose, they don’t add the food. Then it’s like a miniwar in 

there, and after a while there’s just one jellyfish left, and then it dies” (2014, s. 67–68). Detta 

är ännu ett exempel på hur Atwood refererar till verkligheten, då liknande varor säljs på 

marknaden i Kina och Sydamerika (Schelling 2015). Ytterligare ett exempel på djurvaror är 

klädesplagg gjorda av pälsen från sällsynta djur i Atwoods värld: “Some had pastel jeans and 

sandals, but others were overloaded with expensive skin – alligator slingbacks, leopard minis, 
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oryx-hide handbags. They’d give you this defensive look: I didn’t kill it, why let it go to waste?” 

(2014, s. 121). Som citatet visar på försvarar de sitt val av kläder genom att argumentera för att 

produkten redan fanns på marknaden och att de inte ligger bakom djurets död.  

 Sammanfattningsvis så påverkar människorna i Atwoods trilogi naturen negativt 

då de inte tar vara på den: djur modifieras för att producera råvaror, utrotningshotade djur dödas 

för att säljas som pälsar, naturliga habitat skövlas för att göra plats för skönhetspaviljonger och 

bostäder. Trädgårdsmästarna är mycket kritiska till detta och Adam Ett ställer sig själv frågan 

om vi förtjänar en ny värld enligt deras tro: “Do we deserve this Love by which God maintains 

our Cosmos? [...] We have taken the World given to us and carelessly destroyed its fabric and 

its Creatures. [...] But why would God give us another Earth when we have mistreated this one 

so badly? (2014, s, 340). Som citatet visar tror han själv inte på det. 

 

5.4.3 Tematik: Genetisk modifikation 

Genetisk modifikation är ett återkommande tema i MaddAddam trilogin och kan relateras till 

det föregående avsnittets tema om mänsklighetens roll och påverkan på naturen. Detta 

övergripande tema har en stor roll i Oryx och Crake, då konsekvenserna och etiken bakom detta 

ämne diskuteras av bland annat Jimmy och Crake. Förutom genetisk modifikation av djur så 

har vetenskapsmännen i Atwoods värld också lyckats modifiera växter och människor. 

 Det första exemplet på genmodifierade varelser i Atwoods värld som läsaren 

stöter på i Oryx och Crake är vad som på engelska kallas för “pigoon”, vilket är ett sammansatt 

ord av “pig” och “balloon”. Namnet syftar på deras runda storlek (2009, s. 19). Grisarna 

används som ´”organfarmer”, vilket innebär att de har ett flertal mänskliga organ inuti sig som 

använd vid operationer av människor: “The goal of the pigoon project was to grow an 

assortment of foolproof human-tissue organ in a transgenic knockout pig host” (2009, s. 19). 

Som tidigare nämnt i föregående avsnitt så fokuserar företagen på att bevara dem i steriliserade 

habitat än deras välmående. Utöver detta syfte så används grisarna också för andra experiment. 

Jimmys far förklarar att de testar en ny metod som ska reparera döda hudceller. Om denna 

metod fungerar på grisarna ska den ut till marknaden för människor (2009, s. 34).  

 Två andra genmodifierade djur vi får information om är rakunks och wolvogs. 

Rakunks, som nämndes i det föregående avsnittet, är en blandning av skunkar och tvättbjörnar. 

Det vi får reda på om dem är att de var ett sidoprojekt för en av de ledande veteneskapsmännen 

på OrganInc och att de senare blev populära husdjur (2009, s. 32). Wolvogs är en 

specialbeställd blandning av hundar och vargar. Deras huvudsyfte är att agera som vakthundar 

åt säkerhetsföretag. De ser ut som vanliga hundar men beter som vildsinta vargar: “That’s the 

worst things about wolvogs: they still look like dogs, still behave like dogs, pricking up their 

ears, making playful puppy leaps and bounces, wagging their tails. They’ll sucker you in, then 

go for you” (2009, s. 63). Efter apokalypsen hamnar de snabbt på toppen av näringskedjan. 

Läsaren får också reda på att andra varelser har skapats av vetenskapsmännen, som exempelvis 

stora rosa fjärilar och en blandning av kängurur och får (2009, s. 114, s. 163). Ett exempel som 

får Jimmy att börja tänka efter om de har börjat gå för långt med sin modifikation är hönsen 

han ser tillsammans med Crake (2009, s. 117). Atwood beskriver hönorna som “[...] a large 

bulblike object that seemed to be covered with stippled whitish-yellow skin. Out of it came 

twenty thick fleshy tubes, and at the end of each tube another bulb was growing. “What the hell 

is it?” said Jimmy. “Those are chickens,” said Crake” (2009, s. 115). Varelsen saknar ögon och 
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näbb; den får sin näring från en liten mun på toppen av hönan. När Jimmy frågar vad den tänker 

på får han reda på att de har tagit bort all hjärnaktivitet som inte har med matsmältning, 

biologisk assimilation och tillväxt att göra (2009, s. 115). Det är inte bara djur som har 

modifierats, men också växter av olika slag. I Oryx och Crake och Syndaflodens år får vi bland 

annat ett exempel på genmodifierade kaffebönor som får bönor som mognar samtidigt för större 

och mer ekonomiska skördar (2009, s. 102).  

 Det främsta exemplet på genetisk modifikation är Crakes “paradice models” som 

kallas för Crakers. De är genetiskt modifierade människor och är viktiga för handlingen i 

trilogin. Som bakgrund till denna form av genetik får vi reda på att genetisk modifikation av 

barn existerar sedan tidigare i en av Jimmys reflektioner: 

They’d have a few trial runs, and if the kids from those didn’t measure up they’d recycle them 

for the parts, until at last they got something that fit all their specs – perfect in every way, not 

only a math whiz but beautiful as the dawn. Then they’d load this hypothetical wonderkid up 

with their bloated expectations until the poor tyke burst under the strain. Jimmy didn’t envy 

him (2009, s. 142).  

Som citatet visar är det fullt möjligt för föräldrar att beställa ett barn efter deras specifikationer 

och om försöket misslyckas börjar vetenskapsmännen om med försöket. Med detta i åtanke så 

är Crakes skapelser en fortsättning på denna form av genmanipulation. Till skillnad från dessa 

designade barn så är Crakers ett exempel på vad som är möjligt med genmodifikation: “these 

are the floor models” (2009, s. 168). Crake berättar att de började med att modifiera mänskliga 

embryon men att de numera kan reproducera själva (2009, s. 169). Läsaren får reda på att de är 

mycket modifierade, bland annat så växer de upp snabbare än vanliga människor, de är naturligt 

resistenta mot UV-ljus och de får mer näring från enbart växter än normalt (2009, s. 169–170). 

Utöver dessa fysiska karaktärsdrag så har vetenskapsmännen i Crakes arbetslag också tagit bort 

eller modifierat tankar som han anser är oviktiga eller destruktiva som exempelvis rasism, konst 

och sexualitet (2009, s. 170). Många karaktärer uppfattar dem som onaturliga till utseendet. 

Jimmy jämför dem med reklammodeller: “They look like retouched fashion photos, or ads for 

a high-priced workout program.[...] But these women are neither lopsided nor sad: they’re 

placid, like animated statues. They leave him chilled” (2009, s. 58).  

 Vissa karaktärer i Oryx och Crake diskuterar det etiska dilemmat genetisk 

modifikation skapar. Det tidigaste exemplet man kan hitta om detta är en diskussion Jimmy 

tjuvlyssnar på mellan sin pappa och mamma, som båda jobbar för ett företag som modifierar 

grisar. Mamman menar att de har gått för långt med deras genmodifierande projekt vilket är 

anledningen till varför hon slutade arbeta: “What you are doing - this pig brain thing. You’re 

interfering with the building blocks of life. It’s immoral. It’s… sacrilegious.” (2009, s. 35). 

Pappan blir arg och menar att det inte finns någonting fel i vad de gör då det endast är celler 

och vävnad de arbetar med: “[...] “I don’t believe I’m hearing this! [...] It’s just proteins, you 

know that!” (2009, s. 35). Andra vetenskapsmän verkar dela hans uppfattning och finner 

genmodifikation roande: “there’d been a lot of fooling around in those days: create-an-animal 

was so much fun, said the guys doing it; it made you feel like God (2009, s. 32). Ett tidigare 

nämnt exempel är Jimmys reaktion till de genmodifierade hönorna. Han tycker att de är 

groteska och hakar upp sig på deras utseende. Han börjar känna sig illa till mods och tänker att 

de har gått för långt: “Meaning what?” said Jimmy. He wasn’t paying close attention, he was 
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worrying about the ChickieNobs and the wolvogs. Why is it he feels some line has been 

crossed, some boundary transgressed? How much is too much, how far is too far? (2009, s. 

117). Det är inte bara Jimmy som tycker att vetenskapsmännen har gått för långt med sin 

genmodifikation. De genmodifierade kaffebönorna vållade starka reaktioner då de 

utkonkurrerade bönder som odlade organiska bönor (2009, s. 102). I Syndaflodens år refererar 

Adam Ett tillbaka till dessa bönor, som menar att de gifter som används i dem är ett hot mot 

fåglars hälsa. Dessutom så är plantagerna ett hot mot naturen runt omkring: 

We remember on this Day that the Happicuppa Corp was in direct contravention to the Spirit 

of Saint Rachel. Its sun-grown, pesticide-sprayed, rainforest-habitat-destroying coffee products 

were the biggest threat to God’s feathered Creatures in our times, just as ddt was the biggest 

threat to them in the times of Saint Rachel Carson. (2014, s. 298).  

I detta citat refererar Atwood till verklighetens Rachel Carlsson, som uppmärksammade farorna 

med pesticider i naturen (Nationalencyklopedin 2019). Reaktionen till dessa bönor blir våldsam 

och många protesterar våldsamt mot företaget som tillverkar detta kaffe: “the resistance was 

global. Riots broke out, crops were burned” (2009, s. 102). Däremot så verkar motivationen 

bakom dessa protester vara ekonomisk, inte miljömotiverad och Jimmy får känslan av att vissa 

av protesterna är hemliga reklamfilmer skapade av företaget (2009, s. 102–103). Reaktionerna 

till genmodifierade grönsaker och frukter är också misstänksam, även hos de som lever i 

företagsområden. I Syndaflodens år får läsaren reda på att många väljer att köpa produkter från 

Trädgårdsmästarna då de använder sig av naturliga medel “[...] guys in farmer drag bought stuff 

from warehouses and tossed it into ethnic baskets and marked up the prices, so even if it said 

Organic you couldn’t trust it” (2014, s. 120). Grönsakerna från Trädgårdsmästarna stinker av 

trovärdighet enligt stadsborna (2014, s. 120). 

 Sammanfattningsvis så har detta avsnitt beskrivit hur Atwood använder sig av 

tematiken i genmodifikation för att visa på hur etiska gränser har överskridits i hennes värld. 

Med sina påhittade djur demonstrerar Atwood hur människor har potentialen till att påverka 

naturen med både positiva och negativa resultat, vilket syns i reaktionerna karaktärerna har till 

dessa skapelser. 

