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Sammandrag 

Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skön-

litterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. Den genomsyras även av syftet 

att studera fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen på gymnasiet 

samt utreda lyrikundervisningens bidrag till elevers läs- och skrivutveckling. Arbetet tar 

avstamp i en kvalitativ litteraturstudie där tolkning av lyriska utdrag är grundläggande. 

Det material som valts ut för undersökningen är Härskarringen (Tolkien 1992) trilogin, 

Hungerspelen (Collins 2011) trilogin samt MaddAddam (Atwood 2009-2015) trilogin. 

Resultatet visar att den lyriska omfattningen i de utvalda skönlitterära verken är 

stor, att dess funktion är mångfacetterad och att fantastisk fiktion i allra högsta grad kan 

användas som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen. Vidare ger undersökningen goda 

argument för lyrikens positiva påverkan på elevers läs- och skrivutveckling. Undersök-

ningen är ett resultat av en vilja att belysa vikten av lyrikundervisning på gymnasiet och 

att göra det genom skönlitteratur som intresserar ungdomar.  

 
Nyckelord: Lyrik, Fantastisk fiktion, Lyrikanalys, Science fiction, Fantasy, Litte-
raturundervisning, Härskarringen, Hungerspelen, MaddAddam 
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1 Inledning 
Med ett personligt intresse för lyrik och med en nyupptäckt fascination för fantastisk fikt-

ion, d.v.s. skönlitteratur inom genrerna science fiction och fantasy, inleddes processen för 

detta arbete. Jag tror att det finns en stor möjlighet att använda skönlitteratur som ett 

didaktiskt verktyg i lyrikundervisning och att med hjälp av sådan litteratur som intresserar 

ungdomar idag beröra en genre som det inte finns lika stort intresse för. Det framgår i 

gymnasieskolans styrdokument, GY11 (Skolverket 2011) att svenskämnet på gymnasiet 

präglas av skönlitteratur och användandet av den och detta är något jag med min under-

sökning vill ta tillvara på även i lyriska sammanhang. 

 Lars Wolfs teorier blir återkommande samtalspartner i denna undersökning och det 

är hans beskrivning av lyrikens frånvaro i svenskundervisningen som bidrar med syftet 

till denna undersökning. Wolf påminner oss om lyrikens möjligheter i svenskundervis-

ningen och samtidigt synliggör han svårigheterna som lärare upplever med att upprätta 

ett intresse hos eleverna (2004:11). Det blir tydligt att lyrikens frånfall i undervisningen 

beror på att lärare inte känner sig trygga i uppgiften att undervisa i och använda sig av 

lyrik i sina klassrum. Vidare har en allt större publik fått upp ögonen för den fantastiska 

fiktionen. Det har visat sig att bland annat Harry Potter-serien fyller en stor funktion i 

arbetet med exempelvis skolans värdegrund eller elevers identitetsskapande (Alkestrand 

2016). Förhoppningen är att jag med denna undersökning ska kunna bidra till att intres-

sera, återuppväcka och synliggöra lyrikens potential i klassrummet med hjälp av fantas-

tisk fiktion. 

En av de avgörande anledningarna till att fantastisk fiktion får ett stort utrymme i 

undersökningen är dess utbredning bland ungdomar och det känns angeläget att möta upp 

lyrik med något som är aktuellt och drivande bland skönlitteraturen i dag. Skönlitteratur 

är, som nämndes tidigare, en självklar del i svenskämnet och utgör kärnan. Genom att 

kombinera det skönlitterära och lyriken blir undersökningens mål att synliggöra möjlig-

heterna i att använda skönlitteratur, mer specifikt fantastisk fiktion, som ett verktyg i ly-

rikundervingingen på gymnasiet. Detta för att dels skapa ett intresse men även för att 

frambringa en balans där ett område som får stort utrymme i undervisningen bidar till att 

ett åsidosatt ämne ökar i sin förekomst.  

Undersökningen har en didaktisk utgångspunkt och kommer att titta närmare på 

förekomsten och funktionen av lyrik i fantastisk fiktion. Materialet som utgör undersök-

ningen och som kommer ligga till grund för analysarbetet är: Härskarringen trilogin (J.R. 

R Tolkien, 1992), Hungerspelen trilogin (Collins 2011) samt MaddAddam trilogin som 

består av romanerna Oryx och Crake (Atwood 2009), Syndaflodens år (Atwood 2010) 

och MaddAddam (Atwood 2015). Samtliga trilogier har varit viktiga inom genren fantas-

tisk fiktion och karaktäriseras på flera sätt av lyrik. Med detta i beaktande är tanken att 

undersökningen ska tillföra ämnesdidaktiska verktyg och perspektiv på hur man kan ar-

beta med lyrik på gymnasiet med hjälp av fantastisk fiktion.    
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera lyrikens funktion i skönlitteratur inom genren 

fantastisk fiktion och titta närmare på hur den används. Genom att undersöka detta vill 

jag synliggöra möjligheterna att använda fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrik-

undervisningen på gymnasiet. Vidare känns det även angeläget att synliggöra lyrikunder-

visningens värde och bidrag till elevers läs- och skrivutveckling. 

 

 Vilken funktion fyller lyriken i fantastisk fiktion?  

 På vilket sätt kan fantastisk fiktion användas som didaktiskt verktyg i lyrikunder-

visningen på gymnasiet?  

 Hur kan lyrikundervisningen på gymnasiet bidra till elevers läs- och skrivutveckl-

ing? 

 

1.2 Disposition  
Undersökningen innefattar åtta kapitel. Det första utmärks av undersökningens inledning 

där även syftet och de aktuella frågeställningarna presenteras. Detta följs av ett bak-

grundskapitel där gymnasieskolans styrdokument samt en redogörelse för didaktik pre-

senteras. I efterföljande kapitel belyser jag tidigare forskning inom områdena litteratur, 

lyrik och fantastisk fiktion. Genom att göra detta är förhoppningen att innehållet ska bidra 

till en god förståelse kring de genrer som denna undersökning ämnar att tillvarata. Vidare 

följs det av ett material- och metodkapitel där jag presenterar den metod och det material 

som undersökningen bygger på, samt presenteras kortare resuméer av det utvalda materi-

alet. Samma kapitel syftar till att synliggöra metoden för den lyrikanalys som är aktuell 

för undersökningen. Därefter följer femte kapitlet om teoretiska utgångspunkter med syf-

tet att synliggöra didaktiska argument för både lyrik och fantastisk fiktion i skolan. Under-

sökningens analyskapitel presenteras därnäst. Kapitel sex ämnar alltså att analysera det 

utvalda materialet utifrån de metoder som tidigare presenterats. Undersökningens näst 

sista kapitel diskuterar och lyfter fram resultatet och iakttagelser från analysen. I under-

sökningens åttonde och sista kapitel syftar innehållet till att avsluta undersökningen och 

där ger jag även förslag på vidare forskning. Undersökningens litteraturlista och bilagor 

återfinns efter det avslutande kapitlet.   
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2 Bakgrund  
Bakgrundskapitlet har som utgångspunkt att tydliggöra gymnasieskolans styrdokument 

samt den didaktiska utgångspunkt som ligger till grund för all undervisning. Förhopp-

ningen är att det innehållet jag valt att lyfta fram ska förtydliga den didaktiska relevans 

som är primärt i undersökningen och koppla det till de rådande styrdokumenten för gym-

nasieskolan. Styrdokumenten kommer att synliggöra sådana aspekter som berör arbetet 

med skönlitteratur och lyrik på gymnasiet för att ytterligare knyta an till sambandet mel-

lan undersökningens syfte och de ramverk som lärare måste förhålla sig till. I avsnitt 2.2 

redogör jag för termen didaktik och lyfter aspekter som berör undervisningens innehåll 

och urval, det knyter an till undersökningens syfte och didaktiska utgångspunkt.  

 

2.1 Gymnasieskolans styrdokument  
Läroplaner, kursplaner och kunskapskrav innehåller alla ett viktigt riktmärke för lärare 

att förhålla sig till. Det är dessa riktlinjer som undervisningen bygger på. I detta avsnitt 

har jag som avsikt att presentera ett innehåll ur Skolverkets (2011) Läroplan, examensmål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (vidare Gy11) som är relevant 

för undersökningens syfte. Utifrån det didaktiska perspektivet som denna undersökning 

bottnar i är avsnittet relevant för att synliggöra innehållet i svenskämnets kursplaner och 

belysa svenskämnets syfte samt skönlitteraturen och lyrikens utrymme.  

I Gy11 lyfts språk och litteratur fram som svenskämnets kärna och att det är genom 

språket som människan kan uppnå reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. 

Språket blir ett verktyg som med hjälp av skönlitteratur, texter av olika karaktär samt 

olika medier kan bidra till att människan lär sig mer om sig själv, omvärlden och sina 

medmänniskor. Skolämnet svenska har som syfte att hjälpa eleverna att utveckla en kom-

munikativ förmåga i såväl tal som skrift och att använda skönlitteratur och andra typer av 

texter för att uppnå detta. I undervisningssammanhang är det därför viktigt att elevernas 

personliga utveckling stöds, detta genom att aktivt stimulera deras lust att läsa, tala, skriva 

och lyssna och det är också viktigt att tillfällen för att öva dessa färdigheter skapas. Vidare 

menar Skolverket, i Gy11, att det är viktigt att elever även får möta varierande skönlitte-

ratur och andra texter där deras egna erfarenheter och intressen kan ta avstamp 

(Gy11:160). Nedan presenteras ett utdrag ur Gy11 som poängterar vad undervisningen i 

svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.  
 

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmågan att sätta in dessa i ett sammanhang.  

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.  

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa (Gy11:160). 

 

Ovanstående exempel är bara ett utdrag av de olika förmågor som undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar för att utveckla. Dessa tre står givetvis tillsammans med en rad 

andra förmågor och samtliga är viktiga att hantera undervisningen.  
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Det centrala innehållet är en betydande faktor i skapandet av undervisning och är 

av stor vikt för lärares arbete med sina respektive ämnen i skolan. På gymnasiet delas 

svenskämnet in i tre delkurser, Sv1, Sv2 och Sv3. Nedan kommer en redogörelse för re-

spektive kurs där tanken är att förtydliga det centrala innehållet som är aktuellt för lyrik-

undervisning på gymnasiet samt användandet av skönlitteratur. Det blir inte bara relevant 

för undersökningen eftersom den berör både skönlitteratur och lyrik, utan även för att 

stärka betydelsen för undervisning av dessa genrer i ämnet svenska. I Sv1 presenterar 

Gy11 det centrala innehållet för kursen och menar att undervisningen i kursen ska be-

handla följande. Givetvis inryms inte allt innehåll i denna redogörelse, däremot present-

eras de delar av det innehåll som faktiskt går att applicera på undervisning av lyrik och/el-

ler skönlitteratur – vilket är aktuellt för undersökningen. 

 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skön-

litteratur, och teater samt film och andra medier (Gy11:162) 

 

Ovannämnda citat blir exempel på ett centralt innehåll i Sv1 som kan appliceras på skön-

litteratur men även på lyrik (Gy 2011). Genom formuleringar som dessa blir skönlittera-

turens roll påtaglig i Sv1, däremot saknas tydligt riktade formuleringar gällande lyrik. Det 

är därför svårt att direkt göra kopplingar mellan lyrik och det centrala innehållet, men det 

är fullt möjligt att arbeta med lyrik utifrån dessa. Denna företeelse fortsätter även i Sv2. 

Innehållet i Sv2 blir desto mer riktat mot skönlitteratur och arbetet med den genom 

formuleringar som: 

 

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 skönlitteratur har formats av förhållanden och idéström-

ningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras använd-

ning (Gy11:169).  

 

Det går att utläsa att premisserna i Sv2 är nästan detsamma som i Sv1. Även om lyrik inte 

direkt uttalas eller ges plats åt i formuleringarna, är det möjligt att applicera dessa på 

lyriska sammanhang. Det är dock endast i Sv3 som en förändring i formuleringarna upp-

står och det är också här lyriken, ordagrant, nämns för första gången. Formuleringen för 

det centrala innehållet lyder: 

 

Skönlitterära texter, författare av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskaplig inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg (Gy11:176).  
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Intensiteten och förväntningarna inom de olika kurserna ökar för varje steg och innehållet 

förändras något. Det som dock är gemensamt för samtliga kurser i svenska på gymnasiet 

är att skönlitteraturen utgör kärnan i det centrala innehållet, något som är i linje med vad 

som presenterats tidigare. Sv1 är den kurs som är gymnasiegemensam för alla program, 

däremot är Sv2 en kurs som ingår i alla högskoleförberedande program och blir valbar 

för andra. Sv3 är en kurs som, likt Sv2, är aktuell för alla högskoleförberedande program. 

Detta bidrar till att de elever som inte läser högskoleförberedande utbildning på gymnasiet 

eller väljer att inte läsa till de andra kurserna, inte kommer i kontakt med det centrala 

innehållet för samtliga kurser. Det medför att dessa elever inte exponeras för skönlittera-

tur eller lyrik i lika hög grad som andra elever. 

 

2.2 Didaktik 
Avsnittet har som syfte att redogöra för didaktikens betydelse, hur den är en aktiv del av 

undervisningen och innehållet av det som lärs ut i skolorna. Didaktik bottnar i flera breda 

aspekter där samtliga kan knytas till undervisning. Begreppet didaktik är inte något nytt, 

det härstammar från grekiskans ”didaskein” och har därifrån sin betydelse ”undervisa”. 

Historiskt sett har ordet didaktik representerat olika perspektiv gällande undervisningens 

innehåll, form och metodik. Svensk pedagogik har använt sig av termen didaktik väldigt 

länge, men under 1900-talet avtog användandet av ordet och ersattes av metodik. Detta 

tror sig bero på den anglosaxiska inriktning som uppstod efter andra världskriget då pe-

dagogisk forskning, skolpolitiken och den pedagogiska idédebatten förändrades i Sverige, 

bland annat på grund av tyskt inflytande. I och med den universitets- och högskolerefor-

mering som ägde rum år 1977, återtogs didaktiken i bruk. Det grundar sig på den mer 

europeiska inriktningen på forskningstraditionen som tog fart samt att didaktiken ansågs 

svara mot den vetenskapliga grund som präglar lärarutbildningen (Lundgren 2014:141–

142).  

De probleminställningar som didaktiken kretsar kring bottnar i att belysa lärares 

undervisning och elevers lärande samt innehållsaspekterna i ett ämne (Wahlström 

2015:109). Ett problematiskt och kritiskt område i undervisningssammanhang kan vara 

urval av innehåll. Didaktik blir en avgörande och bidragande faktor i arbetet som under-

visande lärare. En viktig angelägenhet är, enligt Blomqvist (2016), didaktiseringsproces-

sen. Det handlar om att skapa relevans i innehållet, vilket syftar till samhälls-, individ-, 

kulturell- och framtidsrelevans. Det blir centralt att ställa sig frågor som gör att en aktiv 

process av reflektion och utveckling kring undervisningens urval uppstår. Vid definit-

ionen av begreppet ämnesdidaktik menar Blomqvist (2016) att det handlar om alla de 

överväganden som är knutna till det innehållsmässiga av undervisningen i ett specifikt 

ämne. Detta synliggör att skolans undervisning inte enbart inrymmer uppgifter och in-

lämningar, utan det handlar även om relevans kring det som eleverna ämnar att lära sig 

och det blir lärarens uppgift att erbjuda ett ämnesinnehåll som är relevant för sitt syfte 

och sina elever (Blomqvist 2016).  

Wahlström skriver i sin bok Läroplansteori och didaktik (2015:97) om frågor som 

blir aktuella att diskutera när det kommer till didaktik. Till vad, varför, vad, vem och hur 

blir frågor som bidrar till att aktualisera innehållet för undervisningen. Didaktiken handlar 

om att ställa sig frågor som berör vem den lärande är, vilket målet är, motiveringen för 
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att nå målet, när ska det läras, var och tillsammans med vem sker inlärningen och på vilket 

sätt samt med hjälp av vilket innehåll tillämpar sig den lärande kunskaperna. De didak-

tiska aspekterna bör, med hjälp av tidigare nämna frågorna, klargöra att varje undervis-

ningstillfälle tampas med flera olika didaktiska perspektiv. Det bidrar i sin tur med att en 

given modell för lärandet eller undervisningstillfället inte finns, utan gör lärarens uppgift 

ännu mer utmanande och varierande (Wahlström 2015:97).  

Det krävs en didaktisk kompetens hos lärare när det kommer till undervisning. Den 

didaktiska kompetensen innefattar att man som lärare har en medvetenhet när det kommer 

till sitt urval och innehållet, motivet och metodfrågor som ligger till grund för undervis-

ningen. Vidare skapar den didaktiska kompetensen förmågan att reflektera över val som 

berör undervisningen, vilket i sin tur leder till skickligheten i att skifta sitt tillvägagångs-

sätt när undervisningen kräver det (Johansson 2014:56). Det didaktiska landskapet ändras 

i takt med förändringar i kursplanens utformning, kulturella företeelser samt allt eftersom 

det kommer fram ny forskning, något som lärare kan bemöta på fler sätt enligt Johansson. 

Genom de didaktiska frågorna, som både Blomqvist (2016) och Wahlström (2015) dis-

kuterat, och med hjälp av den didaktiska kompetensen som utgör förmågan att reflektera 

över undervisningen, kan lärare bli tryggare i besluten som undervisningen kräver och 

gynnar mötet med eleverna.    
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3 Tidigare forskning 
Undersökningen har som syfte att redogöra för två olika genrer inom svenskämnet, lyrik 

och fantastisk fiktion. Den sistnämnda ingår under skönlitteratur vilket gör det relevant 

att i detta kapitel lyfta fram tidigare forskning om och synliggöra argument för litteratur-

undervisning. Vidare lyfter jag forskning om lyrik fram tillsammans med forskning gäl-

lande vers, rytm och rim, metrik samt psalm, hymn och elegi. Undersökningen fokuserar 

till stor del på lyrik och det är av betydelse att förstå vad lyrik innebär. Sist i detta kapitel 

presenteras fantastisk fiktion, d.v.s. den skönlitterära genrer där science fiction och fan-

tasy ingår. Även denna genre utgör stor del av undersökningen vilket bidrar till relevansen 

att lyfta fram forskning som berör både science fiction och fantasy. Kapitlets innehåll 

ämnar att ge en god förståelse för de litterära genrer som ligger till grund för undersök-

ningen.  

 

3.1 Litteraturundervisning  
Skönlitteratur har inte alltid varit självklar som bildningsmedel i skolan, utan det var inte 

förrän i mitten av 1800-talet som den blev prioriterad. Trots detta krävs det fortfarande 

argument för litteraturläsning (Persson 2007:108). När det kommer till arbetet med skön-

litteratur i skolan finns en ständigt återkommande fråga: Varför ska vi läsa skönlitteratur? 

Detta kan ha flera olika svar beroende på vem som ställer frågan och vem som besvarar 

den, däremot finns det ett svar som är mer förekommande än andra. Litteraturen kan ge 

oss en identifikationsmöjlighet, både med andra människor men också för att få bekräf-

telse kring vårt egna känslospektrum. Skönlitteratur kan alltså bidra till att förstå oss 

själva och vår situation på ett nytt sätt (Eriksson & Lundfall 2002:7).  

Det finns legitimeringar för skönlitteraturens plats i styrdokumenten (se 2.1), vilket 

även Persson (2007:6) uppmärksammat. Att läsa skönlitteratur menar han, i likhet med 

Eriksson och Lundfall (2002), kan bidra till identifikation och förståelse för omvärlden. 

Han menar även att litteraturen dessutom kan bidra till att roa och oroa, trösta eller utmana 

läsaren. Litteraturläsning är komplicerat och Persson, vill på samma sätt som Eriksson 

och Lundfall, diskutera frågan om varför vi ska läsa litteratur. Som ett svar på frågan 

menar Persson att den måste ställas i ett större sammanhang. Att svara på frågan anses 

vara svår då det skett en kulturell förändring i det västerländska samhället det senaste 

halvseklet. Sådant som kommit att påverka vår inställning och vårt synsätt på läsning av 

skönlitteratur är framförallt globaliseringen, mångkulturalismen, vårt konsumerande samt 

mediekulturen. Genom att vi tidigare, mot slutet av 1800-talet, diskuterade ”ett folk, ett 

språk och en litteratur” (Persson 2007:7) gavs möjligheten att kunna besvara frågan om 

läsningens hur, vad och varför betydligt lättare. Den nationella fostran som skolan bidrog 

med och som genomsyrades av svensk skönlitteratur kom med tiden att bli svår att moti-

vera och upprätthålla i vårt mångkulturella och växande samhälle (Persson 2007:7). Detta 

försvårar givetvis inte bara motiveringen till att läsa skönlitteratur utan tillika hur skön-

litteraturen ska hanteras i skolan. Det blir inte en fråga som enbart berör det litterära, 

språkliga eller estetiska. Det handlar dessutom om vilka egenskaper som lärare vill föra 

vidare till sina elever, vilket kan handla om ideologiska egenskaper som karaktäriseras av 
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intellektuella och moraliska aspekter (Persson 2007:24). Det förutsätter att litteraturläs-

ningen medför något värdefullt till eleverna och det försvårar givetvis även arbetet med 

skönlitteraturen.  

Huvuduppgiften för skolan är att fostra elever till goda människor och kan littera-

turen bidra till detta har den sin givna plats. Det är många som menar att bara genom att 

leda in eleverna i litteraturen kommer detta påverka deras process att läsa och utvecklas 

på det mänskliga planet. Enligt Martinsson (2016) kommer den kulturella och litterära 

smaken att breddas och eleverna kommer att lämna skolan med ett demokratiskt synsätt. 

Tankesättet utgör två sidor av en skala där den ena sidan anser att viss litteratur är bättre 

än annan, d.v.s. god litteratur, och där den andra sidan menar att det handlar mer om vad 

man gör med litteraturen som skapar det goda. Genom att titta närmare på detta skulle det 

menas att den förstnämnde sidan anser att bara man läser en viss typ av litteratur kommer 

det automatiskt bidra till att skapa goda resultat medan den andra sidan hävdar att det 

viktiga inte är vad vi läser, utan att användandet av dessa verk bidrar till det goda. Just 

denna företeelse beskriver litteraturen som ett mål eller ett medel enligt Martinsson 

(2016:3–4). 

Martinsson belyser att själva läsandet av skönlitteratur på gymnasiet är mångsidig 

och skiftande. Som lärare handlar det om att skapa och upprätthålla läslust samtidigt som 

ett intresse för skönlitteraturen ska väckas. Skönlitterär undervisning ska anpassas till 

elevers tidigare erfarenheter i allmänhet och särskilt deras erfarenhet av litteratur och fikt-

ion. Men skönlitteratur ska även ge ny kunskap om utvecklingen av litteratur, både i Sve-

rige och omvärlden (2016:1). I vår västerländska kultursfär anser vi att konsten att läsa är 

viktig och därtill hör att läsning är så mycket mer än läsning innantill. Läsa är att förstå, 

att komma in på djupet av en text och att tolka betydelser. Med detta i åtanke sätter vi 

litteraturläsning i centrum för vårt lärande, vi ser det som en möjlighet att utveckla för-

mågor likt de tidigare nämnda, men även för personlig och intellektuell utveckling på 

individnivå (Martinsson 2016:2).  

I linje med Martinsson och med bakgrund av skönlitteraturens förekomst i Gy11 

(se 2.1), hänvisar Annette Årheim (2010:155) till litteraturvetenskaplig forskning som 

under de senaste åren visat att läsningen av de litterära klassikerna, som traditionellt ut-

gjort skolkanon, i större utsträckning inte läses av gymnasieelever. Uteslutande används 

kortare antologiutdrag som exempel och ibland används knappt det. Lärare anser det en-

klare att undervisa i litteratur genom att använda sig av filmatiserade romaner och på det 

sättet medvetengöra eleverna om en viss epok, författarskap eller idéhistoriska kontexter. 

Detta bockas sedan av som en del av litteraturundervisningen och undervisningen kan 

fortgå i en annan riktning. Den bidragande faktorn av att handla likt exemplet ovan är att 

eleverna inte tillägnar sig djupare kunskaper inom området och det blir endast små frag-

ment om det litterära arvet som delges. Vidare blir effekten av detta att eleverna inte 

kommer i direktkontakt med det litterära föreställningsvärldarna, språket och tankarna 

(Årheim 2010). 

Årheim fortsätter och menar att lärare sällan använder sig av romaner av de äldre 

dateringarna och att dessa anses som svåranvända i undervisningen, finns det fler svar på. 

Dels har svenskämnet förändrats över tid och kommit att utvecklas till ett erfarenhetspe-

dagogiskt ämne medan det tidigare framstod som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. 
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Allt detta har i sin tur format styrdokumenten i en inriktning mot ett mer individcentrerat 

fokus och inte minst har förändringar gällande elevers förutsättningar i litteraturundervis-

ningen skett. Gymnasieskolans elever är födda in i digitaliseringen och har utvecklat di-

gitala kommunikationsmönster där deras förmåga att navigera sig i ett informationstätt 

fält har utvecklats (Årheim 2010:156). Sådana företeelser har kommit att påverka den 

didaktik och de val lärare gör gällande sin undervisnings utformning samt diskussionen 

kring de didaktiska frågorna (se 2.2).  

Som Martinsson (2016) tidigare konstaterat, att vårt synsätt gällande läsning av och 

studierna om skönlitteratur påverkats av bland annat mediekulturen, står Årheim (2010) 

bakom. Teknikens framfart har både sina positiva och negativa effekter, vilket hon vill 

förmedla. De pedagogiska möjligheterna och verktygen expanderar i takt med teknikens 

utveckling och det medför att lärare måste bredda utrymmet för textvärldar och forum där 

eleverna har möjlighet att diskutera och reflektera kring utvecklingen. Däremot finns 

ingen vinst i teknikutvecklingen om skolan inte lyckas stimulera elevernas förmåga till 

djupkoncentration, vilken utvecklas genom litteraturläsning (Årheim 2010). 

När det kommer till ungdomars intresse av litteratur är de tämligen understimule-

rade av litteraturläsning och särskilt om det är litteratur av äldre datum enligt Årheim 

(2010). Just läsning och tolkning tar tid och kräver ett fokus som eleverna inte är vana vid 

att kombinera tillsammans med den ständiga uppkopplingen, vilket försvårar litteratur-

läsningen. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det finns elever som är intresserade 

av litteratur, även om dessa ytterst sällan synliggörs i undersökningar. De elever som 

synliggörs är dem som anses svaga och som hanterar läsningen som något problematiskt. 

Där av känner många svensklärare inte en trygghet i att låta elever läsa på egen hand, inte 

ens om det handlar om kortare texter eller noveller. Det har medfört att lärare på gymna-

sieskolan allt oftare använder sig av högläsning. Det didaktiska argumentet för detta är 

att man gör det ”för säkerhets skull” (Årheim 2010:160). Som lärare säkrar man upp in-

nehållet och kan systematiskt se till att eleverna tar till sig texten på det förväntade viset 

(Årheim 2010:160).  

Den litteraturläsning som förekommer i svenskundervisningen sker ofta i samband 

med demokratiska samtal om svåra ämnen som ungdomar till vardags kommer i kontakt 

med. Teman som grupptryck, mobbing och främlingsfientlighet är ett axplock av de te-

man som figurerar i litteraturläsning. Dessa återfinns lätt i vår samtidslitteratur vilket gör 

att den blir representerad i klassrummen. Årheim (2010:158) menar att alldeles för få 

elever vill läsa och att det didaktiska valet därför blir att eleverna själva får välja fritt i det 

litterära utbudet som finns. Detta motiverar lärare med att det är ”huvudsaken att eleverna 

läser något” (Årheim 2010:158).  

Att använda sig av litteratur för att förstå sig själv, omvärlden och andra människor 

ett vanligt argument för att få in litteraturen i svenskundervisningen. Denna syn delar 

Årheim (2010:161) med Gy11 (se 2.1) samt tidigare nämnda författare. Årheim lyfter 

fram att majoriteten av svensklärare är överens om att litteraturläsning i skolan spelar en 

stor roll, även om det finns dem som tycker att det finns andra tillvägagångssätt att nå ut 

med berättelser till eleverna. Dock råder det inga tvivel om att litteraturläsning expanderar 

elevers erfarenhetssfär, bidrar till personlighetsutveckling och kan fungera som ett fönster 
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mot omvärlden. Trots detta väljer lärare ofta litteratur som elever kan känna en identifi-

kation till.  

 

Samtidigt som lärarna alltså önskar att litteraturläsningen ska fungera som ett fönster mot 

omvärlden, så stoppar de istället en spegel i elevernas händer (Årheim 2010:161).   

 

Fenomen, händelser och människor förs samman, likt en kedja, med hjälp av berättelser. 

Detta resulterar i att vi måste lära oss att förstå berättelsers uppbyggnad och hur de fun-

gerar. Berättelser har egenskapen att påverka dess läsare och genom att förstå och bege 

sig in i berättelsens värld så för konstruktionen och dess innehåll någonting positivt med 

sig. Däremot menar Martinsson (2016:7) att fiktionsläsning inte bör vara ett medel för 

något annat ändamål. Den ska få oss att förstå omvärlden, kunna se sammanhang och då 

krävs det att förståelsen för konstruktion och funktion inte blir för överarbetad. Det vik-

tiga är att vi blir hänförda av fiktionen. Det är genom berättelserna som eleverna fångar 

de verktyg som behövs för att skapa ett sammanhang i verkligheten.   

 Att undervisa i litteratur och läsning är något ofrånkomligt inom svenskämnet. 

Samtliga nämnda forskare och författare delar meningen om att skönlitteratur erbjuder 

elever att förstå sig och sin omvärld och skapar perspektiv på tillvaron. Av denna åsikt är 

även Anders Öhman (2015:26) och formulerar sina tankar kring litteraturundervisning i 

skolan.  

 

Det handlar inte bara om att lära sig läsa i den betydelsen att avkoda tecknen på papperet, 

utan det handlar om att kunna gå in i de världar som skapas genom tecknen (Öhman 

2015:26).  

 

Citatet är den motiverande formuleringen till varför litteraturläsning är viktigt enligt Öh-

man. Vidare poängteras vikten av att skapa nya sätt att lära ut den litteratur som används 

i skolan. På samma sätt som Martinsson (2016) benämner nya synsätt att se på litteraturen, 

menar Öhman att ”det är nödvändigt att pröva nya sätt att lära sig att ta del av fiktioner” 

(2015:26). Men det finns också en anledning till att öppna upp för elevers intressen och 

bygga vidare på dessa enligt Ehriander. Lärare måste förmå sig att involvera litteratur och 

kultur som möter upp unga människor där de befinner sig just nu (Ehriander 2012:12). 

 

3.2 Lyrik 
Avsnittet är avsett att ge en grundförståelse för lyrik och ett par karaktäriserande drag och 

strukturer för genren. Den första delen ämnar att lyfta lyrik rent generellt för att i efter-

följande avsnitt framhäva mer detaljerade typer av lyrik. Avsnitten har som utgångspunkt 

att bringa en klarhet i olika sätt att förstå och kategorisera lyrik.  

 

Utan att dra jämförelsen för långt skulle man förresten kunna säga att det är med lyrik som 

det är med hundar: raserna är många och ibland är de så olika att det är svårt att se vad 

som förenar dem. Det är en viss skillnad mellan en välmanikyrerad och nyklippt pudel 

som ligger och gnyr i mattes knä och en vilt skällande dobermann-pinscher som precis 
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står i grepp att slita strupen av någon. Men hundar är de båda två, och beroende på hur 

man behandlar dem kan de bli rätt så olikartade individer (Ellerström 1999:10).  

 

Citatet är taget ur Lyrikanalys – en introduktion (1999:10) och det är Lars Elleström som 

drar paralleller mellan lyrik och hundar. Elleström diskuterar det faktum att lyrik, likt all 

litteratur, har haft sin plats inom olika litterära kretslopp. Det har ständigt funnits förfat-

tare och kritiker som periodvis har arbetat hårt för att ”finkultur” och ”populärkultur” ska 

hållas ifrån varandra. Det har bidragit till vissa av litteraturens genrer har ansetts vara 

bättre eller mer lämpade att bruka de ”höga” ämnena. Dock är det under 1700-talets sista 

årtionde som romantikens idéer börjar strömma och från och med den tiden har den höga 

och den låga litteraturen blandats upp, vilket resulterat i att den ”fina” litteraturen har 

kommit mycket närmare den ”populära”. Det har i sin tur påverkat lyriken, både när det 

gäller dess yttre form men även att den innehållsliga formen blivit mer oberäknelig (El-

lerström 1999:11). 

Det finns en allmän förutfattad mening om vad lyrik är. Dessa föreställningar menar 

Elleström kan vara att lyrik skulle vara ”högtidligt rimmade små textsnuttar som är all-

mänt konstlade och inte sällan obegripliga” (Ellerström 1999:10). Dock framhäver han 

att det är missvisande antaganden. Lyrik är något som ingriper hela världen och där erfa-

renheter, både inre och yttre, kommer till uttryck. Dessutom får materiella och känslo-

mässiga ting plats i lyriken och det är viktigt att förstå att lyrik också kan vara politisk 

och rebellisk lika väl som intim och känslosam. Formen skiljer sig åt likt de hundar som 

Elleströms citat i inledningen till avsnittet lyfter fram. Vanligen, oavsett sin form, är lyrik 

skriven på vers och generellt är vers något som synliggörs genom sina ordentligt place-

rade rader under varandra (Elleström 1999:11, se vidare 3.2.1).  

Litteraturen som var aktuell för de gamla grekerna och som de betecknade som 

lyrik, var främst den litteratur som sjöngs. Ordet lyrik kommer av ”lyra”, ett antikt sträng-

instrument. Lyriken var och är än i dag ljud som uppfattas av våra kroppar och trumhin-

nor. I allmänhet var det med hjälp av lyrackopanjemang som lyriken sjöngs, men trots att 

den med tiden gjort sig oberoende av den instrumentella musiken så är det möjligt att 

fortfarande synliggöra musikaliska kvalitéer och mer allmänna fonetiska ljud i lyriken 

(Ellerström 1999). 

Idag är begreppet ”lyrics” vida känt och är engelskans benämning för sångtext. Det 

är den lyrikform som används och är mest utbredd bland människor. Det finns många 

äldre texter som läses utan att vi vet om att dessa en gång haft tillhörande melodier, tillika 

har vi lika många dikter som vi hellre sjunger än läser och det antika stränginstrumentet 

lyra har bytts ut mot lutan, gitarren, elgitarren eller orgeln (Ellerström 1999:13).  

I allmänhet handlar lyrik och poesi om att använda sin fantasi och bilder, att kunna 

se saker ur ett vidare perspektiv och kunna skapa något speciellt ur något vardagligt (Wolf 

2003:9). När det kommer till dikter finns det ett par saker som delvis skiljer lyriken från 

annan litteratur. Aktivt innehåller dikter ord som vi uppfattar både med ögat och örat och 

enligt Ellerström (1999:12) är lyriken den form där vi i högre grad både ”ser” och ”hör” 

texten. Lyrik är sådant som vi oftare än vi reflekterar över kommer i kontakt med. Vid 

sammankomster för ceremonier av olika slag, födelsedagsannonser och dödsannonser är 
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det återkommande med rimmande och slagkraftig poesi (Hedlund 2000:11), men även i 

musikaliska sammanhang.  

I samtal om litteratur, specifikt sådan på vers, är detta detsamma som poesi och det 

har ingenting att göra med kvaliteten enligt Hedlund (2000:11). Han menar att ”en jul-

klappsvers är lika mycket poesi som en dikt av Tegnér” (Hedlund 2000:11), dock anses 

den säkert inte vara lika ”bra” poesi. Det som blir viktigt att komma ihåg är att i all form 

av versskrivande eftersöker man effekter och spetsställningar som höjer innehållet (Hed-

lund 2000:11). I en bra lyrisk text är det inte rimligt att byta ut ett enda ord. Det har att 

göra med att orden och dess kombination är direkt kopplade till en djupare mening. I 

skapandet av effekter eller tillspetsningar är det just detta som blir resultatet, att det finns 

en djupare mening där orden har en tydlig koppling till varandra och innehållet. Det finns 

en rad diktsamlingar idag som innehåller texter som för många är obegripliga och utan 

rim, vilket också gjort att det är så många valt att se på lyriken. Här hävdar dock Hedlund 

att ”det är med poesi som med allt annat som är betydelsefullt: man måste lära sig att 

möta den” (Hedlund 2000:12). 