 

5.4.4 Tematik: Överkonsumtion, återvinning och vegetarianism: 

Konsumtion är ett återkommande tema i MaddAddam-trilogin. Exempelvis så predikar Adam 

Ett om detta ämne i Syndaflodens år. Adam Ett återkommer till de bibliska budorden och 

kritiserar människans tendens till överkonsumtion av begränsade resurser: “ God’s 

commandment to “replenish the Earth” did not mean we should fill it to overflowing with 

ourselves, thus wiping out everything else” (2014, s. 51). Grimbeek menar också att 

överkonsumtion är ett av de huvudteman som genomsyrar Oryx och Crake, då överkonsumtion 

är en av anledningarna till den dystopi som skildras i serien: “in a very literal sense, human 

consumption patterns are shown to be devouring planetary resources in Oryx and Crake [...] 

(Grimbeek 2017, s. 171). Detta exemplifierar Atwood bland annat via Jimmy i Oryx och Crake, 

som förklarar för Crakers att vissa människor äter i överflöd eller för nöjes skull. Han berättar 

också för dem att människor dödade djur för sport och varandra i meningslösa konflikter 

(Grimbeek 2017, s. 171). Ett annat exempel på överkonsumtion är gourmetrestaurangkedjan 



 

 

48 

Rarity, som använder sällsynta, utrotningshotade djur i sina dyrbara recept. Ett annat exempel 

på nöjesätning är Queek Geek show, som beskrivs som en on-line tävling där tävlingsdeltagarna 

försöker äta upp sällsynta och dyrbara levande djur så snabbt som möjligt (2009, s. 52). 

För att gottgöra för mänsklig klimatpåverkan har Trädgårdsmästarna valt att vara helt 

självförsörjande: “One of the key ways in which the Gardeners try to atone for human excesses 

is through their emphasis on self-reliance” (2017, s. 172). Medlemmar inom sekten har olika 

roller, som exempelvis svampodlare, grönsaksodlare eller biskötare. Sekten återanvänder 

gammalt skräp för nya ändamål, vilket exemplifieras i detta stycke från Syndaflodens år: “I 

slept on a futon stuffed with husks and straw. It had a quilt sewed out of blue jeans and used 

bathmats [...] the Gardeners liked neatly made beds, though they weren’t squeamish about what 

they were made of (2014, s. 59). De vuxna trädgårdsmästarna lär också ut vikten av återvinning 

till barnen de tar hand om:  

Our Young Bioneer work was supposed to teach us some useful lessons. For instance: Nothing 

should be carelessly thrown away, not even wine from sinful places. There was no such thing 

as garbage, trash, or dirt, only matter that hadn’t been put to a proper use. And, most 

importantly, everyone, including children, had to contribute to the life of the community (2014, 

s. 64). 

De får lära sig att allt går att återvända om man gör det på rätt sätt. Via huvudkaraktären Ren i 

Syndaflodens år får vi också reda på att Trädgårdsmästarna ser ned på stadsborna för att de inte 

tar vara på sitt skräp: “The pleeblanders threw a lot of stuff away, because – said the Adams 

and Eves – they had short attention spans and no morals” (2014, s. 65). Däremot så finns det 

försök till att återvända skräp i städerna. Atwood beskriver bland annat maskiner som bearbetar 

organiskt skräp till olja och metall: “Carbon garboil was made from any sort of carbon garbage 

– slaughterhouse refuse, old vegetables, restaurant tossout, even plastic bottles. The carbs went 

into a boiler, and oil and water came out, plus anything metal” (2014, s. 69). Tanken verkar 

god men Atwood lyckas ge konceptet en mörkare underton genom att nämna att det inte bara 

är restprodukter som slängs i maskinerna: “Officially you couldn’t put in human corpses, but 

the kids made jokes about that. Oil, water, and shirt buttons. Oil, water, and gold pen nibs” 

(2014, s. 69). Grimbeek nämner också i sin uppsats att förnybar energi är vanligt förekommande 

i Atwoods värld, samt att fordonstransport är reglerat. Däremot så kom denna form av teknologi 

för sent i Atwoods värld: “it seems, however, that these technological changes came too late to 

slow down climate change: the pre-apocalyptic world of Oryx and Crake is one in which all 

technological mitigation of environmental problems fail spectactulary” (2017, s. 126). Hon 

menar att detta avspeglar den dystra ton modern miljöaktivism förmedlar och kan tolkas som 

att Atwood menar att människor är oförmögna till att ändra sitt beteende och resursanvändande 

(2017, s. 126). 

En viktig del av Trädgårdsmästarnas religion är vegetarianism, då sektmedlemmarna 

har svurit en ed på att inte äta kött. Adam Ett motiverar detta med att: “Man in his unfallen state 

was not yet a carnivore” (Atwood 2014, s. 19) Så länge en medlem inte riskerar att svälta ihjäl 

ska de undvika att äta kött. Grimbeek påpekar att de enbart ska fokusera på att äta djur lägre 

ner i näringskedjan för att begränsa sin ekologiska påverkan (2017, s. 171). Adam Ett motiverar 

detta genom att referera till de ryggradslösa djuren och att de inte känner lika mycket smärta 

som andra djur: “those without central nervous systems must surely suffer less” (2014, s. 263). 
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Trädgårdsmästarnas val att distansera sig själva från kött är också en form av protest mot 

Atwoods påhittade köttindustri (Grimbeek 2017, s. 172). Grimbeek motiverar detta argument 

genom att hänvisa till de många företag i Atwoods konstruerade universum som använder sig 

av kött av tvivelaktig kvalité i sina recept: “A prominent example in The Year of the Flood is 

the SecretBurger fast-food franchise; the secret is that “no one knew what sort of animal protein 

was actually in them” and it is even rumoured that human bodies end up in the meat grinders 

after their organs have been harvested” (2017, s. 171–172). Denna form av köttillverkning är 

också något som diskuteras i Oryx och Crake. Exempelvis så är Jimmy tveksam till huruvida 

han ska äta kött eller inte, då han sympatiserar med djuren: “He didn’t want to eat a pigoon, 

because he thought of the pigoons as creatures much like himself. Neither he nor they had a lot 

of say in what was going on” (2009, s. 20). Läsaren får också reda på att, trots företagens 

försäkran om att det inte sker, så händer det ofta att kött samlas in från genetiskt modifierade 

djur trots att de enbart ska användas till att odla mänskliga organ. Detta är något vi får reda på 

av Jimmy i Oryx och Crake, som reflekterar över maten han åt i sin uppväxt på ett av 

företagsområdena: “within OrganInc Farms itself it was noticeable how often back bacon and 

ham sandwiches and pork pies turned up on the staff café menu” (2009, s. 19). Detta, 

kombinerat med osmakliga skämt om lunchmenyn, är vad som leder till Jimmys kval (2009, s. 

19). Däremot så tappar Jimmy intresset för denna fråga och försöker att inte tänka på var köttet 

kommer ifrån. Ett exempel på detta är Jimmys chockerade reaktion till de genetiskt modifierade 

hönorna som används som köttfarmer: “He couldn’t see eating a ChickieNob. [...] but as with 

the tit implants - the good ones - maybe he wouldn’t be able to tell the difference” (2009, s. 

116). Senare i boken äter han ChickieNobs utan problem och har lämnat vetskapen om var 

köttet kommer ifrån bakom sig. 

Sammanfattningsvis så används temat överkonsumtion för att visar konsekvenserna av 

detta. Atwood visar också på hur människor kan försöka att gottgöra för denna överkonsumtion, 

även om resultatet inte alltid är det bästa. Förnybar energi är ett exempel Atwood använder sig 

av och använder sitt påhittade universum för att visa konsekvenserna av ett misslyckande på 

att implementera denna lösning. Vidare så visar också Atwood hur vissa industrier, som 

exempelvis köttindustrin, använder sig av tvivelaktiga medel för att tillverka sina produkter. 

Hon visar också hur konsumenter kan tänkas reagera mot denna form av industri, vilket i detta 

fall är vegetarianism. 

  

5.4.5 Tematik: Miljöbeskrivningar och miljöförstöring: 

Peter Barry hävdar att miljön eller scensättningen en roman utspelar sig i ofta ges en 

marginaliserad roll i litteraturanalyser. En ekokritisk analys sätter dock miljön i fokus. Detta 

innebär att analyser av exempelvis karaktärernas psykologi offras för att ge miljön mer plats 

(Barry, s. 259–260). Med detta i åtanke kommer detta avsnitt att fokusera på hur miljön beskrivs 

i de två verken. Med både Oryx och Crake och Syndaflodens år målar Atwood en bild av en 

värld i förfall. Enligt Adam Ett har människan misstolkat Guds bud: “replenish the Earth” 

(2014, s. 51). Det var inte meningen att människan skulle misstolka dem och utrota andra arter: 

“[...] fill it to overflowing with ourselves, thus wiping out everything else. How many other 

Species have we already annihilated?” (2014, s. 51). Dessa ord belyser människan som en 

destruktiv kraft som hänsynslöst utnyttjat sin position för att bemästra naturen och förbruka 
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dess tillgångar. Miljön före och efter apokalypsen i Oryx och Crake och Syndaflodens år har 

mött denna förstörelse och manipulation.  

I både Oryx och Crake och Syndaflodens år beskriver Atwood storstadsmiljön noggrant. 

Innan den vattenlösa syndafloden får läsaren ofta ta del av scener av miljöförstöring, smuts och 

förfall. I Oryx och Crake får vi också ta del av miljödikotomin mellan plebsområdena och 

miljön i företagsområdena. Atwood beskriver städerna som smutsiga, överbefolkade och 

farliga:  

He’d only seen it on TV - endless billboards and neon signs and stretches of buildings, tall and 

short; endless dingy-looking streets, countless vehicles of all kinds, some of them with clouds 

of smoke coming out the back; thousands of people, hurrying, cheering, rioting. [...] Compound 

people didn’t go to the cities unless they had to, and then never alone. They called the cities the 

pleeblands (2009, s. 22). 

I Syndaflodens år får vi reda på att luften är så pass dålig i städerna att andningsmasker behövs. 

Läsaren får också reda på i Oryx och Crake att det finns luftrenande torn: “The air was worse 

in the pleeblands, he said. More junk blowing in the wind, fewer whirlpool purifying towers 

dotted around” (2009, s. 160). Även luften utanför stadsområdena har påverkats av 

föroreningen men inte till lika stor grad: “[...] så man behövde inte använda andningsmask så 

ofta” (2014, s. 291). Många områden är på väg att förfalla. Jimmy observerar bland annat att 

bostadsområdena är slitna, med radhus och lägenhetskomplex fulla av människor, att det finns 

fullt av fabriker som spyr ut rök och otaliga sophögar (2009, s. 112). Det campus han studerar 

vid är omringad av “the tackiest kind of pleeblands”: varuhus, nedbrända bostadsrätter och 

tomma parkeringar (2009, s. 105). Det finns också mindre områden där bostadslösa lever och 

de har byggt skjul och hyttor av bråte. Jimmy undrar hur folk kan bo så och avslutar tanken 

med: “[he] had no idea” (2009, s. 105). Till skillnad från plebslanden är företagsområdena 

kliniskt rena och det campus Crake studerar på beskrivs som ett palats (2009, s. 113). Alla 

företagsområden är omringade av en säkerhetsmur med torn. För att få tillträde krävs det 

antingen att man jobbar där eller kommer med eskort. Detta får Jimmys far att likna 

företagsområdena med medeltida borgar.  

Long ago, in the days of knights and dragons, the kings and dukes had lived in castles, with 

high walls and draw-bridges and slots on the ramparts so you could pour hot pitch on your 

enemies, siad Jimmy’s father, and the Compounds were the same idea. Castles were for keeping 

you and your buddies nice and safe inside, and for keeping everybody else outside. “So are we 

the kings and dukes?” asked Jimmy. “Oh, absolutely,” said his father, laughing (2009, s. 22). 

Befolkningen utanför ses då som mindre värda, vilket reflekteras i det öknamn 

företagsbefolkningen har gett städerna: pleeblands. 

Barrys förklaring av ekokritik menar att människans nedskräpning och förorening av 

naturen inte längre är begränsad till de områden där människan lever och bor. Miljöförstöringen 

är numera ett globalt problem som innebär att ingen del av världen är opåverkad av den (Barry, 

s. 257). Detta påstående demonstreras väl i Oryx och Crake, där läsaren ofta får ledtrådar om 

hur världen såg samtidigt som människorna flyttade till plebslanden eller företagsområdena. Vi 

får reda på att havsnivån har stigit och vulkanutbrott har orsakat tsunamis vid kusterna: “like 
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the beach house her family had owned when she was little, the one that got washed away with 

the rest of the beaches and quite a few of the eastern coastal cities when the sea-level rose so 

quickly, and then there was that huge tidal wave, from the Cranary Islands Volcano” (2009, s. 

39). Det globala vädret har påverkats negativt av mänsklig påverkan vilket påverkar 

matproduktionen: “[...] The weather had become so strange and could no longer be predicted - 

too much rain or not enough, too much wind, too much heat - and the crops were suffering” 

(2009, s. 68).  Ett annat exempel vi får på global miljöförstöring är ett stycke som beskriver hur 

miljön har blivit dåligare och dåligare med tiden utan att någon försökte stoppa det: “Still, as 

time went on and the coastal aquifers turned salty and the northern permafrost melted and the 

vast tundra bubbled with methane, and the drought in the midcontinental plains regions went 

on and on, and the Asian steppes turned to sand dunes, and meat became harder to come by, 

some people had their doubts” (2009, s. 19). Förändringen skedde gradvis med tiden. I 

Syndaflodens år får läsaren reda på att Tobys familj levde ute på landet som med tiden blev 

absorberad in i stadsområdet: “They’d been living in the semi-country, before the sprawl had 

rolled over that stretch of landscape. Their white frame house had ten acres of trees around it, 

and there were squirrels, and the first green rabbits” (2014, s. 29). Läsaren får också reda på att 

årstiderna har påverkats av miljöförstöringen genom indirekta referenser till hur det såg ut en 

gång i tiden: “They used to recycle that in the malls every Christmas, long after the last time it 

snowed” (2009, s. 127). Vädret är för varmt för snö även på vintern. I februari är det varmt och 

fuktigt. Senare på året är luftfuktigheten högre och det är stor risk för storm:  

Jimmy and Crake graduated from HelthWyzer High on a warm humid day in early February. 

The ceremony used to take place in June; the weather then used to be sunny and moderate. But 

June was now the wet season all the way up the east coast, and you couldn’t have held an 

outdoor event then, what with the thunderstorms. Even early February was pushing it: they’d 

ducked a twister by only one day (2009, s. 99). 

Läsaren får också reda på att de traditionella årstiderna verkar ha förlorat sina ursprungliga 

namn på grund av det stora klimatskiftet: “Crake had turned up at HelthWyzer High in 

September or October, one of those months that used to be called autumn” (2009, s. 43). 

Atwood refererar också till detta i Syndaflodens år: “[...] they used to be a fall variety, when 

we still had fall.” (2014, s. 303). Adam Ett refererar också till miljöförstörelsen och menar att 

enbart människan ligger i skuld för den: “Consider the southern shores of the Mediterranean – 

once fruitful farmland, now a desert. Consider the ruinations wrought in the Amazon River 

basin; consider the wholesale slaughter of ecosystems, each one a living reflection of God’s 

infinite care for detail [...]” (2014, s. 80). Andra områden som numera är förstörda i Atwoods 

konstgjorda värld är “[...] the Great Dead Zone in the Gulf of Mexico; and the Great Dead Zone 

in Lake Erie; and the Great Dead Zone in the Black Sea; and the desolate Grand Banks of 

Newfoundland[...]; and the Great Barrier Reef [...] (2014, s. 163). Denna detaljrikedom visar 

konsekvenserna av miljöförstöring som ett globalt problem. 

Guds trädgård i Syndaflodens år kan tolkas som den sista biten av oförstörd natur i 

Atwoods universum. I inledningen av Syndaflodens år beskriver Adam Ett sin gemensamma 

trädgård som ett försök i att försona mänsklighetens brott mot naturen: “By covering such 

barren rooftops with greenery we are doing our small part in the redemption of God’s Creation 

from the decay and sterility that lies all around us, and feeding ourselves with unpolluted food 
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into the bargain” (2014, s. 18). Taket beskrivs som vackert av Toby: “She gazed around it in 

wonder: it was so beautiful, with plants and flowers of many kinds she’d never seen before. 

There were vivid butterflies; from nearby came the vibration of bees. Each petal and leaf was 

fully alive, shining with awareness of her. Even the air of the Garden was different” (2014, s. 

44). Adam Ett menar också att detta exempel går att följa: “Some would term our efforts futile, 

but if all were to follow our example, what a change would be wrought on our beloved Planet!” 

(2014, s. 18). Senare förstörs trädgården av Trädgårdsmästarnas fiender:  

Now, true to their nature, our enemies have laid waste to our Rooftop. But surely one day we 

will return to Edencliff and restore that blissful site to its former glory. The CorpSeCorps may 

have destroyed our Garden, but they have not destroyed our Spirit. Eventually, we shall plant 

again (2014, s. 222). 

Citatet kan tolkas som en spegling av hur jorden har påverkats av människorna, men att det 

fortfarande finns hopp för planeten så länge det finns människor som är villiga att stå upp för 

den, vilket i detta fall är Trädgårdsmästarna. Efter ett tag så ger Adam Ett upp hoppet och 

jämför trädgården med ett träsk eller en öken (s. 251). Efter syndafloden prisar Adam Ett 

naturens frammarsch: “It will take time for our longed-for Eden to appear, my Friends. But 

how privileged we are to witness these first precious moments of Rebirth! How much clearer 

the air is, now that man-made pollution has ceased!” (2014, s. 298). Citatet visar en viss 

optimism inför framtiden, då naturen har återhämtat sig, trots att det fortfarande finns spår efter 

mänsklig påverkan på naturen.  

Efter den vattenlösa syndafloden börjar naturen att ta över. I Oryx och Crake får läsaren 

ta del av scener av otämjd natur: “the buildings that didn’t burn or explode are still standing, 

though the botany is thrusting itself through every crack. Given time it will fissure the asphalt, 

topple the walls, push aside the roofs” (2009, s. 125). Bokens narrator påpekar också i detta 

stycke att alla bevis för att människor har bott där är borta inom kort. Läsaren får också veta att 

samtidigt som naturliga plantor sprids okontrollerat så börjar de genetiskt modifierade växterna 

från företagsområden sprida sig. Jimmy spekulerar om vad som kommer att dominera i 

framtiden: “Some exotic splice: in a few years they’ll be overwhelmed. Or else they’ll spread, 

make inroads, choke out the native plants. Who can tell which?” (2009, s. 129). I Syndaflodens 

år beskriver Atwood hur staden har täckts av växter och blommor: “All around her is a sweet 

scent – the tall clovers in bloom, the Queen Anne’s lace, the lavender and marjoram and lemon 

balm, self-seeded. The field hums with pollinators: bumblebees, shining wasps, iridescent 

beetles” (2014, s. 264). Växter och djur som har varit borta i flera år har återhämtat sig.  

Samtidigt som naturen tar över efter pandemin finns det fortfarande spår kvar efter 

människornas vårdslöshet i form av ruiner och skräp. Adam Ett förutspådde denna konsekvens 

efter syndafloden: “Nothing will remain of the Exfernal World but decaying wood and rusting 

metal implements; and over these the Kudzu and other vines will climb [...] For all works of 

Man will be as words written on water” (2014, s. 251–252). I Oryx och Crake observerar Jimmy 

bland annat hur oceanen slår mot stränder av rostiga bilar och tegelstenar (2009, s. 10). Han ser 

också hur fågelflockar lever sina liv i stadens ruiner: “A long scrawl of birds unwinds from the 

empty towers – gulls, egrets, herons, heading off to fish along the shore. A mile or so to the 

south, a salt marsh is forming on a one-time landfill dotted with semi-flooded townhouses 
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(2009, s. 85). Senare i berättelsen reflekterar Jimmy över hur vackert allting är, trots att 

civilisationen har gått under, när han blickar ut över den förfallande staden: “After everything 

that’s happened, how can the world still be so beautiful? Because it is. From the offshore towers 

come the avian shrieks and cries that sound like nothing human” (2009, s. 204). I Syndaflodens 

år påminns läsaren om de mänskliga ruinernas närvaro, samtidigt som de är omringade av liv: 

“the abandoned towers in the distance are like the coral of an ancient reef - bleached and 

colourless, devoid of life. There is still life, however. Birds chirp; sparrows, they must be” 

(2014, s. 11). Liknelsen till döda koraller är en intressant parallell då vi tidigare fick reda på av 

Atwood att det stora barriärrevet har dött i hennes värld (2014, s. 163). Citatet kan tolkas som 

att det fortfarande finns hopp för döda områden då nya ekosystem skapas efter att 

miljöförstöring har försvunnit helt. 

Barry utvecklar idén om att sätta miljön i fokus i ekokritiska analyser genom att 

introducera två begrepp som han kallar för symbiosis och entropy (sv: symbios och entropi). 

Symbiotiska förhållanden uppstår när två eller fler ekologiska system flätas samman och 

arbetar tillsammans för att gynna varandra. Begreppet entropi beskrivs i ekokritiska 

sammanhang av Barry som en sorts energi som inifrån ett system har en negativ påverkan på 

samma system (2009, s. 260). I både Oryx och Crake och Syndaflodens år har människan gått 

från att vara del av naturen till att leva utanför den och utnyttjar den bara för egen fördel. I ett 

exempel minns Toby tillbaka till något Adam Ett sagt: “Nature full strength is more than we 

can take [...] (2014, s. 264). Människan har blivit så van att leva separat från naturen att hon 

inte längre kan hantera den, varken psykiskt eller fysiskt; “We’re no longer at home in it” (2014, 

s. 264). Människan har gradvis blivit en mer och mer förödande kraft och skapat entropi i 

naturen genom föroreningar och nedskräpning. I ett tal efter den vattenlösa syndafloden säger 

Adam Ett att ”The blight and ruin of our Garden is now mirrored by the blight and ruin that 

have emptied the streets below” (2014, s. ). Trädgården som Guds Trädgårdsmästare bodde i 

kan därmed tolkas som en avspegling av naturen och människans relation till varandra. 