I förordet till Lyrikens liv skriver författarna att ”liksom all annan konst är lyrik ett 

arbete med form” (Janss, Melberg & Refsum 2004). Dessa former är sedan skapta av yttre 

ramar, men ibland utgör även dikten själv sin form. Lyriken förhåller sig till traditioner, 

gärna flera i taget, och det är inte alltid så att traditionerna uppfylls utan skapar i stället 

en unik upplevelse. Enligt Janss et.al (2004) bör läsaren av lyrik uppmärksamma diktens 

sammanhang för att se vilket uttryck som den vill ge. Diktens särart, läsarens kunskap, 

känslighet och respekt för lyriken kan dessutom förhöja den unika läsupplevelsen.  

För att ytterliga fördjupa kunskaperna om lyrik är förhoppningen att nästkommande 

avsnitt kan förtydliga språkliga och strukturella företeelser inom lyriken, mer specifikt 

vers, rytm och rim. Det för att förhöja den upplevelse av lyrik som Janns et.al tidigare 

nämnt. Med ytterligare kunskap och förståelse för lyrikens form kan upplevelsen av lyri-

ken bli ännu mer precis och fler lager av lyrikens innehåll kan upptäckas. 

3.2.1 Vers, rytm och rim  

I sin bok Att förstå lyrik hävdar Hedlund(2000:12) att om en text lyfts fram och kallas för 

vers, är det detsamma som poesi. Ordet vers har sitt ursprung ifrån latinets ”versus” viket 

betyder både rad och vändning, dock har vers och vändning inte enbart fått sin koppling 

i latinet; utan även från grekiskan. Det var när grekerna spelade upp tragedier och körlyrik 

som kören också rörde sig i takt till musiken. De gick från ena sidan av scenen och sedan 

tillbaka igen och det var när strofen var slut som vändningen skedde. Strof är ett uttryck 

som kommer av grekiskans ”strefein” vilket betyder vända. Även om varken det grekiska 

eller det romerska ordet betecknar exakt samma företeelse, så utmärks ordet av att vi vill 

framhäva något som karaktäriserar versen – nämligen en form av vändning (Janss et.al 

2004:60). 

Det hör till vanligheten att versen har kommit att bli den form som används för 

kortare texter av reflekterande och känsloexploaterande karaktär. Lyriken är det använd-

ningsområdet som är det enda förekommande för versen idag och där den används mest 

flitigt (Hedlund 2000:13).  
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Elleström (1999) diskuterar att inom lyriken så platsar både det höga och det låga, 

samt att i allmänhet är den alltid skriven på vers. Detta kommer i uttryck genom att ra-

derna är uppställda på rad under varandra. Lyriken bygger på kontraster av en repetition 

av strofformer eller, ännu vanligare, att rytmen repeteras. En vers är detsamma som vers-

rad eller rad. Elleström menar att ”en vers är en rad, varken mer eller mindre” (Ellerström 

1999:32). Det som gör det problematiskt i vissa avseenden är att vers även betyder det-

samma som strof, d.v.s. radgrupp. Detta yttrar sig främst i kontakt med psalmer eller po-

pulärmusik, något som Elleström uppger vara en ”irriterande och meningslös inkonse-

kvens som vi får acceptera” (2000:32). Det han däremot vill belysa är att det, i hans me-

ning, handlar om en strof om det rör sig om en grupp rader och en vers när det är enkom 

en enstaka rad (2000:32).  

Om nu versen är vanligt förekommande inom lyriken så består den även av andra 

ytterligheter och abstrakta företeelser. Hedlund (2000:83) lyfter fram att vid närmare titt 

på det språkliga skiktet upptäcker man rytmen och därefter rimmen.  

I Lyrikens liv (Janss et.al 2004:49) lyfter författarna fram att vår rytmiska använd-

ning av språket har varit en del av lyriken så långt vi kan se tillbaka och fram tills idag. 

Författarna fortsätter att diskutera ordets härkomst och leder det till grekiskans ”rhyth-

mos” och det fundamentala för rytm är att den består av upprepningar och variation. Även 

om vi inte tänker på det är rytm något som är grundläggande både för språket och män-

niskan. Vi har en förkärlek att rytmisera språket och rytmen tas i uttryck på olika sätt 

beroende på kultur och historiska epoker (Janss et.al 2004:50). När det gäller rytmen i 

lyriken hävdar Ellerström (1999:39) att det blir svårt att hitta en mening i en dikt om man 

inte hittar en rytm. Orden kan givetvis förstås även om rytmen inte är där, men han menar 

att om man vill hitta flera nyanser av dikten krävs det att man också finner rytmen.  

Som det nämndes tidigare i detta avsnitt kan man vid närmare titt på det språkliga 

skiktet i lyrik först upptäcka rytmen och sedan rimmen. Det finns en rad olika former av 

rim och både Hedlund (2000:83) och Elleström (1999:54) ställer sig bakom dessa. Båda 

menar att det kan röra sig om; radslutsrim, korsrim, parrim, kiastiskt rim och slutrim och 

att samtliga karaktäriseras av olika ljudlikheter. I samband med redogörelsen för dessa 

rim menar Elleström (1999:54) att det teoretiskt sätt inte är svårt att urskilja olika varian-

ter av rim, men att det rent praktiskt kan bli problematiskt. Dock är den absolut viktigaste 

delen i att definiera rim, att man förstår dess funktion. Det finns en rad faktorer som är 

avgörande i kategoriseringen av rim men framförallt handlar det om hur lika ljuden är. 

Vidare kan rim kategoriseras utifrån var i en versrad de återfinns eller var i ordet de be-

finner sig. Det kan även bero på om det rör sig om konsonanter eller vokaler, om dessa 

är betonade eller obetonade (Elleström 1999:53). 

Som fenomen beskrivs rim som en händelse där samma eller likartade ljud uppstår 

i närhet av varandra. Elleström beskriver det tydligast genom att ”ett ljud som upprepas 

från ett ord till nästa är definitivt ett rim. Ett ljud som repeteras först tio rader senare är 

definitivt inte ett rim” (1999:53).   

Att vers, rytm och rim har betydelse för lyriken har framgått i detta avsnitt med 

hjälp av både Elleström (1999), Hedlund (2000) och Janss et.al (2004). I nästkommande 

avsnitt presenteras metrik. Det knyter an till det som i detta avsnitt tagits upp om vers. 

Även om det i den här undersökningen inte är aktuellt att studera metrik finns det en 
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poäng i att lyfta fram det faktum att vi kan synliggöra mönster i lyrikens verser med hjälp 

av metrik.  

3.2.2  Metrik  

Termen metrik står för ”verslära” och innefattar grundläggande principer för att studera 

traditionell vers. Metriken kan dessutom synliggöra några fenomen som är förekom-

mande i en rytmisk text. När det gäller rytm menar författarna till Lyrikens liv (Janss et.al 

2004:51) att det är läsaren av en text som avgör rytmen och att texten i sig kan ha rytmisk 

potential. Detta menar författarna är en av de största anledningarna till varför det är svårt 

att bestämma rytmen i en text. Författarna lyfter ytterligare en anledning som försvårar 

en bestämningen av rytm och det grundar sig i att människor upplever rytm med olika 

förväntningar – speciellt när det handlar om jämförelse mellan texter på olika språk.  

Fortsättningsvis uppmärksammar Janss et.al (2004:51) att det finns tre typer av 

metrik och namnger dessa som ”accentuerande metrik”, ”kvantifierande metrik” och ”sta-

velseräknande metrik”. Den förstnämnda är den som svenskan, likt andra germanska 

språk, använder sig av och som kommer vara den form som ges utrymme här. Betydelsen 

är accent, skillnaden mellan betonad och obetonad stavelse och ”är den viktigaste di-

stinktionen för rytmisk indelning och schematisering” enligt författarna (Janss et.al 

2004:51). Vi använder oss av något som kallas antingen-eller principen (binär princip), 

det betyder att vi talar om stavelser som antingen starka eller svaga (2004:51). Att just 

den accentuerande metriken lämpar sig för svenskan beror på att vi markerar vårt språk 

med tryck. För att exemplifiera detta presenterar Janss et.al (2004) denna barnramsa. 

 

Rida, rida, ranka, 

hästen heter Blanka.  

Vart ska vi rida? 

Till en liten piga. 

Vad ska hon heta? 

Jungfru Margareta (Janss et.al 2004:51).  

 

Här är stavelserna ”ri” (rida) och ”ran” (ranka) tryckstarka och ”da” (rida) och ”ka” 

(ranka) trycksvaga. Samtliga ingår i den första versraden. Man menar att det syns en re-

gelbundenhet i växlingen mellan de starka och svaga stavelserna i ramsan. Detta utgör 

grunden för vad som kallas versmått. Versmåttet blir en organisering av takten i en vers, 

där takten karaktäriseras av en betonad och ett varierande antal obetonade stavelser (Janss 

et.al 2004:52).  

Genom att använda sig av metrik kan vi studera lyriska texters rytmik och se sam-

banden mellan olika versrader. Versmåttet synliggör de stavelser som är antingen beto-

nade eller obetonade. Versläran blir i studiet av lyriska texter ett verktyg och hjälpmedel 

(Janss et.al 2004:49).  

3.2.3 Psalm, hymn och elegi 

Avsnittets innehåll tar upp den musikaliska kategorin av lyrik och kommer att presentera 

psalm, hymn och elegi.  
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Det ursprungliga kriteriet för lyriken var som vi redan konstaterat att den sjöngs till ly-

rackopanjemang och detta har lett till att man kommit att förknippa lyriken med vissa 

ljudmässiga kvaliteter (Elleström 1999:18).  

 

Den lyriska genren psalm är en av de mest utbredda. I Skandinavien har psalmen setts 

som poesi för bondesamhället rent historiskt. Diktningen i sig var något man gärna lärde 

sig utantill och användes vid livets olika skeenden. I Lyrikens liv (Janss et.al 2004:268) 

vill författarna lyfta fram två egenskaper hos psalmen och dess användning. Psalmen är 

en hymnisk diktform, d.v.s. en textform som hyllar och firar skaparverket och den even-

tuella livskraft som skaparverket vill uttrycka, vilket skulle kunna vara en Gud. Vidare 

utgör psalmen en del i en ceremoni som är tänkt att skänka en känsla av gemenskap och 

inre tillhörighet, där ceremonin bekräftat samhörigheten. Psalmen firar en social gemen-

skap och är förtrolig i sin struktur. Vi kan se psalmen som en form av bön som kan hantera 

tvivel och osäkerhet. Även om orden i en psalm kan uttrycka hopplöshet, så kan funkt-

ionen ändå vara en hyllning – både till en Gud eller andra människor.  

För att se psalmen som en hymn är det viktigt att poängtera att hymnen inte haft 

några formella kännetecken. Det finns inga begränsningar i versmått men den är mest 

igenkänd genom sin hållning och ton. Går man tillbaka och ser på hymn ur ett klassiskt 

perspektiv handlar det om en lovprisning som riktar sig mot gudar och hjältar. Hymnisk 

lyrik uppfattas idag som något som besjunger närvaro och framtiden och den är oftast 

förknippad med en högtidlig stil (Janss et.al 2004:176). Historiskt har hymnen spelat en 

viktig roll för traditionen i utvecklingen av grekisk hymndiktning och för den gammal-

testamentliga psalmdiktningen. Det är under den grekiska antiken som hymnen når sin 

litterära höjdpunkt och ju närmare vår tid vi kommer desto viktigare blir den kristna 

hymntraditionen, då den kommit att bli en bejakande jubelsång.  

Till skillnad mot hymn finns elegi, som med tiden identifieras efter sitt innehåll 

snarare än formen (Elleström 1999:63).  Elegi kommer av det grekiska ordet ”elegiea” 

som i sin tur kommer av ”elegos”, klagosång. Just klagosånger är något som går att spåra 

långt tillbaka i tiden och har med största sannolikhet anknytning till epos, d.v.s. en längre 

berättelse på vers som undergenre till epiken. Det elegiska klagandet och användandet för 

att behandla död och olycklig kärlek tog sin fart under den romerska antiken och det var 

under samma tidsperiod som friheten i att disponera genren fritt fråntogs (Janss et.al 

2004:172). 

Det är rimligt att se psalm, hymn och elegi som sånglyrik och att närma sig poesi 

med hjälp av sånglyrik kan vara bra. Sångtexter är, som nämnts tidigare, den mest ut-

bredda och avlyssnade litteraturformen som existerar bland unga idag. På samma sätt som 

Elleström (1999:13, se 3.2) är inne på att lyran har bytts ut mot andra instrument, så delar 

Wolf (2003:71) samma uppfattning. Wolf menar att sånglyriken är en viktig, etablerad 

och populär lyrikgenre (2003:72). Vidare ges ett varningens finger åt att inte låta eleverna 

studera sånglyrik och texter som är bland de nyaste, utan att man som lärare bör välja 

sådant som inte är lika lätta att koppla till musiken eller den melodi som hör till. Men i 

relation till detta uttalande fortsätter Wolf (2003:76) att poängtera att sånglyrik alltid ska 

läsas och diskuteras i det musikaliska sammanhang där den annars är aktuell, men att det 

finns ett värde i att samtala och läsa den som vilken annan dikt som helst. Det går med 
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hjälp av sånglyrik att studera den språkliga fantasin, innehållet, textens rytm och rim, 

budskap och uppbyggnad. På grund av att den är en utbredd genre, är det viktigt att den 

sätts i perspektiv och synliggörs lika mycket som annan lyrik. 

 
3.3  Fantastisk fiktion 
Ekholm (2000:68) menar att fantastisk fiktion kan ses som ett paraplybegrepp där både 

sci-fi, fantasy och skräck får utrymme. Det är också möjligen det som gör att svaren på 

vad dessa genrer bör innehålla och ge uttryck för är besvärliga. Ekholm fortsätter med att 

det egentligen inte finns tydliga och skarpa gränser när det kommer till det som finns 

skrivet om genrerna. Det som dock karaktäriserar den fantastiska fiktionen är i huvudsak, 

enligt Ekholm, att författarna ständigt experimenterar, överskrider gränser och bäddar för 

ny typ av litteratur, vilket i sin tur leder till att det blir en svårare uppgift i framtiden att 

särskilja mellan vad som är vad i genrehänseende (Ekholm 2000).  

Det har sedan en tid tillbaka funnits en diskussion kring hög och låg litteratur. Detta 

grundar sig i att det förekommit en önskan om att skapa skillnader mellan olika typer av 

litterära verk. Även om populärlitteratur inte var ett faktiskt problem före 1970-talet, så 

fanns det ytterligheter i litteraturen som senare ansågs problematiskt och som utgjorde en 

önskan om en uppdelning (Öhman 2002:7). Vidare lyfter Öhman (2002:10) att det är 

viktigt att minnas att det under mitten av 1800-talet fanns ett nytt och tämligen främmande 

fenomen inom litteraturen – romangenren. Under den här perioden ansågs poesin som 

den största genren och följdes tätt av både dramat och verseposet och det var inte ovanligt 

att romanen senare uppfattades som den litteratur som enbart stod för underhållning och 

spänning. Dock menar Öhman (2002:17) att det inte handlar om ifall populärlitteraturen 

anses vara hög eller låg, bra eller dålig, utan att: 

 

 […] huvudsaken blir ändå på vilket sätt läsarna förmår att i romanerna välja ut det som 

svarar mot deras kreativa förmåga att bearbeta konflikter i det verkliga livet (Öhman 

2002:17).  

  

När det kommer till genrer och vad dessa innebär anser Öhman (2002:187) att det går att 

jämföras med bruksanvisningar. Dessa ska ge en bild av vad som förväntas inom en viss 

ram och en riktlinje för viktiga företeelser. Öhman fortsätter med att belysa genrens sätt 

att ge ett ”bestämt perspektiv på världen” (Öhman 2002:187) och menar att det är på 

grund av detta som en viss genrer alltid talar sitt specifika språk till läsaren. 

Vad är skillnaden mellan Science fiction (benämns fortsättningsvis; sci-fi) och fan-

tasy? Båda dessa genrer ingår i fantastisk fiktion tillsammans med skräckberättelserna. 

De kommande avsnitten är dock avsedda att ge en bild av vad framförallt sci-fi och fan-

tasy är. Med hjälp av forskare och författare är förhoppningen att de efterföljande avsnit-

ten kommer berika och förtydliga karaktäriserande drag och en bredare bild av genrerna. 

Materialet som valts ut till denna undersökning innehåller verk inom genrerna sci-fi och 

fantasy och för att förtydliga dess innehåll och betydelse är det relevant att i undersök-

ningen belysa genrerna mer specifikt. Det är även relevant för läsare av denna undersök-

ning att förstå de genrer som ingår under paraplybegreppet fantastisk fiktion, då dessa 

utgör en stor del av undersökningens material.      



 

18 
 

3.3.1 Science fiction 

Att beskriva sci-fi som fenomen och vad som utgör genren tycks vara komplicerat och att 

det kan vara så att sci-fi fältet är betydligt mycket större än vad genrekategoriseringarna 

kan tyda gör det inte lättare. På grund av detta anser Godhe & Ramsten (2010) att det är 

ofrånkomligt att diskutera en del föreställningar om vad sci-fi fältet innehåller. Med hjälp 

av forskare från olika humanvetenskapliga discipliner, sci-fi författare, sci-fi historiker 

och bokförläggare har Godhe & Ramsten skapat antologin Möjliga världar – teknik, ve-

tenskapen och science fiction (2010), och genom den är förhoppningen att utvecklingen 

av sci-fi och förtydligandet av det rika och betydelsefulla inom genren ska synliggöras.  

Det finns en grundläggande förförståelse hos de flesta vad sci-fi är och att inslag av 

vetenskaplig fiktion och teknik är oundvikligt (Godhe & Ramsten 2010:11). Hur man än 

väljer att se på sci-fi och hur man än väljer att definiera genren, är det tydligt att den står 

i relation till det som sker inom naturvetenskapen och inom den teknologiska forskningen. 

Sedan hur vissa författare eller filmmakare har valt att gestalta och tolka vetenskapens 

utveckling har stundtals varit omdiskuterat. Under lång tid ansågs genren ge orealistiska 

bilder av hur vetenskapsmän arbetar och att den tekniska utvecklingen inte gestaltades 

som något viktigt och banbrytande (2010:14). Enligt Godhe & Ramsten (2010:9) är sci-

fi vår tids mest livskraftiga och uppskattade uttrycksformer och att det kan tyckas enkelt 

att endast avfärda genren som enkom underhållning. De hävdar dock att genrens popula-

ritet, kanske främst, bottnar i dess ständigt återkommande frågor gällande vetenskapen 

och tekniken. 