Sammanfattningsvis så har detta avsnitt förklarat hur Atwood använder sig av miljön 

och miljöbeskrivningar för att måla en bild av en värld i förfall. Beskrivningarna av 

stadsmiljöerna och företagsområdena visar på hur det har skapats en samhällssplittring mellan 

invånarna. Analysen har också visat hur Trädgårdsmästarnas takträdgårdar kan tolkas som en 

bild av jorden och hur den senare blir förstörd av människor för att aldrig återhämta sig igen. 

Avsnittet beskriver också hur naturen återgår till ett vilt tillstånd men att det fortfarande finns 

spår efter människan efter apokalypsen. Till sist så förklaras de ekokritiska begreppen entropi 

och symbios som visar på hur en kraft inom ett system har en negativ påverkan på systemet 

som helhet vilket i detta fall är människans påverkan på sin omgivning. 

  

5.4.6 Tematik: sjukdomar och medicin 

I denna avslutande analys kommer sjukdomar och medicin kopplas till ekokritik. I Atwoods 

trilogi spelar sjukdom en viktig roll för handlingen, då det är en konstgjord sjukdom som 

utplånar mänskligheten. Läsaren får reda på att denna sjukdom skapades av antagonisten Crake, 

i sitt försök till att rädda planeten från människan. Innan apokalypsen spelar läkemedelsföretag 

en stor roll och är en av de många anledningarna till den dystopiska framtid som skildras i 

Atwoods trilogi. De konstgjorda sjukdomarna är ett exempel på genetisk modifikation och kan 



 

 

54 

därmed användas som ett ekokritiskt argument mot etiken bakom vetenskapliga framsteg i vår 

värld.   

 Företag som använder sig av tvivelaktiga medel för att utveckla sina produkter är 

ingenting nytt i MaddAddam-trilogin. Tidigt i Syndaflodens år får läsaren reda på att Tobys 

mamma har blivit sjuk trots att hon alltid har varit försiktig med sin hälsa. Hon förlorar vikt 

och blir tröttare och tröttare. Ingen doktor lyckas diagnostisera vad det är hon har blivit smittad 

av men företaget HelthWyzer erbjuder hjälp. Problemet är att behandlingen är kostsam och det 

slutar med att Tobys föräldrar dör fattiga (2014, s. 29–31). Det visar sig senare att Tobys 

mamma var en försökskanin för HelthWyzer, som experimenterade på henne. En av 

Trädgårdsmästarna menar att företagen är ondsinta och att allt de är intresserade av är data från 

sina kunder: “Never buy such a pill, and never accept any such pill if offered, no matter what 

they say. They’ll produce data and scientists; they’ll produce doctors – worthless, they’ve all 

been bought.” (2014, s. 92). Crake är medveten om detta och diskuterar etiken bakom denna 

affärsmodell med Jimmy: “The best diseases, from a business point of view,” said Crake, 

“would be those that cause lingering illnesses. Ideally – that is, for maximum profit – the patient 

should either get well or die just before all of his or her money runs out. It’s a fine calculation.” 

(2009, s. 120). Detta bedrägeri är någonting som vissa har försökt avslöja. Bland annat så var 

Crakes pappa en av dem som försökte göra detta, vilket resulterade i hans död i en arrangerad 

olycka (2014, s. 198). Terrorism eller attacker med konstgjorda virus är också vanligt 

förekommande i Atwoods värld. Vi får bland annat reda på att en fanatiker attackerade en 

säkerhetsvakt med ett virus dolt i en sprayflaska: “Some vicious Ebola or Marburg splice, one 

of the fortified hemorrhagics (2009, s. 33). Företag använder sig också av denna metod, då 

Crake berättar för Jimmy att hans farbror dog av en mystisk sjukdom: “It was like watching 

pink sorbet on a barbecue – instant meltdown. Sabotage was suspected, but nothing had been 

proved” (2009, s. 143). Det finns dock en antydan till att det är Crake som ligger bakom hans 

död, som ett test för hans egna virus (2009, s. 143). 

Det viktigaste exempel av en konstgjord sjukdom är den infektion som är dold i det så 

kallade BlyssPluss-pillret. När Crake förklarar pillrets funktion nämner han att det finns en 

fjärde funktion utöver de tre som marknadsförs: “the BlyssPluss Pill would also act as a sure-

fire one-time-does-it-all birth-control pill, for male and female alike, thus automatically 

lowering the population level” (2009, s. 164). Jimmy är snabb på att kritisera honom: “So, 

basically, you’re going to sterilize people without them knowing it [...] (2009, s. 165). 

Motiveringen till varför Crake har skapat detta piller är att överbefolkningen kommer att leda 

till en global resurskris där det inte finns någon återvändo (2009, s. 165–166). Detta visar sig 

vara en lögn skapad av Crake: det är ingen sterilisering utan att dödligt virus som aktiveras 

efter en viss tid. Detta leder till den globala pandemi som i Syndaflodens år kallas för den 

vattenlösa syndafloden av Trädgårdsmästarna. Det är intressant att påpeka att vissa utanför 

Crake och Jimmys närmaste krets misstänker Crake som mannen bakom viruset även om de 

inte lyckas bevisa det. I en dokumentär om viruset misstänker de att det är ett konstgjort virus 

och de kallar den för “JUVE” vilket för tankarna till det företag Crake arbetade för: 

RejoovenEssense (2009, s. 189). Jimmy postulerar att de vet sanningen och undrar hur Crake 

kan tro sig ha rätten att bestämma mänsklighetens framtid med sin skapelse (2009, s. 189). 
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Sammanfattnings så har detta avsnitt presenterat hur vetenskapsmän har modifierat 

naturliga sjukdomar för egen vinning. Karaktärer i böckerna diskuterar etiken bakom detta och 

Crakes skapelse är vad som för handlingen vidare i Oryx och Crake och Syndaflodens år.  
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6. Diskussion 

6.1 Styrkor och svagheter: 
Till skillnad från många andra studier, som ofta handlar om vad- och varför frågorna om 

skönlitteratur i skolan, handlar vår studie om hur skönlitteratur kan användas för att vidga 

elevers perspektiv på omvärlden. Det övergripande syftet för studien är att ta reda på hur elever 

och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom 

sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Genom att vi har 

analyserat de två användbara och tematiskt innehållsrika romanerna Oryx och Crake och 

Syndaflodens år har vi kunnat presentera flertal olika infallsvinklar till skönlitteraturen. De 

teoretiska utgångspunkter som presenterats kan användas som metoder för att hjälpa elever att 

utveckla en vilja att utforska skönlitteraturen utifrån olika infallsvinklar. Den metod vi valt för 

studien har fungerat väl och har erbjudit oss ett smidigt sätt att disponera arbetet. Ytterligare en 

styrka med denna uppsats är att vi har valt att arbeta med sciencefiction istället för klassisk 

litteratur. Vi tror att detta kan bidra till ny kunskap samt nya idéer till lärare som arbetar med 

skönlitteratur i klassrummet.  

 En svaghet med denna studie är att vi har delat upp bakgrund och teori till två 

teorikapitel vi kallar för teoretiska utgångspunkter. Detta kan skapa potentiell förvirring om 

inte läsaren är uppmärksam på detta. Ytterligare en svaghet med denna uppdelning är att det 

kan uppfattas som brett och komplicerat. Vi valde att dela upp teoriavsnitten i två delar för att 

skapa en bättre disposition. Vi har delat upp teorin efter vad vi använder i resultatdelen. Vi 

anser också att det som presenteras i teorietisk bakgrund 1 ger en bakgrund till det som 

presenteras i teoretisk bakgrund 2.  Detta val gjordes medvetet för att reducera uppsatsens 

omfång. En annan svaghet är tidsbegränsningen, då vi har fått välja bort vissa inriktningar 

utöver de i resultatdelen för att bli klar inom utbildningens omfång. Denna svaghet är dock inte 

exklusiv till vår uppsats utan påverkar även andra arbeten av denna genre. 

 

6.2 Hur läsningen kan påverkas av erfarenheter, attityder och läsningens syfte  

Vad gäller tidigare forskning så finns det mycket som pekar på att skönlitteratur kan ha en 

positiv påverkan på elevers syn på omvärlden. De lär sig genom arbete med sciencefiction att 

tänka kritiskt och kreativt, de får en insyn i hur teknologin utvecklas och hur den kan komma 

att påverka människan och samhället i framtiden. De får även uppleva känslor och situationer 

hos karaktärer som lever i en annan tid än dem själva och de får olika perspektiv på framtiden, 

både positiva och negativa. Genom läsningen kan de också utveckla sin språkkunskap och 

narrativa fantasi.  

 Som Magnus Persson (2007) skriver har skönlitteratur potential att “[...] roa och 

oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se 

verkligheten med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt” (2007, s. 6). Hur man kommer att 

påverkas av skönlitteratur är enligt Rosenblatt (2002) inte skrivet i sten. Läsningen är enligt 

henne en transaktion mellan läsare och text som påverkas av tid, plats och kontext. Detta 

innebär även att läsningen påverkas av känslor, både allmänna och personliga föreställningar, 

förväntningar och erfarenheter eftersom det är genom dessa läsaren skapar mening. Varje 

transaktion mellan läsare och text påverkas också av läsarens attityd; vissa saker i texten 
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hamnar i fokus, andra saker blir för läsaren oviktiga. Elevers attityder till och föreställningar 

om läsning kan också bestämma om de ens kommer att öppna ett skönlitterärt verk.  

Attityder till och föreställningar om läsning eller studerande överhuvudtaget påverkas 

av normer och de grupper elever identifierar sig med. Enligt Lalander och Johansson (2012) 

använder ungdomar sig av symboler och normer för att identifiera sig med andra i skolan. Det 

finns både abstrakta symboler, exempelvis olika sätt att tala på eller bete sig på, och tydliga 

symboler såsom ett speciellt tryck på tröjorna som gruppens medlemmar har på sig. Genom att 

använda symboler och följa normer för den grupp individen identifierar sig med skapas en för 

gruppen gemensam världsbild. Den gemensamma världsbilden bestämmer hur gruppens 

medlemmar ser på den egna gruppen och andra grupper (2012, s. 32–33,35). Thornberg (2013) 

menar att normer kan underlätta samvaron för människor, men menar samtidigt att det finns 

nackdelar med dem. Mobbning och social kategorisering är några av de negativa aspekterna 

som finns på grund av normer och ett vi- och dom tänk (2013, s. 158 & 2012, s. 34). I en 

klassrumssituation kan det finnas grupper och individer som inte tycker det är bra att vilja läsa 

skönlitteratur eller studera överhuvudtaget. De elever som vill läsa kan då bli negativt 

påverkade av de som inte vill läsa. De kan exempelvis bli mobbade och utfrysta. Detta kan leda 

till att de läsintresserade eleverna överger sitt intresse för att passa in i gruppen. Grupptrycket 

blir för högt och det är inte värt mödan att fortsätta läsandet. Thornberg menar att “elever med 

önskemål eller viljor som avviker från majoriteten i gruppen känner pressen att ge upp sina 

intressen och anpassa sig till gruppen” (2013, s. 122). Det finns enligt Kelman (1958 i 

Thornberg 2013) två sätt elever kan anpassa sig till majoriteten på; offentlig medgörlighet och 

privat acceptans. I värsta fall leder grupptrycket till privat acceptans, då de läsintresserade 

eleverna överger sitt intresse, inte bara i klassrummet, utan också på ett privat plan.  