På samma sätt som Godhe & Ramsten påpekar svårigheterna med att definiera sci-

fi lyfter Määttä (2010:50) sitt sätt att se på problematiken. Det grundar sig inte enbart i 

att författare, forskare, redaktörer eller läsare har sina ingångar och egenintressen när det 

kommer till att bena ut betydelsen och heller inte på vilket sätt man uppfattar genren. 

Snarare, tror Määttä, att det bottnar i att sci-fi är hårt sammankopplat med 1900-talets 

snabba vetenskapliga, tekniska och samhälleliga utveckling. Detta har lett till att genren 

har utvecklats och formats annorlunda från ett årtionde till ett annat. Det har också varit 

problematiskt att sci-fi, i ett bredare perspektiv, har expanderat och lånat drag och element 

från andra fiktionsformer – vilka i sin tur har hämtat inspiration och idéer från sci-fi 

(2010:51).  

I sitt avsnitt ”Äventyret verkligheten” (Godhe & Ramsten 2010) lyfter Holmberg 

sin formulering av sci-fi och den definition han gjort och publicerat i Nationalencyklope-

din. 

 

Litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag 

grundade på faktiska eller föregivna vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. SF-

litteratur är särpräglat av sitt rationellt spekulativa innehåll men möjligt att indela i tema-

tiska och formella genrer. Också inom SF återfinns kriminalberättelser, skräck, romantik, 

historiska berättelser osv. (Holmberg i Godhe & Ramsten 2010:28). 

 
Dock är det väsentligt att i sammanhanget påpeka det självklara att all skönlitteratur är 

fantasi enligt Holmberg (Godhe & Ramsten 2010). Berättelsetypernas kan sedan skiljas 

åt genom att studera i vilken utsträckning författaren fantiserar i sin text. Det är möjligt 
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att skilja mellan litteratur som berättar diktade historier och karaktärer, där författaren 

valt att placera dessa i en för oss bekant och verklighetstrogen värld, och den litteratur 

som frångår det som vi är vana vid och sådant vi inte ser i vår verklighet. Detta menar 

Holmberg traditionellt kan delas in i litteratur där den ses som realistisk eller icke-realist-

isk (2010:29). 

Realistiskt inriktade författare lägger sin tid på att spekulera i människors reaktioner 

inför varandra och sin omvärld, detsamma gäller för sci-fi författare. Detta motiverar 

Holmberg (2010:29) genom att villkoren för sci-fi är att författaren ”respekterar vår kun-

skap om den värld vi lever i och dess funktionssätt” (Holmberg 2010:29). Sci-fi författare 

spekulerar i människors reaktioner inför ”spekulativa, men enligt vår världsuppfattning 

tänkbara eller möjliga skeenden i omvärlden” (Holmberg 2010:29), och detta står i mot-

svarighet till vad andra realistiskt inriktade författare gör. Det är alltså inte rimligt att man 

i sci-fi genren placerar in otänkbara komponenter i handlingen, för genom att göra detta 

bryter författaren mot det realistiska kravet och litteraturen blir genast icke-realistisk 

(2010:29). Det Holmberg hävdar är att genrens grundförutsättning bottnar i en tro på na-

turvetenskap, kunskapsinhämtning via vetenskapliga metoder och människans förmåga 

att förstå och påverka den materiella världen. Genom att genren framställs av tänkbara 

skeenden, baserade på rationella och kunskapsbaserade spekulationer, måste litteraturens 

berättelser och innehåll uppfattas som faktiska och möjliga. Det är också på grund av 

detta som Holmberg menar att sci-fi litteraturen utmanar läsaren att följa med på det 

största äventyret man kan tänka sig; utforskningen och förståelsen för verkligheten 

(2010:49). 

Men hjälp av Godhe & Ramsten (2010), Holmberg (2010) och Määttä (2010) har 

en gemensam uppfattning om sci-fi presenterats. Det blir tydligt att sci-fi tillhör den spe-

kulativa genrer, som bygger på en vetenskaplig världsbild och teknologiska och veten-

skapliga upptäckter, metoder och teorier.  

Godhe & Ramsten (2010:274–279) ger sin slutliga bild av sci-fi och lägger vikt vid 

att belysa det faktum att genren har, i hög grad, kommit att problematisera det som annars 

tas för givet. Genom genren sätts våra föreställningar om vad som utgör tillvarons funda-

ment i fråga, sociala normer, samhällskulturer och kulturella sedvänjor. Det behövs heller 

inte stora och långa vetenskapliga projekt för att nå insikten om att sci-fi har nått hög 

popularitet och funnit sin plats bland andra episka genrer. Men trots att definitionsfrågan 

är svår och att bena ut vad som egentligen är sci-fi, lyckas Persson, i sin bok Skräck, 

science fiction och fantasy – Läs och arbeta med fantastiska genrer i Svenska 1,2 och 3 

(2016) ge sin grundliga bild av genrens innebörd.  

Persson lyfter fram att ordet science fiction kommer av engelskans betydelse för 

vetenskap och fiktion och att det är vetenskapliga framsteg som aktualiseras i berättelsen 

(2016:67). Att komma i kontakt med ett postapokalyptiskt samhälle är inte ovanligt inom 

sci-fi litteraturen. Rent bibliskt har ett sådant samhälle kopplingar till människans under-

gång, medan det i sci-fi sammanhang oftast har betydelsen ”efter undergången – i spill-

rorna av den forna världen efter katastrofen” (Persson 2016:67). Vidare är den aktuella 

miljön en alternativ verklighet, framtiden, en annan dimension eller planet. Det är heller 

inte främmande att de samhällen som vi stöter på inom sci-fi karaktäriseras av att vara 

isolerade från omvärlden och styrs hårt av en stat och är under ständig övervakning. Även 
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om övervakningen och det hårda styret kan ha goda eller onda avsikter, är det alltid sta-

ten/samhället som går före individens vilja och mänskliga rättigheter (Persson 2016:68). 

Förförståelsen av genren och det svåra i att definiera den har tidigare presenterats, 

lika så ansatser till beskrivandet av sci-fi. Öhman (2002:168) anknyter till detta och vill 

poängtera att det var under 1900-talets första hälft som genren utgick ifrån sådant som 

man, vid den tidpunkten, ansåg vara teknologiskt utförbart i framtiden. Dessa trovärdiga 

vetenskapliga förutsättningar är än idag element som vi förväntar oss av sci-fi, vilket går 

i linje med vad som presenterats i Godhe & Ramstens antologi Möjliga världar – teknik, 

vetenskapen och science fiction (2010). Vidare diskuterar Öhman den historiska kontex-

ten och lyfter fram att sci-fi litteraturen, under 1940-talet, ansågs vara ”upplyst” och hade 

anammat den teknologiska utvecklingen (2010:169).  Sci-fi litteraturens pendling är även 

det ett ämne som Öhman väljer att ta sig an och citatet nedan inte bara visar, utan kon-

kretiserar, på vilket sätt sci-fi litteraturen kan kasta ljus på samtidsproblematik, ett citat 

som ligger helt i tiden.  

 

SF-genrens omsvängningar från att ha varit en teknologisk inriktad litteratur till att på nytt 

kunna användas för att kritisera tendenser i samtiden och till att diskutera filosofiska och 

existentiella problem, bidrog även att öppna den för fler kvinnliga författare. Till framtiden 

kunde man förlägga konsekvenserna av samtidens patriarkala praktiker eller pröva att 

kasta om maktförhållandena mellan könen (Öhman 2002:170). 

 

Samtliga ovannämnda författare och forskare definierar och problematiserar både sci-fi 

som begrepp och genre. Det har getts en bild av huruvida innehållet i genren och verklig-

heten står i relation till varandra. Att det är en bred, varierande och svårdefinierad genre 

är författarnas och forskarnas enade uppfattning.  

3.3.2 Fantasy 

Fantasyns historia är lång och snårig. Den är i någon mån, enligt Ekholm (2000:9) lika 

gammal som mänskligheten. Dock är det rimligt att säga att det litterära begreppet är 

något nyare. Förklaringarna till varför genren har väckt ett stort intresse hos oss männi-

skor är många, det finns de som menar att ett nyupptäckt intresse för människans forntid, 

vårt behov av sagor eller J.R.R. Tolkiens genomslag är svaret på den stora succén.  

Under de senaste 25 åren har litteraturformen tagit sig in i Sverige och det råder 

inga tvivel om att den är här för att stanna. Holmberg belyser i sin bok Fantasy – Fan-

tasylitteraturens historia, motiv och författare (1995:7) att genren till en början enbart 

bestod av ett verk, Tolkiens trilogi Härskarringen. Dock hade denna bok inget direkt 

genomslag i Sverige utan det var först under 1960–1970-talet som den fick sin ofantliga 

framgång i och med pocketutgåvan. Det gör det möjligt att tänka att det nyväckta intresset 

för fantasylitteraturen som Ekholm diskuterat tidigare, faktiskt till mångt och mycket be-

rodde på Tolkiens framfart och det resonemanget stärks med Holmbergs tankegång. Den 

explosionsartade popularitet som Tolkien bidrog till i främst USA, England och senare i 

andra länder, öppnade upp för ett enormt tyckt på utgivning av annan fantasylitteratur. 

Visserligen bestod dessa utgivningar oftast av gamla verk som tryckts i nyutgåvor, vilket 

senare avlöstes med nyskrivna romaner och debuterande författare (1995:7). 
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På samma sätt som Holmberg lyfter fram argument om realistisk och icke-realistisk 

litteratur i sitt avsnitt ”Äventyret verkligheten” i Möjliga världar – tekniken vetenskapen 

och science fiction (Godhe & Ramsten 2010, se även 3.3.1) så gör han samma ansats i 

boken Fantasy – Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (Holmberg 1995:10 

– 11). Här menar han att det är befogat att kategorisera litteratur och i första hand utifrån 

hur olika författare förhåller sig till den verklighet som vi ser omkring oss och utifrån 

deras sätt att styra och nyttja sin fantasi. Realistisk litteratur hävdar Holmberg är verklig-

hetsavbildande. Det finns en förenande tanke mellan författare och läsare som grundar 

sig i att båda parter accepterar att realistisk litteratur gestaltar individer och företeelser 

som skulle kunna finnas eller ha funnits i vår verklighet. Vidare karaktäriseras den icke-

realistiska litteraturen fantasiflykt, magi och sagor. Under väldigt lång tid var den här 

typen av litteratur dominerande och utan konkurrens, då mycket av den bevarande och 

gamla litteraturen allehanda är icke-realistiska verk.  

I fantasylitteraturens fall är genren väldigt bred och detta återspeglas inte enbart i 

tematik och motiv, utan även i författarnas syfte och ambition med sina verk. Bibeln har 

haft en enorm inverkan på vår västerländska litteratur men även på fantasyn. Många av 

de motiv och gestalter som förekommer i Bibeln har idag fått sina omskrivna versioner 

och betydelser inom fantasylitteraturen (Ekholm 2000:11). Det ska dock poängteras att 

det är under medeltiden som flera olika berättelser skapas och som sedan ligger till grund 

för den fantasylitteratur som vi känner till idag. Det är inte ovanligt att sådana föremål 

som svärd, ringar och magiska ting från keltisk mytologi, är förekommande i den moderna 

fantasyn (2000:13).  

I linje med Ekholm är Öhman (2002:135) och i sin Populärlitteratur – De populära 

genrens estetik och historia diskuterar även han det faktum att fantasygenren har rötter 

långt bak i tiden. Den kommer av sagor, epos samt legender och enligt Öhman definieras 

genren utifrån att karaktärerna tilldelats magi och att den sekundära världen är en stor del 

av berättelsen. Öhman beskriver världarna i fantasy som något som existerar jämsides 

med vår egen värld, medan världarna i sci-fi alltid ligger framåt i tiden.  

 

Den sekundära världen måste vara helt annorlunda än den vanliga primära världen, men 

också fullständigt logisk och detaljerad uppbyggd. Det måste vara en värld som visserligen 

kan vara en spegelbild av den vanliga världen, men som trots detta följer sina egna lagar 

(Öhman 2002:136). 

 

Det är alltså viktigt att den sekundära världen är trovärdig, detta för att läsaren inte ska 

bli skeptisk. Något som Öhman menar är paradoxalt med fantasy är främst det faktum att 

den måste vara fantastisk och trovärdig samtidigt. Detta i kombination med att inträdet i 

den sekundära världen kan vara förenad med magi, en genomgång via ett träd, eller som 

i Narnia, genom en garderob, gör det inte lättare. Vidare är den värld som fantasyn ut-

spelar sig i full av möjligheter och här finns en chans att leva ut sådant som inte tidigare 

varit möjligt eller sådant som karaktärerna varit tvungna att förneka (Öhman 2002:136). 

Dahlqvist (2010:240) lyfter fram sin generella bild av fantasy och menar att den 

kännetecknas av en enkel människosyn, hjältar och skurkar som lätt identifieras och att 

det främsta fokuset är äventyret snarare än problematiken kring den mänskliga naturen. 
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Här kantras berättelserna av heliga uppdrag, magiska föremål, mystik och cynisk histo-

rieuppfattning. I anslutning till Dahlqvists definition bör Ekholms (2000:69) förklaring 

av genren ges. Han menar att berättelsen karaktäriseras av medvetna brott mot de natur-

lagar som vi i vår värld är vana vid och det som vi uppfattar som realistiskt, trovärdigt 

och förnuftigt har suddats ut. Även om det ofta handlar om en sekundär värld så är det 

inte ovanligt att den här typen av berättelser kan äga rum i vår värld. Allt sådant som vi 

anser vara övernaturligt, magi, talande djur eller andra existerande världar, fyller alla sin 

normala och logiska plats i just den miljön. I samband med definitionen ger även Ekholm 

(2000:74) en lång och beskrivande bild av fantasyns undergenrer, dessa är många och i 

vissa avseenden överlappar dem varandra. Dying earth, sword and sorcery, episk-, genre-

, high-, keltisk-, kristen-, och science fantasy är exemplen på undergenrer som Ekholm 

ger. Dock poängteras att fantasygenren är ett fenomen som, likt sci-fi, är i ständig ut-

veckling och därför blir definitionsfrågan svår och snårig. Det är inte rimligt att anta att 

den terminologin som är aktuell idag kommer vara det längre fram och eftersom littera-

turen är dynamisk blir det omöjligt att placera all fantasylitteratur i fack och kategorisera 

dem utifrån någon undergenre (Ekholm 2000:74).   
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4 Material & metod 
Undersökningen bygger på en didaktisk inriktning där en kvalitativ metod kommer till 

uttryck. Metoden motiveras med att undersökningen bottnar i en kvalitativ litteraturanalys 

och att metoden fungerar väl ihop med undersökningens syfte. Den möjliggör både en 

djupgående analys och det valda, avgränsade analysmaterialet bidrar med en innehållslig 

bredd till undersökningen (Rienecker & Jørgensen 2018).  

Det litterära urvalet har gjorts medvetet och analysmaterialet består av tre trilogier, 

författade av både kvinnor och män som alla har tillfört mycket inom genren fantastisk 

fiktion. Den litterära analysen tar avstamp i Härskarringen trilogin (J.R. R Tolkien, 

1992), Hungerspelen trilogin (Collins 2011) samt MaddAddam trilogin som innehåller de 

tre verken Oryx och Crake (2009), Syndaflodens år (2010) och MaddAddam (2015) 

skrivna av Margaret Atwood. Genom att analysera det avgränsade materialet med hjälp 

av närläsning och tolkning av lyrik är förhoppningen att syftet för undersökningen ska 

uppnås och att de didaktiska möjligheterna kring genrerna ska kunna lyftas fram.  

Det skönlitterära urvalet innehåller enbart romaner inom genrerna sci-fi och fan-

tasy, men tidigare i avsnitt 3.3 gavs beskrivningen att fantastisk fiktion även inrymmer 

skräck. Valet att inte använda en skräcktrilogi har egentligen ingen bredare förklaring mer 

än att de valda trilogierna är några favoriter och att skräckromaner inte varit ett område 

som intresserat mig personligen. Valet av författare och trilogier utgör en bredd inom den 

fantastiska fiktionen och består av verk av både äldre och yngre datering, vilket jag upp-

lever som en tillräcklig spridning undersöknings syfte.  

Härskarringen trilogin skriven av J.R. R Tolkien (1992) har en explosionsartad po-

pularitet runt om i världen och trots att den är av äldre datering och från en annan tid, har 

den nått stor framgång hos ungdomar. Vidare är Hungerspelen trilogin (Collins 2011) en 

dystopisk och fantastisk historia, som med sin relativt nya förekomst inom fantastisk fikt-

ion blivit en storsäljare både som bok och filmatisering. Materialets tredje och sista tri-

logi, MaddAddam (2015), har möjligen inte nått ut till alla, men i denna undersökning har 

den en given plats. Atwood är en lysande författarinna som har en bakgrund inom både 

fantastisk fiktion och lyrik, samt har MaddAddam trilogin kommit att erbjuda en kom-

plexitet och en välfungerande historia som fångat många läsare. Valet av skönlitterära 

verk och författare kan motiveras med att lärare kan finna det lättare att skapa ett intresse 

hos eleverna genom att presentera litteratur som ungdomar känner till och kan intressera 

sig av (se vidare 5.3), något som samtliga nämnda författare kan bidra med.  

För att stödja den litteratur- och lyrikanalys som är undersökningens primära ut-

gångspunkt, vilar arbetet på en teoretisk grund där akademiska texter och artiklar samt 

gymnasieskolans styrdokument är centrala. Genom att studera tidigare forskning och te-

orier kring genrerna lyrik och fantastisk fiktion är förhoppningen att senare kunna pre-

sentera didaktiska perspektiv och användningsmöjligheter för dessa i undervisningen. 

Den forskning som presenterades i Kapitel 3 och de teoretiska utgångspunkter som åter-

finns i nästkommande (se vidare 5), är den teoretiska grund som undersökningen bygger 

på. Främst kommer Lars Wolf, litteraturvetenskapsdocent, få stort utrymme inom områ-

det lyrik då hans material står sig väl i linje med vad som undersöks. Vidare presenteras 

en rad andra forskare och författare som alla tillfört värdefullt innehåll till forskning kring 

lyrik och fantastisk fiktion.  
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Fortsättningsvis presenteras det i nästkommande avsnitt korta resuméer av de skön-

litterära verken som valts ut som undersökningsmaterial. Detta följs av en genomgång av 

den metod som undersökningens lyrikanalys bygger på (se 4.2).  

 

4.1 Resuméer av de skönlitterära verken 
Nedan följer tre korta resuméer av de skönlitterära verken som är en del av det material-

urval som är till för analysen. Syftet med resuméerna är att förtydliga varje enskilt verks 

handling och presentera dess innehåll. 

4.1.1 Härskarringen trilogin 

Boken är indelad i tre böcker, Sagan om ringen, Sagan om de två tornen och Sagan om 

konungens återkomst. Inledningsvis står det tydligt att det för väldigt länge sedan smiddes 

ett flertal ringar, dessa är namngivna ”Maktens Ringar”. Ringarna fördelades mellan al-

verna som fick tre, dvärgarna som fick sju och där de dödliga erhöll nio. Dock smiddes 

ytterligare en ring utöver de utdelade. Den onde Sauron smidde en egen ring, Härskar-

ringen. Denna ring gav Sauron makten att styra över alla de andra ringarna, men den togs 

ifrån honom. För att återfå makten måste Sauron ta tillbaka Härskarringen och han söker 

efter den genom hela Midgård, både efter ringen och den som tagit den ifrån honom.  

Böckerna tar avstamp i en by vid namn Fylke. Här bor hoberna och det är även här 

som Härskarringen har fått sin boning. Ringen har gått i arv till Frodo Bagger och det är 

hans äventyr, uppdraget att ta sig till Domedagsbergets eld och förstöra ringen där den en 

gång blev till, som läsaren får följa med på. Frodo gör inte resan genom Midgård ensam 

utan får sällskap av Sam, Merry, Pippin, Legolas, Gimli, Aragon och Gandalf.  

Tillsammans genomgår gruppen flera farliga, hopplösa och otroliga äventyr och 

resan genom Midgård innehåller flera oväntade och spännande hinder. Det är alla upp 

och nedgångar som Frodo och hans följeslagare får ta ställning till som leder fram till den 

avgörande stunden för Härskarringen och det storslagna äventyr som läsaren får ta del av 

(Tolkien 1992). 

4.1.2 Hungerspelen trilogin 

I denna trilogi får läsaren följa med Katniss på hennes prövningar att spela och överleva 

Hungerspelen. Trilogin innefattar Hungerspelen, Fatta eld och Revolt och det är i den 

första boken som Katniss för första gången kommer i kontakt med Hungerspelen på rik-

tigt. 

Varje år utspelar sig Hungerspelen som bara har en enda regel, det handlar om att 

döda andra eller själv bli dödad. Årligen tvingas således tolv flickor och tolv pojkar att 

delta och det är först när Katniss tar sin systers plats i spelet som hon inser att hon är 

dömd till att dö.  

Hungerspelen blir en succé för Katniss och både hon och Peeta Mellark överlever. 

I Fatta eld kommer de båda att utses till nationens hjältar trots det faktum att deras över-

levnad i spelen kan ha startat en revolt. Denna revolt tas i uttryck mot huvudstaden. Spän-

ningarna stiger och i den tredje och sista delen har Katniss inte bara vunnit ett hungerspel, 

utan två. Revolutionen har startat och det går snart upp för Katniss att hon är den enda 

som inte har någonting med planeringen att göra. Hon är inte säker någonstans och trots 
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detta är hon den som spelar den största rollen i slutstriden. Det blir tydligt att Katniss, till 

varje pris, måste vara symbolen för revolten och bli den Härmskrika som nationen ser 

henne som (Collins 2011).  

4.1.3 MaddAddam trilogin 

Den dystopiska och postapokalyptiska trilogin som Atwood (2009-2015) skrivit innehål-

ler Oryx & Crake, Syndaflodens år och MaddAddam. I första boken försöker karaktären 

Snöman hantera sorgen efter sin älskade Oryx och Crake, hans bäste vän. Genom ett för-

sök att förstå vad som hänt måste Snöman söka svaren i sitt egna förflutna och i den 

verkliga världen. Mat och andra nödvändigheter är svåra att finna och Snöman gör ett 

gediget sökande i områden där vanliga människor en gång levde för att hitta något han 

kan äta. Han inser att om han inte får i sig föda kommer han att svälta ihjäl.  

Det är i den andra boken, Syndaflodens år, som det står klart att det är endast ett 

fåtal djur och människor som har överlevt. Den torra syndafloden har bidragit till många 

människors död men Adam Ett, ledaren för sekten Guds trädgårdsmästare, måste nu till-

sammans med sina sektmedlemmar bestämma sig för om den muterade världen är något 

som de ska stanna kvar i eller försöka fly från.  

MaddAddam är den sista boken i trilogin och det är nu som karaktärerna Toby och 

Ren har räddat sin vän Amanda från att bli mördad. De tre ger sig iväg för att ta skydd 

och sluter upp med en grupp överlevande. Det blir vid tillflykten vid Lerhuset som Toby, 

Ren och Amanda kommer i kontakt med crakerianerna. Dessa är framavlade genom bio-

teknik och förhoppningen är att dessa ska kunna befolka jorden. Äventyret leder upp till 

ett uppror mot CorpSeCorps och slutstriden är nära (Atwood 2009-2015). 

 

4.2 Metod – Lyrikanalys 
Tolkning och analysering av lyrik kan enligt Hedlund (2000) förstöra texten. Det finns 

något fint i att den litterära upplevelsen blir något eget och något att ha för sig själv. Enligt 

Hedlund (2000:27) är det möjligt att analysera lyrik för att träna sin mottagningsförmåga 

och för att ytterligare bredda upplevelsen av texten. Detta kommer att bidra till att lyriken 

får bevisa att den innehåller enormt mycket erfarenhet och kunskap, något som läsaren 

sedan får ta del av i lyrikanalysen. Det gör att det blir ofrånkomligt att inte närma sig 

texter på djupet och det blir viktigt att minnas att varje liten del är ett bidrag till den lyriska 

textens helhet. 

I analysarbetet för denna undersökning blir det aktuellt att använda sig av analys-

verktyg som är relevanta för undersökningens syfte. Den frågeställning som presentera-

des under rubriken Syfte & frågeställningar (se 1.1) och som analysen i detta arbete svarar 

emot är: 

 

 Vilken funktion fyller lyriken i fantastisk fiktion?  

 

De tongivande forskare som är aktuella inom lyrikanalysen i denna undersökning är Lars 

Elleström (1999) och Christian Janss, Arne Melberg och Christian Refsum (2004).  

I sin bok Lyrikanalys – en introduktion (1999) återger Ellerström flera goda speg-

lingar gällande tolkning av lyrik samt teorier och metoder kring detta. Ellerström 
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(1999:114) menar att det finns enormt många vägar att gå och syften till varför man läser 

och tolkar lyrik, och beroende på vilken utgångspunkt man väljer kommer det alltid bidra 

till att resultaten ser olika ut. Enligt honom krävs det därför en på förhand vald tolknings-

strategi, att man har en infallsvinkel. 

Ett relevant begrepp som utgör analysen för detta arbete är intertextualitet, d.v.s. 

förhållandet mellan olika texter. Ellerström (1999:101) liknar text med väv och menar att 

en bit väv innehåller flera lösa ändar. Det samma gäller med texten. En text är en språklig 

väv med otaliga lösa ändar. Genom att försöka följa ändarna så kan man synliggöra den 

enskilda textens mönster och passa i det i ett större sammanhang, vilket bidrar till att vi 

kontextualiserar en text.  

 

Diktens mening är alltid många meningar och de uppstår när dikten som helhet (vilket 

inkluderar inte minst dess språkliga, musikaliska och visuella struktur) sätts i relation till 

kontexter (Ellerström 1999:102).  

 

I analysen som finns i Kapitel 6 blir det därför relevant att tolka lyriken utifrån kontexten 

den presenteras i. Det blir viktigt att knyta an till den narrativa kontexten i tolkningen.  

I boken Lyriken liv (Janss et.al 2004:311) ger författarna förslag på frågor som kan 

vara lämpliga och relevanta att ställa till dikter för att få svar på de frågor man är intres-

serade av att studera. Det blir tydligt att frågorna går att konkretisera utifrån form och 

struktur, innehåll och mening. Finns det kopplingar mellan den poetiska texten och den 

tid eller det samhälle den är skriven i eller är dikten svår att förstå? Vilket är det centrala 

motivet eller det tematiska kännetecknet? Oavsett vilken typ av frågor man väljer att ar-

beta utifrån så är Janss et.al (2004) olika exempel av betydelse för ett analysarbete. Bero-

ende på vilken text man väljer att analysera och beroende på vilket syfte analysen har, 

kommer valet av frågor kunna ha flera svar.  

För att besvara den tidigare nämnda frågeställningen kommer jag i lyrikanalysen ta 

hjälp av ett par frågor anpassade efter mitt syfte och min frågeställning. 

 
 I vilken situation förekommer lyriken?  

 Hur passar dikten in i författarens övriga produktion? 

 

Dessa frågor är inspirerade av och hämtade från Janss et.al (2004:313).  Frågorna är for-

mulerade med intentionen att jag med hjälp dessa samt av närläsning och användningen 

av begreppen intertextualitet/kontextualisering kan svara på undersökningens frågeställ-

ning. Vidare kommer frågorna kunna tillföra möjligheten till att synliggöra gemensamma, 

karaktäriserande drag hos det utvalda analysmaterialet.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
För att synliggöra och lyfta argument som berör skolan har detta teoretiska kapitel utfor-

mats. Det didaktiska fokus som inryms i denna undersökning gör det ofrånkomligt att inte 

lyfta sådana aspekter som berör lyriken och den fantastiska fiktionens koppling till sko-

lan. Nedan presenteras en rad argument och iakttagelser gällande lyrikens förekomst i 

skolan och dess koppling till elevers språkutveckling. Vidare presenteras argument gäl-

lande arbetet med fantastisk fiktion, huruvida den används i skolan och exempel på hur 

man idag använder sådan litteratur.  

  

5.1 Lyrik i skolan 
Lyrik är en genre som det råder splittrade åsikter om, i alla fall enligt Wolf (2004). Det 

har visat sig att lyrik är något som lärare i svenska tycker är svårmotiverat till eleverna. 

Trots att lyrik är sådant som vi till vardags stöter på och inte minst inom musiken, har den 

svårt att ta plats i undervisningen. En av det stora utmaningarna som lärare i svenska 

stöter på är att göra eleverna intresserade för lyrik. Det finns en grundinställning till lyri-

ken som bygger på en motvilja och avsky och det är inte ett stort antal elever som lämnar 

skolan med en euforisk känsla kring lyrik. Trots att det kan tyckas vara en enkel uppgift 

att implementera lyrik i undervisningen menar Wolf att detta inte händer. En bra dikt 

innehåller betydelsefull kunskap, kan ses som skriftlig kommunikation och den innehåller 

både rytm och rim. Däremot anses dikten vara den textstil som, hos många, ses som allt 

annat än enkel, lättillgänglig och vacker (2004:11). 

Problemet som kommer med lyrikundervisning är främst de negativa attityderna 

som finns kring ämnet. Den negativa attityden återfinns inte enbart hos eleverna utan den 

förekommer även hos lärare och lärarstudenter (Wolf 2003:13). Inställningen om att lyrik 

inte skulle vara lättillgänglig menar Wolf är missvisande. Dagligen möts vi av lyrik i olika 

former, i annonser, på födelsedagskort och genom musik. Skolans mål bör därför vara att 

avskriva mystiken kring lyriken och göra den till en skriftlig uttrycksform som alla andra 

textformer i skolan. Wolf (2004:12) vill att lärare ska förstå att lyriken är ett ofrånkomligt 

och ovärderligt inslag i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling i skolan (se vidare 

5.2).  

Brodow & Rininsland (2005) är även de inne på samma spår gällande lyrikens bort-

fall och bristande utrymme i skolan. Författarna har gjort en intervjustudie där 26 aktiva 

lärare har gett sin bild av litteraturläsning i skolan. Syftet med undersökningen var att 

avläsa tendenser och fästa sig vid individuella uttalanden. I intervjustudien visade det sig 

att lyrikläsning inte får stort utrymme i litteraturläsning och litteraturbehandling i grund-

skolan samt på gymnasiet. Anledningen av bortvalen av lyrik kan härledas till att lärare 

upplever att det är svårt att få in lyriken i epokundervisning, men även för att lärare ofta 

väljer att isolera lyriken till en specifik genre – som då inte fungerar i andra sammanhang 

(Brodow & Rininsland 2005). 

Det fanns ett par angelägenheter som lärarna delgav under intervjuerna som påver-

kar deras undervisning av lyrik. Det uppfattades lättare att undervisa flickor i lyrik än 

pojkar, då flickorna oftast hade en mer optimistisk framtoning. Vidare menar en annan 

lärare att undervisningen av lyrik kräver sin trygghet och en mysig stämning, vilket upp-

nås genom att låta eleverna sitta i smågrupper och läsa i enskilda rum. Att få in lyriken i 
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klassrummet ansågs däremot enkelt när eleverna kunde arbeta med musiktexter och sedan 

diskutera innehållet. Trots att lärarna själva ger förslag på och tankar kring hur lyrikun-

dervisning ter sig bäst i klassrummet och i skolan, verkar inte bortfallet av lyrik förändras. 

Författarna (Brodow & Rininsland 2005:201–204) medger att det lilla utrymmet av lyrik 

i skolan beror på att det, det senaste halvseklet, har sett som något svårtillgängligt och att 

det krävs en van läsare med en förmåga att se mångtydlighet för att kunna hantera lyrik. 

Med den inställningen och att lärare har isolerat lyriken till en specifik genre samt inte 

behandlar dessa texter som vilka historiska eller tematiska texter som helst, verkar vara 

stora bidragande faktorer till varför lärare väljer bort och inte hanterar lyrik i sin under-

visning. 

I kontrast till bortfallet av lyrik, som både Wolf och Brodow & Rininsland synlig-

gjort, lyfter Wolf (2004:27) fram argument för lyrik i skolan och i sin bok Till dig en blå 

tussilago listas en rad användbara och nyttiga argument till lyrikens vikt i undervisningen. 

Här har Wolf tagit hjälp av en kvinnlig engelsklärare vid namn Linda Hall. Tanken är att 

synliggöra effekterna av att arbeta med lyrik och Hall menar att arbetet medför andra 

mätbara färdigheter som skolan vill att eleverna ska förse sig med. Bland annat kan lyrik 

öka elevernas intresse för att läsa, lyrik lär eleverna att lyssna, den litterära uppfattnings-

förmågan och litteraturförståelsen breddas – detta i och med att eleverna tränas i att läsa 

mellan raderna. Samtliga av ovanstående färdigheter tränas och utvecklas i samband med 

lyrikundervisning. Wolf (2004) ger ytterligare argument varför lyrikundervisning har en 

plats i skolan. Här tar han hjälp av Geoff Fenwick där Wolf gjort översättningen av 

Fenwicks argumentsformuleringar. Det framgår av dessa argument att lyriken är en del 

av det litterära arvet, att det fantasifulla, sensibla och emotionella språket tas fram via 

lyriken. Den erbjuder ett rikt formspråk och inspirerar till en precision i talat och skrivet 

språk. Vidare ger lyriken utrymme till experiment och rytmen och rimmen är bidragande 

faktorer till att elever utvecklar sin förmåga att stava och läsa (2004:28).  

Wolf medger att dessa argument, både Hall och Fenwicks, lyfter fram angelägna 

skäl till varför lyrikundervisning är viktig och nyttig. Tillsammans med ytterligare ett 

antal argument har Wolf sammanställt tre kategorier, där samtliga ingår och belyser vik-

ten av lyrik i skolan (2004:28).  

5.1.1 Funktionella argument 

Under kategorin funktionella argument ingår enligt Wolf (2004) bland annat att lyriken 

främjar språkutvecklingen, tränar skrivförmågan, utvecklar skrivflöden och berättarför-

mågan samt precision i talat och skrivet språk. Vidare ingår även förmågan att lyssna och 

koncentrera sig. Samtliga argument har sina kopplingar direkt till undervisningen i 

svenska. Just argumentet att lyrik bidrar till att träna elever i förmågan att skriva, grundar 

sig i studier om skrivprocessen. Där har det visat sig att skrivuppgifter som inte enbart är 

ämnade för läraren att läsa, gör att eleverna är mer noggranna i sitt skrivande och lyriken 

bidrar till att träna upp känslan för ords enskilda betydelse och genom detta finns en vilja 

i att det som skrivs ska bli korrekt (Wolf 2004:28). 
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5.1.2 Emancipatoriska argument 

Under emancipatoriska argument inryms sådana som fokuserar på att undersöka och för-

stå, reflektera och engagera, uttrycka tankar, känslor och åsikter. Lyriken utvecklar fan-

tasin och känslolivet, vidgar erfarenheter och insikter. Elever prövas i sina värderingar 

och värden. Äldre elever kommer ofta med stora livsfrågor och problematik som de brott-

tas med, skolan måste därför erbjuda möjligheten att tänka efter och reflektera. Wolf 

(2004:29) menar att lyrikundervisning kan tillfredsställa dessa behov genom att eleverna 

får läsa och skriva dikter. 

5.1.3 Litteraturargumenterande argument 

Den sista kategorin innehåller litteraturargument där undersöka innehåll och uppbyggnad 

ingår. Språk och stil, komma i kontakt med rikedom av formspråk, träna litterär uppfatt-

ningsförmåga och tillägna sig det litterära kulturarvet ingår alla under samma kategori. 

Detta innebär således inte att skolan ska undervisa i lyrik för att göra eleverna till full-

fjädrade lyriker eller diktare, utan att undervisningstillfällena har som syfte att ge eleverna 

tid att utveckla dessa förmågor och tillägna sig kunskapen inom området (Wolf 2004:29). 

Slutligen menar Wolf (2004:13) att genom att utesluta poesin i skolan gör vi den 

fattig på både erfarenheter, kunskaper och känslor. Vidare menar han att poesi stimulerar 

elevernas tänkande, erbjuder dem att uttrycka och arbeta med sina känslor. Lyriken i sko-

lan för samman det som är allvarligt och pessimistiskt med det som är upplyftande och 

underhållande. Med hjälp av ett friare språk, som inte står i linje med vad grammatiska 

regler påstår är rätt eller fel, kan eleverna via poesin uttrycka sina tankar och känslor. 