Även syftet med läsningen spelar roll när det gäller vad i texten som uppmärksammas 

och vad som inte uppmärksammas. Läsningens syfte ändras beroende på syftets natur; är det 

efferent, estetiskt eller både och, kreativt? Hur man läser och därav resultatet av läsningen 

påverkas av syftet. En efferent läsning innebär att man läser för att nå ett mål, exempelvis hitta 

information om något. Estetisk läsning handlar mer om läsning för nöjes skull och innefattar 

inga fasta mål. Kreativ läsning är en blandning av de båda. Rosenblatt (1988) refererar till 

psykologen Bates som beskriver innebörden av ord med hjälp av en bild av ett isberg som är 

delvis under vatten. Vid efferent läsning analyseras toppen av berget, den som är ovan 

vattenytan. Läsaren tar sedan med sig informationen, exempelvis instruktioner till ett matrecept 

som kan användas praktiskt (1988, s. 5). Vid läsning av skönlitteratur kan elever som letar efter 

specifika svar på frågor de fått av läraren läsa efferent. Denna typ av läsning leder till ett 

sökande efter ord som beskriver det som eleverna letar efter. Efferent läsning leder därför inte, 

som vid estetisk läsning, till att elever gör associationer och reflekterar över det lästa. 

Rosenblatt (2002) menar att man vid estetisk läsning “genomlever” texten (2002, s. 41). Detta 

innebär att alla läsare kan uppfatta samma text på olika sätt. Att läsa för estetisk njutning och 

för att aktivt leta efter specifik information i en text är enligt oss båda viktiga. Den ena typen 

av läsning bör inte utesluta den andra eftersom de båda har potential att gynna elever i sin 

utveckling. Estetisk läsning kan leda till att elever upplever läsningen som mer fri eftersom det 

inte finns några bestämda mål med läsningen. Detta kan göra att elever känner att de kan 

fokusera mer på egna associationer och reflektioner kring det lästa (Martinsson 2018, s. 40.41). 
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Efferent läsning kan leda till att elever utvecklar sin förmåga att leta reda på information som 

står ordagrant i texten.  

Persson (2007) förespråkar en blandning av estetisk och efferent läsning; kreativ 

läsning. Detta sätt att läsa på innebär att “känslorna och förnuftet binds samman i stället för att 

skiljas åt” (2007, s. 262). Rosenblatt (2002) menar att det inte enbart går att se det estetiska i 

en text, utan att man även måste kunna läsa och tolka textens ord och form (2002, s. 50). Vi 

menar därför att det är viktigt att elever får öva på att läsa kreativt. Den kreativa läsarten innebär 

att elever får träna både på att söka information, samt göra associationer och reflektera över 

läsupplevelsen. Detta gör att litteraturen kan påverka elevers perspektiv på omvärlden på mer 

än ett plan genom att de både får läsa en text estetiskt och samtidigt vara kritisk till det de läser. 

Att anta ett kritiskt förhållningssätt vid en estetisk läsning av en text kan, som Pettersson (2015) 

skriver, “upprätta en viktig förbindelse med den sociala verkligheten” (2015, s. 15). Detta 

genom att läsaren och hens tolkningar och reflektioner förblir förankrade i verkligheten.   

Hur en elev kommer att påverkas av ett skönlitterärt verk är, som Persson (2007) hävdar, 

oförutsägbart. Att resultatet av läsningen av ett skönlitterärt verk är oförutsägbart beror på alla 

de faktorer som nämnts ovan. Känslor, allmänna och personliga föreställningar, värderingar, 

erfarenheter och attityder, så väl som läsningens syfte kan förändras beroende på när, var och i 

vilken kontext läsningen tar plats. Hur exempelvis en roman påverkar en läsare är därför väldigt 

svårt att generalisera, eftersom alla de ovannämnda faktorerna inte är konstanta, utan förändras 

hela tiden. 

En faktor som kan påverka en elevs uppfattning om och attityd till läsning av 

skönlitteratur är svårighetsgraden på det lästa. Enligt Vygotskys teori om the zone of proximal 

development bör eleven ständigt utmanas samtidigt som eleven får stöd från läraren (Gibbons 

2009, s. 42). En utmaning i ett litteraturdidaktiskt moment kan därför vara att låta eleven läsa 

en bok som ligger inom elevens tilltänkta kunskapsförmåga samtidigt som den är tillräckligt 

svår på ett innehållsmässigt eller en språklig nivå. Vi anser att det finns en risk i att elever 

tappar motivationen till att läsa om läraren inte är noga med sitt urval av böcker. Däremot ska 

inte heller böckerna vara för lättlästa då de kan uppfattas som tråkiga eller meningslösa att läsa 

igenom. Att hitta rätt balans i det lästa är därför något att sträva mot som språklärare. 

 

6.3 Skönlitteraturens påverkan på elevernas världsbild 

Läsning av skönlitteratur, speciellt verk i sciencefiction-genren, kan enligt Manià, Mabin och 

Liebenberg (2016) leda till utvecklandet av kritiskt tänkande; “the specific genre we believe 

exercises the full ambit of critical thinking skills is sciencefiction” (2016, s. 4). De menar att 

läsning av sciencefiction kan leda till att fördomar utmanas. Elever som läser sådana verk 

placeras i en okänd miljö och nya situationer, vilket gör att de tvingas närma sig problem utifrån 

nya perspektiv. Suvin (1972 i Manià, Mabin & Liebenberg 2016) kallar detta för “cognitive 

estrangement”, vilket innebär att verkets subjekt framstår som främmande, samtidigt som 

subjektet går att förstå och identifiera sig med. Suvin menar att “The aliens - utopians - monsters 

or simply differing strangers are a mirror to man just as the differing country is a mirror for his 

world. But the mirror is not only a reflecting one, it is also a transforming one [...]” (1972 i 

2016, s. 5). Genom att elever uppmuntras till att koppla det lästa till upplevelser och 

uppfattningar om världen, vilket i Faciones (2015) modell kallas för “interpretation” (sv: 

tolkning), kan de reflektera kritiskt kring sina egna och andras världsuppfattningar (2015, s. 5). 
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De karaktärer och händelser som återfinns i sciencefiction romaner kan beskrivas och tolkas på 

sätt som till ytan inte återspeglar verkligheten. På djupet kan samma karaktärer och händelser 

vara väl förankrade i verkligheten. Sciencefiction romaner utspelar sig ofta i framtiden och 

visar ofta hur människans teknologiska framsteg kan påverka framtiden. Detta kan medföra att 

elever får en inblick i hur deras egen framtid kan komma att se ut, samt hur de skulle kunna 

påverka den. Den framtidsvision som presenteras i många sciencefiction verk bör självklart inte 

uppfattas som ren sanning. Det är därför viktigt att, som det står i gy 11, elever efter avklarad 

utbildning “[...] har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser 

för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket, 

2011).   

För att komma åt den djupare meningen i en text behövs enligt Facione en analytisk 

förmåga. Genom att elever får analysera exempelvis socio-politiska och etiska problem i 

sciencefiction verk kan de se likheter mellan fiktionen och verkligheten. Laz (1996) hävdar att 

användandet av sciencefiction i klassrummet inte bara kan fungera som underhållning, utan 

också som en metod för att öva elevers analytiska förmågor (1996, s. 55). Att analysera det som 

står i en text handlar också om att förstå utifrån vilka värderingar och idéer författaren skrivit 

texten. För att göra detta krävs en förmåga att läsa mellan raderna, att göra inferenser (2015, s. 

5). Som Oatley (1990 i Pettersson, 2015) hävdar kan “litteraturläsning [...] förena författarens 

och läsarens tankevärldar” (1990 i 2015, s. 15). Via läsning mellan raderna kan eleven förstå 

författarens och hens karaktärers tankegångar och känslor. Pettersson menar att detta främjar 

elevers empatiska förmågor (2015, s. 15), vilket också är något som skolan ska sträva efter i 

sitt demokratiska uppdrag. 

Rosenblatt (2002) menar att skönlitteratur kan “genomlevas” av elever. Detta innebär 

att eleverna inte bara möter handlingen och karaktärerna i exempelvis en roman, utan att de 

även kan ta del av känslor, problem och konflikter (2002, s. 31). Eleverna får chansen att sätta 

sig in i någon annans liv och därigenom kan deras empatiska förmågor utvecklas. Enligt gy 11 

är det ett krav att  

undervisningen [...] leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur [...] som 

källa till [...] förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar (Skolverket, 2011).   

Genom läsningen får elever ta del av författares och karaktärers syn på världen och deras 

“förhållningssätt till livet” (2002, s. 31). Detta kan i sin tur göra att elever ser sina 

medmänniskor och deras sätt att leva utifrån ett vidgat perspektiv. Persson (2007) kallar detta 

för narrativ fantasi, vilket innebär en förmåga att “ se sig själv i den andre och den andre i sig 

själv” (2007, s. 257). Att utveckla elevers empatiska förmåga är något vi anser viktigt för 

skolans mål att fostra demokratiska medborgare. Vi menar att arbetet med skönlitteratur i 

skolan har en viktig roll när det gäller detta mål. För att en elevs empatiska förmåga ska kunna 

utvecklas krävs det att eleven uppmuntras till att ompröva sina tolkningar och antaganden mot 

nya sådana. Detta kan de uppmuntras till genom bland annat litteratursamtal (se 6.3). 

 Förutom att främja kritiskt tänkande och empati kan användandet av 

sciencefiction i klassrummet utveckla elevers kreativa tänkande. Skolan ska enligt gy 11 

“stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta 
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idéer i handling och att lösa problem” (Skolverket, 2011). Det kritiska tänkandet handlar om 

att identifiera och analysera element i exempelvis en text. Det kreativa tänkandet handlar 

däremot om att applicera problemlösningsförmågor och nytänkande till det som identifierats 

och analyserats. Facione (2015) definierar det kreativa tänkandet som “Creative or innovative 

thinking is the kind of thinking that leads to new insights, [...] whole new ways of understanding 

and conceiving things” [författarens kursivering] (2015, s. 15). Genom läsning av 

sciencefiction och annan skönlitteratur kan elever se problem både i litteraturen och 

verkligheten för att sedan finna kreativa lösningar till dem. Problemen kan vara exempelvis 

förakt mellan olika människogrupper eller en planet i förfall. För att lösa sådana problem räcker 

det inte med att identifiera dem och erkänna att de finns. Vi menar därför att det kritiska och 

kreativa tänkandet kompletterar varandra. Läsning av och diskussioner kring verk i 

sciencefiction-genren kan enligt oss skapa en bro mellan det kritiska och kreativa tänkandet. 

För att denna bro ska kunna byggas krävs det ett eller fler genomtänkta arbetssätt. Lärare och 

elever måste tillsammans arbeta för att varje elev förstår kopplingen mellan kritiskt och kreativt 

tänkande. Genom att använda sciencefiction i klassrummet menar vi att universella teman som 

exempelvis mänsklighetens plats i naturen och identitet kan belysas för att främja elevers 

kritiska, kreativa och empatiska förmågor. Detta kan i sin tur leda till ett vidgat perspektiv på 

omvärlden. Hur lärare och elever kan arbeta med skönlitteratur för att främja kritiskt och 

kreativt tänkande, samt empatiska förmågor, diskuteras i nedanstående avsnitt. 