Wolf (2003:9) menar att poesin i skolan innebär ett oundvikligt inslag i arbetet med skön-

litteratur och språkutveckling, vilket också redogörs i nästkommande avsnitt. Dessutom 

innehåller de tre kategorierna av argument flera goda skäl till varför lyrik i skolan är ett 

viktigt inslag och ett utvecklande arbetssätt.   

 

5.2 Lyrik och språkutveckling 
Detta avsnitt har som syfte att redogöra för sambandet mellan lyrik och språkutveckling. 

Om det nu presenterats många goda argument varför lyrik bör få större plats i undervis-

ningen, kan man ställa sig frågan om vad den skulle göra för elevers läs- och skrivut-

veckling? 

Lyrik och språkutveckling är något Wolf (2004:30) uppger att det finns en koppling 

mellan. Dels tydliggör han det via de tidigare nämnda argumenten för lyrik i skolan (se 

5.1) och här näst genom ett antagande. Wolf vill tro att om lärare börjar se sambandet 

mellan lyrik och språkutveckling, kommer detta kunna leda till att lyriken får en högre 

status och ett betydligt större utrymme i svenskundervisningen än vad som är aktuellt 

idag. Detta kräver således att lärare, redan när barnen är små, börjar titta närmare på detta 

och inte väntar tills att det rör sig om äldre elever.  

Genom forskning inom psykologiska, pedagogiska och språkvetenskapliga områ-

den i England och USA, har man kommit fram till en gemensam accepterad sanning vad 

gäller huruvida elevers läsning och skrivning är sammanflätat med deras kognitiva och 

språkliga utveckling (2004:30). 
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I boken … och en fräck förgätmigej (Wolf 2003:14) lyfts diskussionen om att elever 

i tonåren har en begränsad språkutveckling och att utvecklingen i princip är avslutad. 

Visserligen stämmer inte detta för alla, men skolans uppgift att utveckla elevers kommu-

nikativa förmåga slutar inte bara för att det finns en diskussion kring avslutad språkut-

veckling vid en viss ålder. Människans aktiva ordförråd måste stimuleras, vilket krävs 

hela människans livstid. Ordförrådet avgör elevers fallenhet i att uttrycka känslor och 

kunna påverka andra. Det är genom fortlöpande stimulering och övning som elever ut-

vidgar sitt ordförråd och där läsning, talande och skrivande bidrar till denna stimulans. 

Språkbehärskningen blir en viktig tillgång och medvetenheten i hur man kan leka med 

stilar och ord skapar ett individuellt avtryck hos eleverna. Detta hävdar Wolf (2003) att 

poesilektioner bidar till, att elevernas ordförråd stimuleras i samtal om lyrik och i samtal 

om stil, ordlekar och ordbildningar.  

Idag vet vi, tack vare forskning, att exempelvis förskolebarns språkliga utveckling 

i stor utsträckning påverkas av deras kontakt med rim och ramsor. Det har under årens 

lopp presenterats en rad internationella undersökningar gällande rim och ramsors roll för 

språkutvecklingen. Wolf (2004:31) lyfter fram resultat som uppkommit via en undersök-

ning 1985 av två forskare i Oxford. Resultatet pekar på att förskoleelever som har erfa-

renhet av rim och ramsor också påverkar deras framgång i den tidiga närläsningen, detta 

på grund av att barnen har lärt sig att lokalisera fonologiska mönster. Vidare menar man 

att barn i en ålder av fyra till fem år som inte har kommit i kontakt med detta, eller har 

haft en väldigt liten kontakt med, har svårare att lära sig läsa flytande. Även om under-

sökningen inte gjorts i Sverige menar Wolf att det dessa slutsatser kan också dras för 

svenska förskolebarn. Han hänvisar till Ingvar Lundberg (Wolf 2004:31) från Umeå uni-

versitet som redogör att:  

 

Om barn har fått tillfälle att redan före skolstarten i lekens form komma i kontakt med 

språkets formsida, är det bäddat för ett positivt möte med skolans läsinlärningskrav. De 

barn som inte kommer till skolan med sådana erfarenheter riskerar däremot att råka ut för 

allvarliga läs- och skrivsvårigheter (Wolf 2004:31).  

 

Det finns alltså en tämligen stark koppling mellan barns läs- och skrivutveckling och lyrik 

i unga åldrar. Dock bygger de svenska handböckerna som är skrivna för att ge språksti-

mulerande övningar på internationell forskning och riktar sig till yngre barn. Däremot så 

fungerar dem för de allra flesta elever, trots att övningarna grundar sig på rimmande ver-

ser och ramsor. Genom att de är metalingvistiska och syftet alltid bottnar i lingvistisk 

medvetenhet går det att anpassa dessa till äldre elever (Wolf 2004:31).  

Wolfs tidigare nämnda uttalande om elevers begränsade språkutveckling i tonåren, 

som presenterats i … och en fräck förgätmigej (2003:14), kan ställas i relation till ett 

liknande uttalande han gör i Till dig en blå tussilago (2004:37). Här skriver han om att en 

stor och väsentlig del av språkutvecklingen normalt är avklarad redan i slutet av lågsta-

diet. Däremot poängteras det att för de allra flesta elever så fortsätter utvecklingen även 

långt senare. Detta gör att Wolf tycker att det är en självklarhet att skolan borde studera 

och se lyriken som ett viktigt konstnärligt uttrycksmedel som alla elever, oavsett ålders-

grupp, borde få komma i kontakt med. Lyriken innehåller speciella språkliga och formella 
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kvaliteter och dessa har en fördelaktig inverkan på språkutvecklingen. Wolf menar att 

"lyrikens påverkan skulle kunna göra deras eget skrift- och talspråk mer exakt, mer ef-

fektivt och mer genomtänkt” (2004:37).  

Det finns en poäng i att låta lyrik utgöra kärnan för undervisningen och detta grun-

dar sig, enligt Wolf (2004:39), på det lyriska språkets kvalitet och de erfarenheter som 

kommer med att arbeta med lyrik i skolan. Det finns ett samband mellan språk och läs- 

och skrivförmåga, och lyriken bidrar till elevers språktillägnan och utveckling. Den ka-

pacitet och medvetenhet som eleverna får med sig i arbetet med lyrik stannar inte vid 

språkets innehåll eller vid deras läsinlärning. Det handlar i mångt och mycket om att språ-

ket, som är en del av lyriken, är ovillkorligt sammankopplat med erfarenheter, tankar och 

känslor. Att studera poesi bidar till att eleverna aktivt får betrakta språkets potential, detta 

genom att se hur valet av ord, satser och meningar skapar något innehållsrikt (Wolf 

2003:14). 

I samband med detta knyter Wolf (2004:40) an till Kornej Tjukovskij som menar 

att lyrikundervisning i skolan kan liknas med den insats som görs när eleverna undervisas 

i bild, sång, musik och dans. Det handlar om att låta eleverna få ta till sig landets poetiska 

arv. Vidare hävdar Tjukovskij att det är optimalt med en ”poetisk fostran” där man tar 

tillvara på barns fantasi och kreativitet. Detta görs genom att uppmuntra mindre barn att 

experimentera och leka med sina och andras ord, för att sedan leda dem in i lyriken och 

insikten i att det är ett speciellt och värdefullt medel för att uttrycka sina känslor. Den 

”poetiska fostran” motiverar Tjukovskij med att de allra flesta barnen genomgår en period 

som karakteriseras av poesi och deras entusiasm i att lyssna och lära sig poesi utantill. 

Även om den här perioden yttrar sig i barnens unga ålder finns det en anledning att som 

lärare för äldre elever ta tillvara på första tillfälle som ges för att låta eleverna övergå från 

rim och ramsor till högre poesi. På det sättet får lyrik sin plats i svenskundervisningen 

som den förtjänar, kanske främst på grund av dennes givna samband till elevers läs- och 

skrivutveckling (Wolf 2004:40). Slutligen menar Wolf (2004:13) att han har en överty-

gande känsla att aktivt arbete med lyrik och övningar under lång tid, kommer att bidra till 

att elevers läs- och skrivförmåga utvecklas.  

 

5.3 Fantastisk fiktion i skolan 
Det här avsnittet är ämnat att lyfta fram i vilken utsträckning fantastisk fiktion lämpar sig 

i undervisning och på vilket sätt den idag används. Detta för att synliggöra användnings-

möjligheterna för den fantastiska fiktionen i svenskundervisningen och för att lyfta dess 

potential.  

I pedagogiskt syfte och som utgångspunkt i undervisning har fantastisk fiktion kom-

mit att bli allt vanligare, vilket historiskt sett inte varit en självklarhet. I USA har det varit 

förekommande att blanda in sci-fi-filmer i undervisningen för att exemplifiera etiska, mo-

raliska, ekonomiska, politiska och samhälleliga angelägenheter. Dock var det inte förrän 

kring 1940-talets slut och framåt som man sett en markant ökning i intresset för den fan-

tastiska litteraturen i undervisningen. Raketen, som blivit en teknisk innovation under 

andra världskriget, var en av anledningarna till att ögonen för den astronomiska forsk-

ningen öppnades. Detta fick inte enbart rymdresan att aktualiseras inom litteraturen utan 

det märktes även i skolböcker som berör ämnet astronomi. Även om det tidigare gjorts 
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ansatser att närma sig motiven från sci-fi eller fantasy i läromedlen, hade det gjorts täm-

ligen lite och med en nedvärderande ton (Godhe 2005). Det blir tydligt att det enkom 

förekommit referenser till sci-fi-litteraturen inom de naturvetenskapliga ämnena då det 

kunnat dras enkla kopplingar mellan det litterära och det vetenskapliga.  

Godhe framhäver att en didaktisk sci-fi uppskattas av pedagoger men att det funnits 

en debatt kring huruvida fantastisk fiktion är förödande för elever. Men att använda sig 

av sci-fi som pedagogisk utgångpunkt när det kommer till vetenskapliga teorier blir allt 

vanligare och det råder inga tvivel om att humanistiska och samhällsvetenskapliga fors-

kare har börjat intressera sig för det kulturella fenomenet (Godhe 2005:15). I skolan ska 

eleverna ges möjlighet att samtala, diskutera, lyfta ämnen till debatt och växa som indi-

vider och kunskapsmässigt. Godhe (2005:16) hävdar att sci-fi kanske fungerar bäst i sam-

manhang där experiment, diskussion och debatt är stora samt att det inte enbart handlar 

om att använda sig av sci-fi inom områden där det gäller att beskriva och lyfta fram teknik 

och vetenskap på ett verklighetsskildrande sätt.  

Som ett svar på det Godhe lyfter fram, att det dröjt länge innan den fantastiska fikt-

ionen har fått tagit plats inom undervingen, kan bero på resonemanget om att Sverige i 

stor utsträckning inte tagit del av den fantastiska fiktionen (Ekholm 2000:63). Detta har 

sin förklaring i att det dröjde länge innan fantastisk fiktion blev accepterad som seriös 

litteratur. Nu erbjuds det dock flera utbildningar inom ämnet och högskolor och univer-

sitet har anammat kurser i fantasy och sci-fi. Ett annat bevis på att genrerna har fått ett 

större genomslag och acceptans är att det i bokhandeln och bibliotek numer finns egna 

avdelningar för genrerna.  

Hur vi än kommer i kontakt med fantastisk fiktion menar Fuxa (2012:26) att dessa 

genrer tappar sin makt i skolan, både bland läsare och lärare. Lärare har lärt sig att undvika 

fantasy och sci-fi i sin undervisning. Därför menar Fuxa att det är viktigt att lärare knyter 

an till genrerna och är villiga att se det värdefulla i den pedagogiska potentialen som finns 

i fantastisk fiktion (2012:26). Elever måste ges möjlighet att öva sin läskunnighet och 

måste få tid till det och till samtal. Att läsa och samtala om böcker öppnar upp för filoso-

fiska tankebanor och det sägs att en del litteratur bidrar till detta mer än andra, något som 

Fuxa anser att fantastisk fiktion erbjuder. Att diskutera problematiska, svåra eller rent av 

pinsamma ämnen kan för vissa elever vara osannolikt att göra. Men genom att använda 

sig av litteratur som berör dessa teman kan eleverna öppna upp sig själva och sitt tänkande 

i samtalet, och Fuxa hävdar att fantastisk fiktion ger läsaren möjligheten att tänka kritiskt 

om sin egen situation, andras eller viktiga frågor (2012:27). Detta kan ses som ett givet 

argument för att lyfta in fantasy och sci-fi i undervisningen. Dessa genrer har slagit sig in 

på toppen av bok- och prislistorna och detta är ingen slump enligt Fuxa. Genrerna är 

omvälvande och innehåller enormt mycket, vilket gör att läsarna vill ha mer. Detta gör 

det aktuellt att som lärare tillämpa fantastisk fiktion ännu oftare än vad som tidigare gjorts 

i litteraturlistorna och utmana elevers fantasi och reflektion (2012:27).  

I interaktion med och i arbetet med barn och ungdomar har många vuxna stött på 

fenomenet Harry Potter. Genomslaget för denna bokserie har inget motstycke och det 

råder inga tvivel om dess intresse hos unga som vuxna. Det har konstaterats att fantasy 

har blivit den genre där barn och vuxnas läsning möts. Det blir såklart extra viktigt att 
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kunna bemöta elever med böcker som gör att deras läsning känns lustfyllt och utveck-

lande, detta gäller inte enbart för lärare utan även vuxna i allmänhet, bibliotekarier och 

litteraturintresserade. Det handlar om att kunna erbjuda barn och ungdomar böcker som 

vid rätt tillfälle skänker dem mening (Ehriander 2012).  

Harry Potter har kommit att bli en bokserie som erbjuder läsaren att identifiera sig 

med många karaktärer, vilket står i kontrast till det humoristiska och det ironiska inslagen. 

Det är i samklang med magin och det vardagligt tidlösa som står i fokus som dessa böcker 

givit verklighetsflykt och verklighetskunskaper till läsarna. Detta har inte enbart gjort att 

böckerna intresserat unga utan även vuxna. Ehriander (2012:9) menar att böckerna utgör 

en gemensam plattform för unga och vuxna att mötas vid och det gäller även i det peda-

gogiska rummet. Hon hävdar att det blir lättare och positivare att undervisa i något om 

man själv är engagerad och intresserad av det som engagerar och intresserar eleverna. 

Vidare menar Ehriander att fantasylitteratur är läsfrämjande.  

 

Naturligtvis måste det finnas utrymme att diskutera vad som egentligen är litterär kvalité, 

men det är ändå viktigt att vi som har med barn och barns läsning att göra faktiskt är insatta 

i vad det är de vill läsa, vad som fångar deras intresse och har kunskap om hur denna 

litteratur är uppbyggd (Ehriander 2012:10 – 11).  

 

Diskussionen kring vad som ska läsas i skolan är ständigt återkommande och Ehriander 

(2012:14) menar att den diskussionen alltid måste ställas i relation till det samhälle vi 

lever i. Elever måste känna att den litteratur som ska läsas är av betydelse för deras samtid 

och som lärare blir det viktigt att tillföra texter som är meningsfulla för dem. Det finns 

också en skyldighet i att göra läsning intressant och att uppnå de uppsatta målen i skolan 

går lättare om eleverna lockas med läsning av sådan litteratur som det finns ett intresse 

för. Ehriander menar att det är pedagogens fantasi som sätter gränserna och eftersom hen-

nes tidigare resonemang kring fantasylitteraturens främjande för läsandet, så kan valet av 

litterära genrer göras tämligen enkelt (2012:14).   

I samtal om fantastisk fiktion möts ämnet ofta av argument till varför det inte ska 

användas i skolan, men Ebbelind (2012:89) ger en beskrivning av fantasylitteraturen som 

passar väl in på vad skolan bör förse eleverna med. Hon menar att myterna som ofta är 

påtagliga i berättelserna medvetandegör oss och utvecklar människan, vilket leder till att 

vi kan orientera oss i mötet med livet. Litteraturen erbjuder läsaren att fundera kring så-

dant som är gott eller ont, att kunna göra val om sådant som berör det sanna eller det 

falska. Vidare ges det i antologin Ett trollspö på katedern (Ehriander & Nilson 2012) 

lysande exempel på hur arbetet med fantasylitteratur i skolan används. Det är inte ovanligt 

att det görs läs- och skrivprojekt, identitetsutvecklande temaarbeten eller ämnesövergri-

pande arbeten i skolorna idag, där den fantastiska fiktionen utgör kärnan för innehållet. 

Det som blir tydligt i denna antologi är att användandet av Harry Potter är populärt, vilket 

ligger helt i linje med Ehrianders tidigare uttalande om bokseriens enorma genomslag. I 

sitt avsnitt ”Harry Potter i skolans värld” (Ehriander & Nilson 2012:293) skriver Josefine 

West om den guldgruva hon anser att Harry Potter är. West påstår att det finns mycket 

för lärare att hämta i de sju böckerna och att igenkänningsfaktorn mellan eleverna och 

karaktärerna i boken är stor. Det bidrar till att undervisningen blir levande och kan beröra 
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eleverna både som individer och människor. Vidare poängterar West det faktum att böck-

erna kräver tid på grund av sitt omfång och att tid inte är något som det finns mycket av 

i skolan. Men genom att göra utdrag ur samtliga böcker kan man som lärare skapa till-

fällen där eleverna får möjligheten att uppleva delar av alla böcker i bokserien. Detta 

menar West (2012:293) blir som en ”aptitretare” för eleverna och kan locka dem till att 

läsa ännu mer av böckerna på egen hand.  

I likhet med Ehriander står West fast vid att det är lärarens fantasi som sätter grän-

serna och att arbetsuppgifterna kring Harry Potter lätt kan varieras, vilket i sin tur kan 

leda till praktiska undervisningstillfällen och även ämnesöverskridande temaarbeten. Ge-

nom att använda omväxlande utdrag ur böckerna menar West (2012:294) att det är möjligt 

att genomföra skrivövningar där eleverna bland annat får skriva nyhetsnotiser utifrån en, 

på förhand, bestämd artikel. Vidare kan eleverna skriva insändare och referat med ut-

gångspunkt i det lästa och West presenterar även en uppgift där syftet är att skriva en 

faktaruta. Till den övningen gäller det för eleverna att använda sig av Internet, uppslags-

verk, faktaböcker och utdragen ur Harry Potter-böckerna. Detta görs för att kunna skriva 

en faktaruta om exempelvis enhörningen, fenixfågeln, basilisken eller draken (West 

2012:296). Vidare är samtal och diskussion kring utdragen viktiga inslag i undervisningen 

och elevernas kunskapsutveckling. Det är dock viktigt att poängtera att samtliga övningar 

som West presenterar bör anpassas till den åldersgrupp eller klass som är aktuell och att 

det endast är läraren som sätter gränserna. Däremot är det, oavsett åldersgrupp, några 

element som är återkommande i undervisningsexemplen som presenteras i Ett trollspö på 

katedern (Ehriander & Nilson 2012). 