 

6.4 Skönlitteratur i klassrummet 

Hur elever påverkas av skönlitteratur beror på hur lärare och elever tillsammans arbetar med 

litteraturen. Eftersom alla elever inte ligger på samma kunskapsnivå är det lämpligt att värdera 

den litteratur man väljer att arbeta med. För att genomföra detta bör eleverna få tillräckligt 

utmanande texter med tillräckligt mycket stöttning, vilket Vygotsky kallar för den närmaste 

utvecklingszonen. Gradvis kommer eleven behöva mindre stöd med arbetet vid skönlitteratur 

och mer utmanande uppgifter kan då introduceras för att sedan upprepa denna process.  

Arbetet med skönlitteratur har, enligt oss, tre steg: introduktion, under arbetets gång och 

efter läsandet. Introduktionen består av arbetet inför läsandet av en text. Hur man arbetar med 

verket under introduktionen kan också påverka hur arbetet med hela verket går, de det kan 

påverka elevernas uppfattningar om verket negativt eller positivt. Att inleda med ett kortare 

textstycke kan vara ett sätt att väcka elevernas intresse. Att låta dem analysera och diskutera 

textutdrag kan fungera väl som en introduktion till hela verket, då eleverna får tillsammans reda 

ut vilken slags bok de kommer att läsa tillsammans. Att be dem skriva en kort text som berör 

samma tema som boken kan också vara ett effektivt sätt att inleda en bok på då de får skapa 

egna förväntningar och tankar kring bokens tematik. Noveller är ytterligare ett sätt för elever 

att öva sin läsförståelse och kunskap om en boks tematik, då de vanligtvis behandlar samma 

tematik på ett mer koncentrerat sätt än en roman. Vi håller därför med om att noveller är ett 

effektivt verktyg för lärande om eleverna får diskutera innehållet. Dessa diskussioner kräver 

naturligtvis att eleverna får det stöd de behöver för att öva på sin egen läsförståelse samt alla 

elever får tillfället att uttrycka sina tankar och åsikter om det lästa för att undvika ett 

monologiskt, lärarstyrt klassrum. Att undvika det monologiska klassrummet som Bommarco 

och Parmenius Swärd nämner är att föredra vid moment som inkluderar skönlitteratur, då det 

inte finns enbart en tolkning av det lästa. Det dialogiska klassrummet, där alla elever får tillfället 
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att dela med sig av sina tankar och funderingar, kan leda till ett gemensamt skapande av 

kunskap, då kunskap skapas av sociala interaktioner enligt Vygotsky (Reichenberg 2014, s 67). 

I det dialogiska klassrummet finns det inte heller enbart ett rätt svar, utan elevernas tolkningar 

värderas istället “utifrån inställningen att de har något intressant och viktigt att tillföra samtalet 

och klassen” (Bommarco & Parmenius Swärd 2018, s. 84). Vidare kan litteratursamtalet agera 

som ett tillfälle där eleverna diskuterar nya ord eller begrepp som de aldrig har stött på förut. 

Tillsammans lär de sig någonting nytt om språket och uppnår därför det Slater och Collie kallar 

för “language enrichment” (1987, s. 4). Litteratursamtalen måste också få en uppföljning från 

läraren, där läraren berättar för eleverna vad de kan förbättra inför framtida samtal, som 

exempelvis samtalstekniker eller hur de framför sina tankar.  

Under läsandets gång är det lämpligt att låta eleverna öva på efferent och estetisk 

läsning samt en kombination av båda lässtrategierna; det vill säga kreativ läsning. För att detta 

ska kunna genomföras måste eleverna få reflektera på mer än bokens innehåll, det vill säga på 

ett djupare plan. Att lära ut lässtrategier, som de Edvardsson (2016) beskriver, är också ett sätt 

för eleverna att reflektera över det lästa. Att ge dem i uppgift att ifrågasätta författaren är också 

ett sätt för eleverna att öva på sitt kritiska tänkande. Att samtala om vad de har läst, även om 

de inte är helt färdiga med boken, är också ett lämpligt sätt för eleverna att dela med sig av sina 

tankar kring det lästa. De får också tillfället att lära sig av varandra eller få upp ögonen för nya 

perspektiv som kan leda till att de förstår boken bättre. Vi menar att arbetet med skönlitteratur 

är ett utmärkt tillfälle för eleverna att öva på att berika sitt språk, då skönlitteratur ofta innehåller 

termer som de inte stöter på i vardagen. Att låta dem leva sig in i litteraturen är ett annat sätt 

man kan arbeta på skönlitteratur under läsandets gång. Vi menar att skönlitteratur kan få 

eleverna att reflektera över sig själv och sin livssituation om litteraturen är tillräckligt 

utmanande och relevant för ungdomarna. Däremot så är det inte en självklarhet att alla elever 

får ut något av det lästa, som Persson (2007) poängterar i sin diskussion om narrativ fantasi. 

Det finns alltid en risk att texten upplevs som ointressant men att låta alla elever ta del av vad 

de tycker om texten kan de fortfarande lära sig något av den. Att låta eleverna skriva läsloggar 

är ytterligare ett sätt att arbeta med skönlitteratur på där eleverna får reflektera över vad de har 

läst. Att skriva vad de tycker och tänker samtidigt som de läser ett verk är ett tillfälle för 

eleverna att öva på vad Facione (2015) kallar för self-regulation, då de kan reflektera över vad 

de själva kommit fram till och hur de kom fram till denna slutsats eller tanke. Denna förmåga 

att reflektera över sig själv är trots allt ett av Skolverkets mål med undervisningen i gymnasiet. 

Vid arbetet med ett skönlitterärt verk är det också svårt att inte arbeta utifrån en värderam, då 

det finns många faktorer som kan påverka ens uppfattning om exempelvis författaren eller 

verkets budskap eller lärarens uppfattningar. Att göra eleverna uppmärksamma på att vara 

kritiska till vad de ser och läser är därför viktigt vid arbetet med skönlitteratur. Det är också 

viktigt att läraren är medveten om sig själv och sina uppfattningar och bör därför arbeta så 

objektivt som möjligt för att undvika elever som tror att enbart läraren har det rätta svaret. 

Efter läsandet anser vi att det är lämpligt att eleverna får gå tillbaka till sina tankar om 

verket i antingen ett avslutande seminarium eller i en individuell skrivuppgift. Huruvida det än 

sker är det viktigt att eleverna får återkoppling på sitt arbete. Formativ återkoppling bör ges 

under arbetets gång i form av åtgärder vid problem men också positiv återkoppling där eleven 

får reda på vad de har lyckats väl med i sin text eller sitt tal. Intressant nog menar Myrphy et 

al. (2016) att eleverna bör få summativ återkoppling på arbeten av detta slag. Jönsson, Wiliam 
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och Leahy är kritiska mot summativ återkoppling eftersom den enbart reducerar elevens 

kunskapsförmågor till ett betyg eller ett kunskapsomdöme (Jönsson 2017, s. 19–20 och Wiliam 

& Leahy 2015, s. 18). De anser att läraren istället bör ge formativ bedömning, vilket är 

bedömningsunderlag som för eleven vidare i sin utbildning. De menar att formativ återkoppling 

“innesluter en åtgärd” och kan leda till att eleven lär sig undvika återupprepade misstag (2018, 

s. 127).  Vidare så har återkoppling en central del i undervisningen och summativ återkoppling 

ger därför sällan den information eleven behöver för att kunna utveckla sina kunskaper (Jönsson 

2017, s. 87). Detta formativa arbete reflekteras också i den moderna läroplanen, eftersom 

eleverna ska “genom undervisning [...] utveckla” kunskaper eller förmågor (Parmenius Swärd 

2011, s. 42). Detta innebär att undervisningen ska ge eleven det stöd hen behöver för att kunna 

utvecklas vilket kan uppnås med ett formativt arbetssätt. Det formativa arbetssättet kan också 

kopplas till Vygotskijs teorier om lärande, eftersom eleverna får det stöd de behöver för att 

kunna utföra en uppgift på egen hand. När eleven blir säkrare på att utföra uppgiften själv 

behöver inte eleven lika mycket stöd från läraren. 

  

6.5 Fördelar och nackdelar med olika lärarstilar i ett litteraturmoment 

Showalter (2003) beskriver olika teorier om lärarstilar och hur de kan användas i 

litteraturundervisning. Det finns både för och nackdelar med dessa metoder. Den teori läraren 

använder sig av i litteraturmomentet kan därmed påverka elevernas motivation under ett sådant 

moment och det är viktigt att anpassa stilen till syftet. 

Ämnesorienterade teorier är en transaktion av kunskap från läraren till elever och är 

därmed kunskapsfokuserad (2003, s. 27). En fördel med denna metod är att läraren kontrollerar 

vad eleverna lär sig men för att detta kunskapslärande ska kunna ske krävs det att läraren följer 

upp med uppgifter som kontrollerar att de har tagit an sig kunskapen. Denna form av lärande 

kan exempelvis vara lämplig då eleverna ska lära sig någonting om en författare eller en 

litterärhistorisk epok. Däremot så har denna arbetsstil nackdelar då den inte involverar eleverna 

i lika stor utsträckning som andra lärarstilar. Vi anser att detta är en nackdel då eleverna kan bli 

uttråkade samt att det finns en risk att alla elever inte förstår innehållet under en redovisning 

eller en skriven text om ämnet. En annan nackdel som Showalter lyfter fram är att läraren kan 

omedvetet framföra sina egna åsikter eller värderingar till eleverna om ämnet (2003, s. 29). 

Denna lärarstil kan kopplas till teorin om “teaching as performance”, där läraren förmedlar sin 

kunskap till eleverna på ett som är underhållande men givande (2003, s. 33).  

 Elevcentrerade teorier fokuserar på elevernas lärande och kan därför kopplas till 

det dialogiska klassrummet (Showalter 2003, s. 33). Exempelvis så är litteratursamtal där 

eleverna diskuterar det de har läst en lämplig arbetsmetod i ett litteraturmoment. För att samtalet 

ska bli givande krävs det också att läraren följer upp efter samtalet och ger återkoppling till 

eleverna angående deras prestation och samtalsteknik (Muprhy et al. 2016, s. 6–9). Nackdelar 

med denna metod är att alla elever kanske inte får ut någonting av samtalen eller att de inte 

inkluderas alls i samtalen, vilket i så fall måste förebyggas genom att läraren agerar som en 

samtalspartner som får igång eleverna genom att ställa frågor eller ber dem förtydliga sina svar.  