 Oavsett hur man valt att arbeta med fantastisk fiktion i sin undervisning finns en 

upprepad struktur i hur man väljer att presentera och använda sig av fantastisk fiktion i 

undervisningen. Det ingår föreläsning och introduktion av genren, samtal och diskussion 

av innehåll och motiv/teman. Det skrivs bokrecensioner, filmrecensioner eller tv-spels 

recensioner. Boksamtal, textsamtal och skrivövningar. Vidare arbetar man med att ele-

verna producerar individuella texter, både i prov- eller uppsatssituationer. Det är också 

återkommande att man väljer att arbeta ämnesövergripande eller i form utav en lång te-

matisk undervisning. Det blir tydligt att författarna inte gör någon skillnad mellan en 

”vanlig” litteraturundervisning eller sådan där fokus ligger vid fantastisk fiktion (Ehrian-

der & Nilson 2012). 

I relation till de undervisningsförslag som ges i Ett trollspö på katedern har Al-

kestrand (2016:9) gjort en studie i sin bok Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis 

Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete där syftet är att undersöka hur fantasylit-

teratur kan fungera som en utgångspunkt för grund- och gymnasieskolans värdegrunds-

arbete. Alkestrand menar att de magiska möjligheterna både innefattar specifikt fantasy-

litteraturens och generellt skönlitteraturens möjligheter i värdegrundsarbetet. Det visar 

sig att Alkestrand finner många goda argument för att arbeta med fantasylitteratur i sam-

manhang där värdegrunden ska belysas.  

Den didaktiska potentialen som genren erbjuder är att läsaren ges tillträde in i en 

värld som skiljer sig markant från vad som annars är normalt men att vi i den världen kan 

jämföra den med vår egen verklighet och att verkliga problem kan synliggöras. Även om 

Alkestrand i sin studie undersöker flera fantasyserier, Harry Potter, Artemis Fowl och 
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Cirkeln, så finns det ändå en poäng i att låta Harry Potter vara den bokserie som poäng-

terar det faktum att fantasylitteraturen fyller sin funktion i skolan och i ett värdegrunds-

arbete. Alkestrand menar att arbetet med värdegrunden har som mål ”att skapa självstän-

diga och kritiska samhällsmedborgare”. Detta utgör inte bara ett krav på läraren att se och 

förstå individens förmåga och potential, det utgör kravet att även eleverna ska förstå det. 

Karaktärerna i Harry Potter fungerar i det fallet som goda förebilder för sammanhanget, 

då dessa är unga och starka, vilket Alkestrand motiverar med:  

 

Karaktärerna vägrar att låta andra definiera dem eller deras plats i samhället. De står upp 

emot förtryck. De kämpar för att skapa framtidens värld, en värld som de vill leva i. De 

besitter en beredskap inför framtiden som, om den kan förmedlas till eleverna, innebär att 

fantasylitteraturens magiska möjligheter i värdegrundsarbetet har realiserats (Alkestrand 

2016:298).    

 

Trots att fantastisk fiktion i många avseenden har stött på problem och ständigt möter 

motargument om dess potential, finns det lärare som bevisligen ser möjligheterna i att 

använda sig av genrer som intresserar unga idag. Det går att konstatera att läsglädjen och 

fantasin hos unga stimuleras i kontakt med fantastisk fiktion, vilket också tas tillvara på i 

flera avseenden i undervisning där fantastisk fiktion ingår.  

I boken Skräck, Science fiction och fantasy – läs och arbeta med fantastiska genrer 

i Svenska 1, 2 och 3 (Persson 2016) presenterar författaren checklistor och förslag på 

material som är användbara i svenskundervisningen. De exempel som ges i boken inne-

fattar både texter och filmer. Här är Harry Potter, Världarnas krig, Cirkeln, Beautiful 

Creatures, Frankensteins monster, Avatar och Terminator några av de förslag som Pers-

son lyfter fram. De två sistnämna är endast filmatiserade medan de andra både kan an-

vändas som text och film. Persson (2016:11) ger en inblick i sin egen planering och tanke-

process i arbetet med den fantastiska fiktionen. I likhet med bland annat Ehriander & 

Nilson (2012) presenterar Persson ett förslag på hur arbetet med fantastisk fiktion bör gå 

till väga. Arbetet med genrerna bör innefatta information gällande vad som kännetecknar 

den, historisk bakgrund och uppkomsten av genren. Vidare kan det med fördel tas hjälp 

av artiklar för att diskutera genren ytterligare. Att ge exempel på klassiker och författare, 

både i syfte att läsa om författaren och om verken, men även för att läsa utdrag eller hela 

böcker anser Persson som gynnsamt. Det finns dessutom en vinst i att läsa moderna texter 

och se modern film för att sedan göra jämförande uppgifter där dessa två möts. Vidare är 

det också möjligt att göra jämförande arbeten där klassikerna ställs i relation till de mo-

derna, både i textform men även i filmatiserade former, något som Persson tror på 

(2016:11). 

Det centrala innehållet i Sv1, Sv2 och Sv3 samt att uppnå kunskapskraven i dessa 

kurser upplever Persson är fullt möjligt med hjälp av fantastisk fiktion. Genom att läsa 

och titta på olika verk inom genrerna och sedan jämföra dem är ett effektivt sätt för att 

uppnå kunskapskraven i Sv1 enligt Persson. Vidare belyser hon att man som lärare i Sv2 

kan lära eleverna om varför den valda genren uppkommit och samhällets påverkan på 

litteraturen, och genom detta möjliggöra för en djupare litterär analys. Det blir även ak-

tuellt i Sv2 att implementera argumentation och utredande inslag, både i det talade och 
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det skrivna. I relation till annan litteratur, så kan även fantastisk fiktion användas i dessa 

sammanhang (Persson 2016:12). I Sv3 är det aktuellt att lära sig om retoriska verknings-

medel, vetenskapligt skrivande och muntliga framställningar med fördjupad kunskap. Här 

är Persson (2016:13) av den åsikten att en jämförande analys i rapportform går hand i 

hand med det centrala innehållet för kursen och att även argumenterande tal inom genre-

temat bidrar till att uppnå målen. 

De författare som varit aktuella i detta avsnitt har samtliga sett potentialen i att an-

vända sig av den fantastiska fiktionen i undervisningen och delgivit vinningen i att låta 

ungdomar i skolan bekanta sig med och läsa dessa genrer. På samma sätt som annan 

skönlitteratur används i skolan belyser samtliga författare möjligheterna i användandet av 

fantastisk fiktion och värdet av det. Avsnittet har uppmärksammat det faktum att arbetet 

med fantastisk fiktion inte ter sig annorlunda än någon annan litteraturundervisning. 
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6 Analys 
Analysen för undersökningen kommer, som tidigare nämnt, att fokusera på närläsning 

och intertextualitet (se 4.2). Genom att studera texterna utifrån det intertextuella perspek-

tivet är förhoppningen att analysen ska ge svar på huruvida de lyriska texterna förhåller 

sig till narrativet och den berättelse där de återfinns. Nedan redogör jag för de iakttagelser 

som gjorts i analysarbetet och presenterar dessa i fyra kategorier. Kategorierna bygger på 

karaktäriserande drag hos de lyriska texterna som blivit synliga genom analysen. 

I sin artikel ”Bakgrund till J.R. R Tolkiens världar: Kalevala och andra källor” 

(2013) presenterar Tommy Kuusela ingående Tolkiens arbetsprocesser och hur han skri-

ver fram sina världar och språkbruket i sina texter. Det blir uppenbart att Kalevala, hans 

sätt att kombinera den fiktiva världen med den primära världen, en känsla för språk, sång 

och dikter blir en viktig faktor i Tolkiens skapande – något som följer honom genom hela 

livet.  

Kuuselas iakttagelser gällande sånger och dikters användning i Tolkiens verk stäm-

mer bra överens med vad som går att finna i Härskarringen (1992) trilogin. Härskar-

ringen har kommit att bli ett genrebildande verk och har utan tvekan format efterföljande 

författare och skönlitterära verk inom samma genrer. Gällande den lyriska förekomsten i 

Härskarringen är detta stort i sitt omfång. Det är därför omöjligt att i denna analys tolka 

och analysera samtlig lyrik. Valet som gjorts motiveras med att de två texterna som valts 

ut ingriper hela narrativets kärna och är de två lyriska texter som förekommer först och 

sist i berättelsen.  

Den lyriska samling som återfinns i Collins böcker är, i relation till Tolkiens, inte 

stor. Hungerspelen (2011) trilogin är fattig på lyriska texter och de två texter som åter-

finns kommer att vara aktuella i denna analys. De två texter som blir omnämnda är ”Vagg-

visan” och ”Hängeträdet”. Dessa lyriska sånger har satt sin prägel på både romanens 

handling och huvudkaraktärens liv.  

Det lätt att hitta Atwoods poesi och lyriska texter på nätet och i bibliotek. Hennes 

poetiska skatt gör sig även påmind i den trilogi som i denna undersökning är aktuell. 

MaddAddam serien erbjuder ett flertalet lyriska texter i både bok ett, två och tre. Däremot 

är det främst i Syndaflodens år (2010), som lyriken är utmärkande och påverkar narrati-

vet. Med detta i åtanke och med hjälp av närläsning har lyrik, taget från Oryx & Crake 

(2009) och Syndaflodens år (2010) valts ut. De tre texterna bidrar mycket till hennes ve-

tenskapskritiska trilogi och den postapokalyptiska och dystopiska berättelsen hon skrivit. 

Det som karaktäriserar fem av de sju texter som valts ut till denna analys är att de 

kan kopplas till den sångbara lyriken. ”Macbeth” och ”Kylskåpsmagneter” (Se Bilaga 3) 

är de två texter som skiljer sig från de övriga texterna. Dessa två kommer dock inte ana-

lyseras annorlunda utan också ses utifrån det intertextuella perspektivet. 

 

6.1 Handlingsbärande 
Samtliga av de texter som återfinns under Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3 är tongivande 

och handlingsbärande texter för de skönlitterära verk som de förekommer i. Exempelvis 

sätter ”Bilbos sång” (se Bilaga 1) tonen för hela den långa berättelse som Härskarringen 

(Tolkien 1992) är. Här kommer det stora äventyret till uttryck på bara några få rader och 

där den sista karaktäriserar att vi ännu inte vet var äventyret bär. Däremot kan den första 
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raden, ”Den väg, jag vandrar går och går […]”, ses som startskottet för Bilbos stora, 

ovissa äventyr och hans längtan om att återigen ge sig av. Men första versraden kan även 

symbolisera startskottet för den unika och mångfacetterade läsning som ligger framför 

läsaren. Dessutom blir sången synonymt med den resa som Frodo Bagger gör för ringens 

räkning, det blir inte enbart en sång som sätter Bilbos vandring i fokus utan också huvud-

karaktären Frodos otroliga äventyr.  

Vidare kan Atwoods ”Kylskåpsmagneter” (se Bilaga 3) ses som handlingsbärande 

och då inte enbart handlingsbärande för Oryx & Crake (2009), utan den lyriska texten kan 

ses som ett framåtsyftande till nästkommande bok. ”Där gud är. Är inte människan” syftar 

rimligtvis till det paradis där Gud förväntas vara. I den livssituation som Crake (karaktä-

ren som skrivit texten) befinner sig i, återspeglas inte något paradis eller en plats där Gud 

varit närvarande. Vidare är det av berättelsens handling möjligt att läsa in att Crake är en 

kille med höga ambitioner och en vilja att skapa en plats, ett paradis, som inte karaktäri-

seras av misär och konflikter. Magneterna kan därför ses som en uppmaning och en livs-

insikt hos Crake. Frasen ”Du muss dein Leben ändern”, direkt översatt till ”Du måste 

ändra ditt liv”, knyter även den an till den vision som Crake förespråkar. 

Fortsättningsvis kan kylskåpsmagneterna syfta till något större än det vi vet i första 

boken i Atwoods trilogi. Den lyfter fram Gud på ett subtilt sätt, en uppmaning om att 

förändra levnadssättet och det faktum att vara människa har sitt pris. Frasen ”Att förbli 

mänsklig är att spränga en gräns”, tillika hela den lyriska texten, syftar framåt i tiden. Den 

belyser sådant som blir aktuellt i efterföljande bok. Vilka konsekvenser har människans 

handlande fått, vilket pris får man betala för att vara mänsklig och så vidare. Med detta 

sagt är det tydligt att Atwood skriver in lyriken på en plats i handlingen där den, med sitt 

eget mönster, fyller en större funktion. Det signalerar även att lyriska texter inte enbart 

behöver presenteras som sångbar lyrik, utan att den med små enkla medel kan uttrycka 

budskap med hjälp av narrativets framskrivning.  

På samma sätt utnyttjar Atwood ”Macbeth” (se Bilaga 3). Ett utdrag ur Shakespea-

res drama som får sin funktion i karaktären Jimmys liv. Utdraget får honom att tänka och 

känna. Den reflekterar till sådant han själv har upplevt. Hans mamma övergav honom och 

lämnade endast ett brev med förklaringar till varför och han har sedan den dagen inte sett 

eller hört något ifrån henne.  

”Macbeth” är som sagt ett utdrag från Shakespeare som Atwood väljer att placera i 

sin dystopiska roman. Som drama uttrycker Macbeth teman som makt, död, öde och fri 

vilja, teman som kan appliceras på Atwoods egna verk. Utifrån ett handlingsbärande syn-

sätt skapar Macbeth både kontext till Jimmys liv och i den händelse när texten lyfts fram 

i Oryx & Crake (2009). Men den lyriska texten blir också handlingsbärande i avseendet 

att dramat Macbeth, karaktäriseras av samma teman som går att återfinna i Atwoods tri-

logi och på så vis får en bredare betydelse i hennes verk.  

I Collins (2011) fall är texterna handlingsbärande i flera lager. De två lyriska tex-

terna som finns i Hungerspelen trilogin förekommer i bok ett och bok tre. Det som dock 

skiljer dem åt från andra texter är att de återkommer vid flera tillfällen.  

Exempelvis förekommer ”Vaggvisan” både i en situation där Katniss sjunger för 

den döende Rue och samtidigt minns tillbaka till när och i vilken situation hon annars 

brukade sjunga den. Vidare är detta även en sång som kommer tillbaka i bokens epilog 
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och detta gör att textens innebörd blir en helt annan – dock fortfarande handlingsbärande. 

I epilogen befinner läsaren sig i framtiden och Katniss har sjungit sången för sina barn. 

Nu är hon rädd att sångens betydelse kommer skrämma barnen när de är stora nog att 

förstå Hungerspelens innebörd och att deras föräldrar i stor utsträckning varit en del av 

det otäcka. I sången påträffas textraden ”Ute på ängen, under dungens pilar […]” vilket 

kan symbolisera den dunge där Katniss sjunger för Rue under hennes sista andetag. Den 

kan också symbolisera den äng där hennes barn leker och där hungerspelen en gång på-

gått. Oavsett vad bygger den lyriska texten på narrativets handling och karaktärernas age-

rande i stunden då den används.  

På ett eller flera sätt knyter alla de nämnda texterna an till narrativet och bär upp 

handlingen. Det gör att de lyriska texterna, som helhet, blir betydande i den situation de 

presenteras i och får sin funktion utifrån kontexten. Det blir tydligt att lyriken går att se 

och höra, på samma sätt som Ellerström (1999:12, se vidare 3.2) menar att vi i hög grad 

uppfattar lyrik med ögat och örat. Dessa handlingsbärande texter belyser det faktum att 

det går att uppfatta texten som en del i ett större mönster, med hjälp av läsaren och karak-

tärens ögon och öron.  

 

6.2 Samhörighet och gemenskap  
”När Adam först”, ”Bilbos sång” och ”Vandrarsången” symboliseras av gemenskap. Den 

förstnämnda bidrar framförallt med sin lyriska form till en tydlig gemenskap. 

I avsnitt 3.2.3 presenteras Janns et.al (2004:268) definition av psalmens funktion. 

Där framgår att psalm är en form av diktning som gärna lärs ut och något som ska kunna 

sjungas utantill. Fokus ligger vid att hylla skaparverket och den eventuella Gud som man 

tror på. Det är en lyrisk form som tas till vid tvivel och osäkerhet, men där orden kan 

uttrycka hopplöshet men ändå fungera som en hyllning. Psalmen är en del av en ceremoni, 

där ceremonin blir en symbol för samhörighet. Via psalmen är tanken att gemenskap och 

tillhörighet ska komma till dem som besjunger den.  

Psalmerna är ett inslag i Syndaflodens år (2010) som knyter samman Guds träd-

gårdsmästare och deras sekt. Gemenskapen och samhörigheten kommer till uttryck med 

hjälp av de återkommande sångerna och den hyllning som texterna besjunger inför Gud 

och skaparverket. För narrativet blir den gemenskapen bärande genom hela berättelsen 

och finns i flera återkommande element och ceremonier i handlingen. Detta gör att det 

inte är enbart utmärkande för ”När Adam först”, utan är något som går att finna i samtliga 

psalmer i Syndaflodens år. Även om mycket av den gemenskapen som psalmerna ut-

trycker finns att hämta mellan raderna i handlingen, så finns det i psalmen ”När Adam 

först” direkta kopplingar till ett ”vi”. 

 

Förkrymp, förminskat är i dag 

Guds skapandeverk så stort 

Med mord, begär och girighet 

Vi mänskor allt förgjort 

Ack kära djur som lider här 

Hur väckas all kärlek åter? 

Vi namnger er i hjärtats djup 
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Och ber att ni förlåter 

(Atwood 2010:26) 

 

Markerade rader uttrycker i direkt form en gemenskap och fjärde versens sista rad och 

hela femte versen kopplar psalmen till ett symboliskt ”vi”.  

J.R. R Tolkien skapar också intrycket av gemenskap med sina sånger och ”Vand-

rarsången” är även den ett fint exempel på hur gemenskapen tas i uttryck. Den symboli-

serar möjligtvis inte gemenskap på samma sätt som psalmerna i Syndaflodens år, men har 

trots detta ett intertextuellt band till narrativet och karaktärerna – vilket utmärks av sam-

hörighet och gemenskap. 