 Att fokusera på hur innehållet i ett verk utvecklades av författaren kallas för 

“teaching from the microcosm” (2003, s. 36). Denna arbetsmetod kan användas vid moment 

som jämför olika textpassager med varandra för att synliggöra hur författaren arbetade med sitt 

verk. Detta kan genomföras genom att låta eleverna jämföra teman eller ordval. Denna metod 
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kan användas för att gå in djupare i en text och för att granska innehållet kritiskt. Vi anser att 

denna metod kan användas för att utveckla elevernas kunskaper om stildrag i exempelvis 

sciencefiction eller andra former av litteratur. Den sista lärarstilen som Showalter beskriver är 

en undervisningsstil som inte utgår från någon litterär teori alls (2003, s. 38). Fördelar med 

denna arbetsmetod är att en skicklig lärare blir dynamisk och kan anpassa sin undervisning efter 

elevernas och själva undervisningens behov. Denna metod kan exempelvis vara lämplig att 

använda vid introduceringen av ett litterärt moment där läraren försöker få eleverna att bli 

intresserade av verket. Däremot så krävs det uppmärksamhet från lärarens håll då vi anser att 

det finns en risk att undervisningen blir kaotisk eller att eleverna inte hänger med. Det krävs 

också erfarenhet och kännedom om elevgruppen för att en sådan lärarstil ska kunna lyckas. 

 

6.6 Oryx och Crake och Syndaflodens år med ett didaktiskt perspektiv 

I detta avsnitt diskuterar vi hur man kan använda de resultat vi har fått ut av vår ekokritiska 

analys av Oryx och Crake och Syndaflodens år. Ett av skolverkets övergripande mål med skolan 

är att “varje elev [...] visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv (Skolverket 2011). Att kunna koppla detta till svenskämnet är fullt möjligt genom 

att använda litteratur som knyter an till detta ämne, som i vårt fall är Oryx och Crake och 

Syndaflodens år. Om vi bortser från det ekokritiska perspektivet är det också fullt möjligt att 

använda sig av dessa böcker för andra ändamål, som exempelvis diskussioner om “vi och dem-

situationer” eller etik och moral. Upplägget i denna uppsats kommer följa en modell som är 

baserad på våra resultat om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Detta innebär 

att vi kommer att diskutera om hur boken kan introduceras, det vill säga innan läsningen, vad 

eleverna kan fokusera på under läsningen, hur böckernas teman kan användas didaktiskt samt 

hur elever kan arbeta med dessa böcker efter läsningen. 

 Att få förbereda sig inför läsningen är viktigt. Enligt Edvardsson (2016), som 

utgår från modellen reciprocal teaching, kan elever använda sig av en strategi som kallas 

föregripande. Denna strategi innebär att eleverna och läraren skapar förväntningar på texten de 

kommer att läsa (2016, s. 63). För att introducera ett moment i svenska 2 med Atwoods romaner 

i fokus kan läraren först fråga om de känner till författaren Margaret Atwood och hennes verk. 

Läraren kan sedan beskriva vem Atwood är samt vad hon har skrivit för något för att ge eleverna 

en bakgrundskontext till böckerna. Läraren kan dessutom fråga eleverna om de har några 

upplevelser med sciencefiction litteratur.  För att skapa intresse i de två böckerna kan läraren 

börja med att visa böckernas omslag samt be eleverna spekulera om hur motivet relaterar till 

handlingen i respektive bok. Eleverna kan också spekulera om vad Oryx och Crake är för något 

och vad Syndaflodens år kan innebära. Denna övning kan ske i mindre grupper för att sedan gå 

till en helklassdiskussion där varje grupp delar med sig av vad de har kommit fram till. Vi anser 

att detta kan kopplas till ett av läroplanens mål som innebär att skolan ska “[...] stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i 

handling och att lösa problem” (Skolverket, 2011). Övningen där de spekulerar om böckernas 

titlar samt omslagens betydelse inkluderar också kreativt tänkande då eleverna ska diskutera 

böckernas titel eftersom de får spekulera kring ämnen de kanske redan vet någonting om eller 

som är helt nytt för dem. Genom att introducera vad som ska läsas på dessa olika sätt, samt 

skapa och utföra övningar som kan leda till nyfikenhet, skapas förväntningar på böckerna.  
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 Efter det introducerande momentet kan läraren ge eleverna utdrag ur antingen 

Oryx och Crake eller Syndaflodens år. Eleverna kan diskutera innehållet i utdraget samt 

spekulera om vad verket som helhet handlar om. Ur Oryx och Crake kan exempelvis denna 

passage användas: 

Jimmy and Crake graduated from HelthWyzer High on a warm humid day in early February. 

The ceremony used to take place in June; the weather then used to be sunny and moderate. But 

June was now the wet season all the way up the east coast, and you couldn’t have held an 

outdoor event then, what with the thunderstorms. Even early February was pushing it: they’d 

ducked a twister by only one day (2009, s. 99). 

Vi anser att detta utdrag uppfyller Collie och Slaters rekommendation att utdrag ska vara 

intressanta, relatera till bokens tematik samt att den kan stå för sig själv utanför bokens kontext 

(1987). Eleverna får en ledtråd om att vädret inte längre är sig likt samt en implicit ledtråd om 

att boken utspelar sig i Amerika då östkusten nämns. Ur Syndaflodens år kan detta utdrag 

diskuteras: 

What commandment did we disobey? The commandment to live the Animal life in all 

simplicity – without clothing, so to speak. But we craved the knowledge of good and 

evil, and we obtained that knowledge, and now we are reaping the whirlwind. In our 

efforts to rise above ourselves we have indeed fallen far, and are falling farther still [...]. 

Ours is a fall into greed: why do we think that everything on Earth belongs to us, while 

in reality we belong to Everything? (2014, s. 51).  

Detta utdrag uppfyller samma krav som det tidigare citatet. Eleverna kan exempelvis komma 

fram till att detta är en predikan som är kritisk till överkonsumtion. Eleverna kan också få leta 

efter teman i utdragen och jämföra citaten med varandra. Läraren kan också gå igenom dessa 

teman och koppla dem till verklighetsförankrade händelser. Tematiken de har hittat kan hjälpa 

dem till att förstå vad böckerna kommer att handla om när de väl läser dem.  

 Efter att eleverna har introducerats till Atwood och fått ta del om vad böckerna 

handlar om anser vi att det är lämpligt att introducera huvudtemat ekokritik. Ett alternativ till 

ekokritik är satir då Atwood gör satir av mänsklighetens roll i naturen och personers reaktioner 

till detta. Anledningen till att de inte introduceras innan de fått läsa utdragen är för att undvika 

att eleverna enbart letar efter dessa stildrag i det de läser. För att knyta an till den tidigare 

uppgiften där de diskuterade utdragen kan läraren be dem hitta stildrag som tyder på att de är 

ekokritiska eller exempel på satir. Genom att arbeta aktivt med centrala teman och motiv i ett 

skönlitterärt verk uppfyller man även en del av svenskämnets centrala innehåll som ställer 

kravet på att eleverna ska få arbeta med “centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i 

fiktivt berättande [...] (Skolverket 2011).  

 Under läsandets gång är det lämpligt att eleverna skriver läsloggar. Eleverna bör 

få instruktioner av läraren där de får reda på vad de ska skriva i sina loggar samt hur de kan 

använda sina läsloggar i diskussion och som stöd vid senare skrivuppgifter. Ett sätt att skriva 

läsloggar på är att ställa frågor till texten. Edvardsson (2016) beskriver olika typer av frågor 

som kan ställas till texten. Enligt Edvardsson kan frågor ställas mellan raderna, vilket innebär 

att eleven måste leta efter svar på ett djupare plan än ordens ytliga mening. Frågor kan också 

ställas bortom texten, vilket innebär att eleven måste reflektera kring det lästa och koppla sina 
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svar till verkligheten. Eleverna kan också få stöd från läraren med hjälp av stödfrågor. Detta 

kan kopplas till Vygotskys teori som menar att elever bör få stöd i början av läraren vid en ny 

aktivitet. När eleven blir säkrare på att arbeta självständigt behöver eleven inte lika mycket 

stöd. 

 Under läsandet av antingen Oryx och Crake eller Syndaflodens år är det lämpligt 

att samtala om det lästa i litteratursamtal. I samtalen kan eleverna exempelvis diskutera teman 

i de kapitel de har läst. Tematiken vi har presenterat i resultatet är förslag på vad eleverna kan 

tänkas hitta när de läser böckerna. Exempelvis kanske de har citat som handlar om 

mänsklighetens roll i naturen eller genetisk modifikation av djur. Då kan de diskutera hur dessa 

teman relaterar till varandra, till ekokritik eller satir. Diskussionerna kan främja kritiskt och 

kreativt tänkande kring exempelvis miljöproblem om samtalen är fokuserade ekokritik. 

Eleverna kan få nya perspektiv på verkligheten genom diskussionerna och därigenom utveckla 

ett mer kritiskt förhållningssätt till exempelvis deras påverkan på miljön. De kan även diskutera 

eventuella lösningar till olika problem. Detta kan leda till nya idéer om eleverna uppmuntras 

till att tänka kreativt. Som stöd till dessa diskussioner kan de använda sig av sina läsloggar eller 

få stödfrågor av läraren. De kan också få hjälp av varandra under samtalets gång. Genom att 

använda läsloggarna som stöd i diskussionerna kan vad Murphy et al. (2016) kallar för 

knowledge priming användas. Genom att de i sina läsloggar kan koppla det lästa till egna 

erfarenheter, samt reflektera över kopplingen de gjort kan de förstå innehållet i boken bättre. 

Detta medför att de lättare kan diskutera innehållet med andra. Lärarens stöd som en “more 

capable other” går också att koppla till Vygotsky, då läraren agerar som ett hjälpmedel som 

driver samtalet framåt. Med tiden bör dock stödet minska (2016, s. 7–9).  

 Efter läsandet av ett av verken bör eleverna få reflektera över vad de har läst. 

Detta kan genomföras med en skrivuppgift. Eleverna bör först få förslag på vad de kan skriva 

om. Eleverna kan exempelvis göra en analys av trädgårdsmästarna i Syndaflodens år och deras 

syn på människans roll i naturen eller hur de kan uppfattas som satir av extrema miljöaktivister. 

Ett annat ämne kan exempelvis vara hur medicin och sjukdom används på ett oetiskt sätt i Oryx 

och Crake. De kan också få fokusera på hur miljön beskrivs i verken och hur detta relaterar till 

ekokritik. Ytterligare ett ingångsämne att skriva om är hur Atwoods budskap kan tolkas och 

kritiseras. Om eleverna har fått bakgrundsinformation om hur Atwood uppfattas av kritiker och 

hur böckerna har marknadsförts kan de använda denna information som stöd om de väljer att 

tolka hennes författarskap. Till sist kan böckerna användas i ämnesöverskridande moment i 

tematiska arbeten om exempelvis hållbar utveckling eller samhällsutveckling. Under 

skrivandets gång bör eleverna få kontinuerlig återkoppling på deras arbete. De måste också få 

tillfällen till att redigera och bearbeta sin text. Detta kan kopplas till Bommarco och Parmenius 

Swärds (2018) beskrivning av den så kallade texttriangeln, som beskriver skrivandet som en 

process (2018, s. 27–29).  

Den kontinuerliga återkopplingen i detta moment ska syfta till att stödja eleverna i deras 

skrivande. Återkopplingen under arbetets gång kommer därför att vara formativ eftersom den 

ska stödja elevernas lärande. Jönsson (2017) hävdar att det finns tre övergripande frågor som 

bör besvaras vid formativ återkoppling. Dessa behandlar vad målet är, hur eleven ligger till i 

förhållande till målet, samt hur eleven ska göra för att nå målet. Eleverna ska även kunna 

använda återkopplingen för att lösa uppgiften och kommande uppgifter. När skrivuppgiften 

slutförts bör eleverna även få formativ och summativ återkoppling på sitt arbete eftersom 
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dagens läroplaner är resultatstyrda. Resultatstyrda läroplaner innebär att större vikt läggs på 

betyg och i vilken grad eleverna uppfyller kriterierna för betygen (Wahlström, 2015, s. 88). På 

grund av detta lägger även eleverna mer vikt på betygen. 

 

6.7 Från lpf94 till gy 11 - hur har synen på skönlitteratur förändrats? 

Genom att målet med utbildningen ändrades från lpf 94 till gy 11 ändrades även synen på 

skönlitteraturens plats i skolan. Lpf94 var målstyrd och fokuserade på elevernas individuella 

kompetenser. Målen med utbildningen var egenskaper och förmågor som alla elever ska sträva 

mot att kunna genomföra eller använda. gy 11 är istället resultatfokuserad. Detta innebär att det 

är resultatet av elevernas prestationer som är viktigast. Elevernas prestationer mäts därför “[...] 

i grad av uppfyllelse” (Wahlström, 2015, s. 88).  

 I svenskämnet i lpf 94 står det att elever ska tillägna sig skönlitteratur “som en 

källa till kunskap och glädje” (Skolverket, 1994). I den nya läroplanen står detta däremot i den 

övergripande läroplanen för gymnasiet. Enligt oss framstår detta som att skönlitteraturen som 

källa till kunskap och glädje har fått en större plats i gy 11 då den inte bara nämns i 

svenskämnet. I gy 11 ska skönlitteraturen dessutom vara en källa till självinsikt, vilket är något 

som saknas i lpf94 (Skolverket 2011). Vi tolkar detta som ett förtydligande av skönlitteraturens 

syfte i undervisningen. Samtidigt innebär ett skifte mot en resultatstyrd läroplan att elevers 

arbete och tolkningar av skönlitteraturen måste kunna mätas i “grad av 

uppfyllelse”(Wahlström, 2015, s. 88). I lpf94 handlade det mer om att sträva mot att utveckla 

kompetenser och förmågor istället för att uppnå resultat. Vi menar att förtydligandet av skolans 

mål i gy 11 gör att läroplanen kan upplevas som mer styrd än den föregående läroplanen. Detta 

medför även att arbetet med skönlitteratur blir mer styrt, vilket i sin tur leder till att urvalet av 

vad som ska läsas blir mer begränsat till sådant som kan användas för att uppnå betygskraven.  

 I både lpf94 och gy 11 finns det fler mål än de som nämnts ovan som nämner 

skönlitteratur. I lpf94 ska skönlitteratur leda till att elever “[...] får möjlighet att utveckla en 

beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk [...] (Skolverket 2000). Enligt 

lpf94 ska eleverna dessutom få “[...] kännedom om litteratur, språk och språksituation i hela 

Norden [...] (Skolverket 2000). I gy 11 ska eleverna istället få förutsättningen att utveckla 

kunskaper om “centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket 2011). Likt gy 11 ska eleverna i lpf94 

läsa verken och reflektera över dem i förhållande till verkligheten, vilket kan tolkas som att de 

ska bli goda läsare och medborgare. I gy 11 ska de utöver detta även få kunskap om författaren 

bakom verket samt ett litteraturhistoriskt kontext för att förstå varför verken är viktiga eller 

betydelsefulla att läsa och få kunskap om. Den moderna läroplanen erbjuder ett bredare 

perspektiv på användandet av skönlitteratur i skolan, samtidigt som användandet blir mer styrt 

på grund av fokuseringen på resultat. En punkt gy 11 som saknas i lpf94 är kravet att eleverna 

ska läsa och reflektera över skönlitteratur författad av både kvinnor och män. Eleven ska även 

kunna arbeta med och reflektera över det lästa i egenproducerad text eller tal. Kravet på 

litteraturen i gy 11 är mer styrt än kravet på litteraturen men det finns inte en litterär kanon 

läraren ska följa. Detta är något som kommenterades i kommentarsfältet av skolverket i lpf94. 

Avsaknaden av en kanon i gy 11 är något som bland annat Persson (2007) påpekar, som menar 

att detta skapar en kanonisk diskurs där man diskuterar om vad som hör hemma i 

undervisningen. Det finns riktlinjer läraren ska följa men vi anser att de inte är alltför styrande. 
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Läraren kan välja litteratur hen anser är viktig och relevant för utbildningen men detta kräver 

också en kunskap om litteratur från olika epoker och författare.   

 Syftet med utbildningen i gy 11 är något som har utvecklats sedan lpf94. I lpf94 

ska framtidens medborgare fostras. Denna formulering har utvecklats vidare i gy 11 och handlar 

numera om att fostra en tolerant och demokratiskt aktiv medborgare enligt Dahlstedt och Olson 

(2013, s. 100). Värdegrunden är något som ska förmedlas i både lpf94 och gy 11. I lpf94 ska 

eleverna lära sig att värna om människors lika värde och okränkbarhet. Dessutom ska alla 

svenska medborgare skolas in i det svenska kulturarvet (2013, s. 80–81). Det svenska arvet har 

en stor roll i 1990-talets utbildning, vilket är något man kan se reflekteras i målet med 

skönlitteraturen i svenskämnet, där eleven ska “utveckla en beläsenhet i centrala svenska, 

nordiska och internationella verk [...]” (Skolverket 2000). I gy 11 är utbildningen fortfarande 

fostrande och förmedlar värdegrund och demokratiska värderingar. Formuleringen har 

förändrats och skolan ska numera fostra en tolerant medborgare som är aktiv i samhället. Det 

svenska arvet har ersatts av en mer global syn och värdegrund, vilket beror på att “en allt större 

del av befolkningen har sin bakgrund i andra delar av världen” (2013, s. 116). Kritiskt tänkande 

har också en större roll i gy 11s läroplan än lpf94. Eleven ska även kunna ifrågasätta och kritiskt 

tolka information, vilket motiveras av Skolverket som förutsättning för ett demokratiskt 

samhälle (2013, s. 108). Detta är något som reflekteras i ett av de centrala målen med 

svenskämnet i gymnasiet, då “förmåga[n] att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur 

från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter 

med utgångspunkt i det lästa” ska utvecklas (Skolverket 2011). På grund av detta måste läraren 

välja litteratur som kan få eleverna att tänka efter och reflektera över sig själv och vårt 

gemensamma samhälle.  
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7. Avslutning 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 

2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för 

att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. För att genomföra detta syfte har vi 

analyserat två romaner av Margaret Atwood med hjälp av den litterära teorin ekokritik, samt 

demonstrerat hur denna teori kan användas didaktiskt genom att ge förslag baserat på de resultat 

vi har hittat i teoretisk litteratur. Vi har kommit fram till att skönlitteraturen, speciellt 

sciencefiction, har stor potential när det gäller att utveckla elevers kritiska och kreativa 

tänkande, språkbruk, empati, samt att förbereda elever för framtiden. För att skönlitteraturen 

ska kunna utveckla dessa förmågor krävs dock olika sätt att arbeta med den i klassrummet. Vi 

har kommit fram till tre steg som sker under litteraturarbetet. Det första steget är introduktion 

till skönlitteraturen. Det andra steget kallar vi för under arbetets gång. Det sista steget kallar vi 

för efter läsandet. För att introducera en text kan man bland annat arbeta med utdrag, noveller 

eller korta berättelser. Dessa kan diskuteras i helklass eller mindre grupper och jämföras om 

fler används. Genom att de får diskutera kortare texter får de först möta de teman och motiv 

som återfinns i exempelvis romaner. Under läsandets gång har vi kommit fram till att det är bra 

att låta eleverna läsa både estetiskt och efferent, det vill säga kreativt. För att kunna läsa kreativt 

måste eleverna få reflektera över det lästa. Detta kan de göra genom läsloggar och diskussioner 

i vilka läsloggarna fungerar som stöd. Elever kan behöva stöd att genomföra sådana uppgifter 

enligt Vygotskys närmaste utvecklingszon. Efter läsandet behöver eleverna få reflektera över 

det lästa. Detta kan de göra genom att diskutera eller utföra en skrivuppgift. Under hela 

momentet, från introduktion till avslutning är det viktigt att elever får formativ återkoppling. 

Hur läraren väljer att arbeta i klassrummet spelar också roll. När det gäller teorier om 

litteraturundervisning har vi hänvisat till Showalter (2003) som beskriver ämnesfokuserade, 

lärarcentrerade, elevcentrerade och eklektiska teorier. Vilken av dessa som används av läraren 

kan påverka elevers motivation och syfte med läsningen. Showalter kom fram till att den teori 

som används mest är att faktiskt inte använda någon teori alls. Detta innebär att lärare måste 

vara dynamiska och vara beredd på att prova sig fram.  

 Elever och elevgrupper kan påverka hur elever ser på läsning, och i sin tur 

påverkas av läsningen. Ett klassrum där läsning av skönlitteratur ses som något negativt kan 

medföra att de elever som faktiskt vill läsa avstår från läsningen. Detta för att passa in i den 

större gruppen. För att skönlitteraturen ska kunna påverka elever positivt behövs därför ett 

accepterande klimat i klassrummet där litteratur ses som något användbart och spännande. Vi 

anser att all form av skönlitteratur, även sciencefiction, har en roll i det moderna klassrummet 

eftersom det kan bidra till elevers utvecklande av kreativ och kritiskt tänkande, samt empatiska 

förmågor. Vi menar att sciencefiction erbjuder verklighetsförankrade situationer och teman på 

nya, främmande sätt. Detta gör att elever kan se sig själv i främmande situationer och 

karaktärer. De kan bland annat se exempel på hur världen skulle kunna se ut i framtiden, 

beroende på hur samhället och människan utvecklas. De kan även se sin egen värld i exempelvis 

en främmande, utomjordisk värld där det finns problem och situationer som liknar deras egna. 

Med Oryx och Crake och Syndaflodens år kan eleverna se konsekvenserna av förödande 

miljöförändringar och mänsklig vårdslöshet. 
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Bisyftet i denna studie har varit undersöka likheter och skillnader i målen med läsning 

i lpf 94 och gy 11. Vi har kommit fram till att attityden till skönlitteratur har från lpf 94 till gy 

11 förändrats från att vara mer till för njutning till att vara en källa för självinsikt. Samtidigt 

ska elevernas reflektioner och tankar kunna mätas i form av sammanfattande betyg i den nya, 

resultatfokuserade läroplanen gy 11.   

För att utveckla kunskapen inom detta område anser vi att det behövs mer forskning om 

hur specifika genrer kan användas i klassrummet. Som denna studie har visat finns det mycket 

att lära från sciencefiction. Samtidigt har relativt lite forskning gjorts i detta område. I en tid då 

framtiden är osäker och potentiellt hotad av bland annat miljöförstöring krävs mer kunskap och 

förståelse av konsekvenserna av människans påverkan på naturen och oss själva. Detta kan 

göras att studera sciencefiction romaner som kritiserar just vår förstörelse av naturen. Vi 

uppmanar därför lärare att våga använda mer sciencefiction i klassrummet.  
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