”Vandrarsången” (se Bilaga 1) är den lyriska text som förekommer sist av alla i 

Tolkiens verk Härskarringen (1992). Om ”Bilbos sång” startade äventyret och den långa 

vandringen, så knyter ”Vandrarsången” ihop berättelsen på ett väldigt vackert sätt. I kon-

textuell mening uppfyller sången verkligen gemenskap och den sjungs i ett skede där två 

vänner delar minnen och berättelser om tidigare äventyr. Frodo sjunger ”Vandrarsången” 

för sig själv medan Sam sitter tyst, insjunken i sina minnen. Sången betecknar ett avslut 

på ett äventyr, och kanske starten på ett nytt. Den karaktäriseras av att flera nära vänner 

har gått igenom en otrolig resa tillsammans och den uttrycker gemensamma referensra-

mar och erfarenheter för karaktärerna.  

 

6.3 Naturen, hemmet, livet och döden 
Det finns kopplingar att dra mellan flera av de lyriska texterna och naturen, hemmet, livet 

och döden. Dessa fyra ting gestaltas på olika sätt beroende på vilket av de skönlitterära 

verken man studerar, men att de förekommer i samtliga är konstaterat. 

I Atwoods Oryx & Crake (2009) och Syndaflodens år (2010) är kopplingen till na-

turen väldigt centralt, men överhängande i den sistnämnda. Naturkatastrofen är ett stor-

slaget tema i bokserien och den torra syndafloden står i fokus. ”När Adam först” (Atwood, 

Syndaflodens år 2010, se Bilaga 3) blir i sin utformning och besjungande karaktär en rak 

koppling till den katastrof som handlingen återspeglar. Fjärde versen påkallar verkligen 

uppmärksamheten till det liv och den natur som människan har satt på spel.  

 

[…] Förkrymp, förminskat är i dag 
Guds skapandeverk så stort 
Med mord, begär och girighet 
Vi mänskor allt förgjort … 

 

Atwood kan med hjälp av den omnämnda psalmen, och de övriga psalmerna i boken, 

påkalla läsarens uppmärksamhet om naturens kraft och värde. Hon gör det skickligt och 

med en slagfärdig kraft som är svår att undvika.  

På samma sätt som Atwood hyllar naturen i sin text erbjuder Collins (2011) i sina 

två texter, ”Vaggvisan” och ”Hängeträdet” (se Bilaga 2), en koppling till livet och hem-

met. ”Hängeträdet” förkommer i Collins sista bok Revolt (2011) och även den återfinns 

på flera ställen i narrativet. Sången har kommit att bli betydande för bokens huvudkarak-

tär Katniss på flera sätt. Men framför allt är det vid ett skede när hon står i den skog hon 

vuxit upp intill, vid distrikt tolv, och hon vill få härmskrikorna att sjunga med. Sången 
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har sedan länge varit förbjuden att sjunga men hon minns tillbaka när hon som liten sjöng 

den med sin pappa, som alltid höll rösten låg och vemodig.  

Kopplingen till livet kan dras genom Katniss egna minnen till då hon sjöng med sin 

pappa, den kan också kopplas till att hon sjunger låten för att förtränga minnet av hur 

Rues liv försvann i hennes armar. Livet blir en del av sången, både i den bemärkelsen att 

Katniss sjunger den i sammanhang där livet gör sig påmint eller faktiskt tas ifrån någon. 

Vidare har ”Hängeträdet” en direkt koppling till livets motsats, döden. Det är en hemsk 

sång som för Katniss har en förbindelse med hennes döde far och som är svår att radera 

ur sitt minne, men den är också hemsk i den mening vad den uttrycker. Katniss beskriver 

själv sångens egentliga mening: 

  

Först lät det ju bara som en kille som försökte övertala sin flickvän att träffa honom i smyg 

vid midnatt. Men ett träd där en man blivit hängd för ett mord är ett egendomligt ställe för 

en träff. Mördarens älskade måste ha haft något med mordet att göra eller så skulle hon 

kanske helt enkelt straffas i alla fall, för hans lik ropade åt henne att fly. Det låter ju förstås 

konstigt med det pratande liket, men det är inte förrän i tredje versen som sången börjar 

bli skrämmande. Man inser att den som sjunger är den döde mördaren och att han fortfa-

rande hänger i träder. Och även om han har sagt åt sin älskade att fly så ber han henne 

gång på gång att komma och träffa honom. Frasen dit jag bad dig att fly så vi blev fria är 

mest oroande, därför att först tror man att han pratar om tillfället då han bad henne fly, 

antagligen till friheten. Men sedan börjar man undra om han menar att hon ska springa till 

honom. Till döden. I sista versen förstår man att det är det han menar. Hans älskade med 

rephalsbandet hänger död bredvid honom i trädet (Collins 2011:732). 

 

Sången får Katniss att själv fundera över de val hon gjort i livet, över hennes agerande i 

Hungerspelen och hur döden ter sig. Något som följer henne genom sista boken. ”Hänge-

trädet” kan ses som en form av Elegi, i alla fall om man ser till Ellerströms (1999:63) 

beskrivning av formen (se 3.2.3). Elegi är en form av klagosång där död och olycklig 

kärlek tas i uttryck, något som karaktäriserar ”Hängeträdet”. Den lyriska texten blir såle-

des kopplad till döden både genom sitt innehåll, sin framtoning och den kontext där den 

presenteras.  

Som det nämndes i avsnitt 6.16.1 är ”Vaggvisan” en sång som bland annat Katniss 

sjunger för den döende Rue. Visan uttrycker inte enbart liv och död på grund av den 

situation som den tas i uttryck i, utan den blir också en symbol för hemmet och naturen. 

I första versen finns textraden ”Ute på ängen, under dungens pilar, en bädd av gräs, 

där kan du vila”. Versraden besjunger naturens möjlighet och vad den bistår med. Den 

fortsätter i andra versen ”Här kan du vila, här är det tryggt, här skyddar tusenskönor från 

allt som är styggt”. Denna rad blir även den ett bevis på att naturen är en plats där det går 

att finna trygghet och ro, en plats för Katniss och läsaren att mötas när livet känns tungt 

och svårt. Den summerar lätta, tröstande ord och lovar hopp åt morgondagen.  

Genom att studera ”Vaggvisan” ur ett intertextuellt perspektiv och med hjälp av 

närläsning är det också möjligt att se kopplingen som Katniss gör till hemmet via visan. 

Det poängteras att detta är en vaggvisa som använts för att tysta hungriga och gnälliga 

spädbarn. Vaggvisan har Katniss själv sjungit för sin lillasyster när hon haft svårt att sova 

eller varit sjuk. Den får en stark koppling till hemmet via hennes relation till systern och 
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på grund av att den skapades i den trakt där Katniss är uppvuxen. Båda sångerna som 

finns i Collins trilogi återger kopplingar till livet och döden, hemmet och naturen på ett 

sätt som genomsyrar hela narrativet. Collins lyriska texter må vara få till antalet, men kan 

ge uttryck för mycket i sin kontext.  

Det är rimligt att dra kopplingar till att det inte enbart är Atwoods eller Collins 

narrativa handlingar som återspeglar naturen, hemmet, livet och döden, utan det finns 

också raka kopplingar till detta i de lyriska texterna. De genomsyras av en längtan och 

förtröstan till naturen och hemmet, samt ger inblick i livet och dödens olika skeenden. 

Texterna skildrar det allmänmänskliga och de blir känslomässigt anknytningsbara för 

både läsaren och karaktärerna.  

  

6.4 Rituell funktion  
Som det nämndes tidigare är det främst i Syndaflodens år (2010) som Atwoods lyriska 

texter får en tongivande betydelse för hennes trilogi. Det som skiljer detta verk från de 

andra som används i denna analys är främst användandet av psalmer. Flertalet avsnitt och 

kapitel i Syndaflodens år inleds med psalmer hämtade ur ”Guds trädgårdsmästare munt-

liga psalmbok”.  Det som blir signifikativt för dessa psalmer är att de fyller en rituell 

funktion för karaktärerna och belyser den samhällsproblematik som handlingen bygger 

på.   

Texten ”När Adam först” (se Bilaga 3) är ett av flera exempel på psalmer som är 

återkommande i Atwoods verk. Texten belyser den skaparkraft Gud givit människan, att 

namnge och leva i samklang med djuren och att se livet som en lovsång.  

Den intertextuella utgångspunkten för psalmen bjuder inte enbart in till en gemen-

skap bland karaktärerna, en handlingsbärande funktion eller en koppling till naturen, utan 

har dessutom en rituell funktion.  

Den rituella funktionen förstås utifrån narrativet. Karaktärerna som ingår i Guds träd-

gårdsmästare, som är en sekt, får lära sig dessa sånger och lärdomarna som kommer med 

dem. Psalmerna blir rituella i den meningen att det är ett återkommande inslag, dels i 

narrativet, men även för karaktärerna. Den rituella handlingen ingår i sektens norm, och 

kan ställas i likhet med ett återkommande, kollektivt beteendemönster – något som ka-

raktäriserar Atwoods psalmer och den valda ”När Adam först”.  

I det analysmaterial som valts ut till undersökningen är det enbart ”När Adam först” 

och Atwoods Syndaflodens år (2010) som innehåller en stor mängd rituella texter. Det 

blir utmärkande i analysen och kanske är det främst Atwoods dystopiska postapokalyp-

tiska handling som bjuder in till en mer rituell funktion. Oavsett vad som bidragit till att 

psalmerna fått det stora utrymmet i hennes roman, tillför dessa och ”När Adam först” en 

rituell funktion där det kollektiva beteendemönstret blir återkommande.  
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7 Diskussion  
I undersökningens inledande kapitel presenterades de tre frågeställningarna som har varit 

arbetets huvudfokus. Syftet med undersökningen har varit att studera lyrikens funktion i 

skönlitterära verk inom genren fantastisk fiktion och titta närmare på hur den används. 

Genom att studera detta var målet att kunna synliggöra möjligheterna att använda fantas-

tisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen på gymnasiet samt påvisa lyrik-

undervisningens värde och bidrag till elevers läs- och skrivutveckling. Undersökningen 

har bottnat i ett egenintresse och i en vilja att lyfta fram lyrikens potential och hur lärare 

med hjälp av skönlitteratur som intresserar ungdomar, kan använda sig av lyrik i mycket 

större utsträckning i sin undervisning än vad som är aktuellt idag.  

Tidigt i detta arbete lyftes Annette Årheim fram och hennes påpekande om (2010, 

se 3.1) att elever på gymnasiet är understimulerade när det kommer till litteraturläsning. 

Det framgår dock att vi i vår västerländska kultursfär sätter litteraturläsning i centrum för 

vårt lärande och upplever att detta erbjuder möjligheter att kunna utvecklas både person-

ligt och intellektuellt (Martinsson 2016). Läsningen på gymnasiet menar Martinsson är 

mångsidig och skiftande, där undervisningen måste bygga på elevers erfarenheter av lit-

teratur och fiktion. Det blir lärarens uppgift att utforma en undervisning som kan skapa 

och upprätthålla läslust, samtidigt som den kan öppna upp för ett intresse för skönlittera-

tur. 

Med detta i åtanke bygger mycket av undervisningen på lärarens didaktiska kom-

petens. Som lärare blir det viktigt att vara medveten om sitt innehåll och urval. Det blir 

också viktigt att kunna reflektera över sina val och om den undervisning som man bedri-

ver, vilket leder till att man faktisk kan anpassa sin undervisning i stunder där det krävs 

(Johansson 2014, se 2.2). 

Den här undersökningen är ett resultat av en önskan om att kunna öppna upp för 

nya tillvägagångssätt när det kommer till lyrikundervisningen på gymnasiet. Jag anser att 

argumenten för användandet skönlitteratur i undervisningen gör det legitimt att tro på det 

faktum att skönlitteraturen har mycket att bidra med även i lyrikundervisningen. Dessa 

argument återfinns dels i GY11 (Skolverket 2011) (se 2.1) och bland omnämnda forskare 

och författare i detta arbete. Även om Martinsson uttrycker sin åsikt om att ”fiktionsläs-

ning inte bör vara ett medel för något annat ändamål”, tror jag på att fantastisk fiktion, i 

stor utsträckning, kan få elever på gymnasiet att intressera sig för lyrik.  

Jag anser att det litterära urvalet som gjorts för detta arbete motiveras bäst med att 

det finns ett stort och växande intresse för fantastisk fiktion bland ungdomar och att det 

finns enorm potential att använda dessa i undervisningen på gymnasiet. Jag är enig med 

Öhman (2015) och Ehriander (2012) som båda menar att det är nödvändigt för lärare att 

utmana sig själva och prova nya sätt att låta eleverna ta del av fiktion. Det finns många 

goda anledningar till varför det är relevant att involvera litteratur som intresserar ungdo-

mar i undervisningen och de tre efterföljande avsnitten svarar mot undersökningens frå-

geställningar och framhåller de iakttagelser som undersökningen har bidragit med och 

presenterar det rådande resultatet.  
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7.1 Lyrik i fantastisk fiktion 
Undersökningens lyrikanalys har inte enbart synliggjort lyrikens intertextualitet i fantas-

tisk fiktion, utan har dessutom kunnat belysa det faktum att lyriken finns i den här typen 

av skönlitteratur. Resultatet av analysen har kunnat visa att lyriken har flera olika bety-

delser beroende på i vilken kontext den förekommer i och att formen och innehållet i 

texterna kan se olika ut.  

I den analys som gjordes i Kapitel 6 presenterades fyra olika kategoriseringar av 

lyriken som valts ut ur det skönlitterära materialet. Av analysen går det att dra slutsatsen 

att den lyriska form som är mest förekommande är den sångbara lyriken. Vidare är det 

karaktäriserande för samtlig lyrik att den i stor utsträckning är handlingsbärande, d.v.s. 

den får sin funktion och betydelse utifrån narrativet och karaktärerna.  

Det är rimligt att anta att lyriken i skönlitterära verk endast används för att skapa 

dynamik och som ett upplyftande inslag, men undersökningens analys har kunnat konsta-

tera att lyriken fyller en betydligt större funktion än så. De lyriska texterna som varit 

aktuella har inte enbart fungerat som utfyllnad i narrativet, utan har i flera avseenden 

bidragit med varierande dimensioner av känslouttryck, betydelser och handlingsbärande 

element. De lyriska texterna bidrar till att uttrycka karaktärers känslor och upplevelser 

och kan med hjälp av de skönlitterära verkens olika skeenden tolkas och analyseras på 

fler sätt än ett.  

Det som är viktigt att poängtera är att det lyriska urvalet är bara ett fåtal av de texter 

som finns i varje verk, förutom i Collins (2011) som enbart hade två. Men det är viktigt 

att förstå att de lyriska texterna kan tolkas och förstås på fler än ett sätt och det intertextu-

ella perspektivet är bara en väg att gå. Syftet att synliggöra och studera vilken funktion 

lyriken har i fantastisk fiktion har uppnåtts med hjälp av närläsning, de frågor som pre-

senterats i avsnitt 4.2 samt utifrån det intertextuella och kontextuella perspektivet.  

I den tidigare forskning inom lyrik som presenterats i avsnitt 3.2 belyser jag Eller-

ström (1999) som menar att lyriken är den textform som vi i stor utsträckning uppfattar 

både med ögat och örat. Med detta menas att lyriken erbjuder oss att både se och höra 

texten. Detta har analysen i hög grad kunnat bemöta. Texterna som berörs i analysen kan 

både läsas högt och ur sin kontext, men också i samklang med den narrativa kontexten 

som dessa är hämtade ur. Det sistnämnda har i denna undersökning varit ofrånkomligt 

och den lyriska upplevelsen blir inte densamma utan narrativets koppling.  

Även om analysen har fokuserat på att studera lyrikens funktion och den intertextu-

ella kopplingen till narrativet, är det möjligt att urskilja olika typer av lyrik. Som påpekats 

tillhör lyriken övervägande den sångbara formen, där exempelvis ”När Adam först” (se 

Bilaga 3) är en psalm. Vidare går det att utifrån avsnittet Psalm, hymn och elegi (se 3.2.3) 

dra slutsatsen om att bland annat ”Vaggvisan” tillhör hymnen, då den besjunger morgon-

dagen och att ”Hängeträdet” håller sig till elegi, där döden och olycklig kärlek blir påtag-

lig (Båda återfinns i Bilaga 2). Dock är det inte viktigt att poängtera lyrikens olika under-

genrer, utan faktisk förstå att det är i narrativet som lyriken får sin betydelse – vilket har 

varit en viktig utgångspunkt i detta arbete. 

Analysen har kunnat bevisa lyrikens faktiska inslag i fantastisk fiktion och tillfört 

flera perspektiv på lyrikens funktion. Analysens resultat har således kunnat synliggöra 

vilken funktion lyriken i fantastisk fiktion har och bevisat att lyrik, i allra högsta grad, 
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finns i dessa verk. Detta har bidragit till att ytterligare stärka min personliga tro på att 

fantastisk fiktion kan användas som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen på gymna-

siet. 

 

7.2 Fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg 
I undersökningen presenteras en rad olika argument för användandet av skönlitteratur i 

skolan och detta kompletteras med argument för lyrik. Wolf menar att skolan måste av-

skriva mystiken kring lyrik. Det krävs att lyriken blir en lika accepterad uttrycks- och 

skriftform som andra textformer i skolan. Vidare poängterar Wolf (2004:12) att lyriken 

är ovärderlig och ett ofrånkomligt inslag när det kommer till arbetet med skönlitteratur 

och språkutveckling i skolan (se vidare 5.1). 

Detta tyder alltså på att det redan finns en tanke om att lyrik och skönlitteratur fun-

gerar väl tillsammans. Däremot ges det intrycket av att lärare idag inte väljer att arbeta 

med lyrik och att det ofta bottnar i att man har valt att se lyrik som en egen genre och 

något som inte ska behandlas med andra typer av material eller textgenrer. Enligt forskare 

som Brodow & Rininsland (2005, se 5.1) upplever lärare att lyriken bör studeras enskilt 

och inte fungerar i andra sammanhang. Detta tyckt vara en av flera bidragande faktorer 

till varför lyrik inte hanteras i ett bredare sammanhang i svenskundervisningen.  

Det som den här undersökningen kan kasta ljus över är att det, i allt större utsträck-

ning, har blivit accepterat inom naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskap-

liga ämnen att lyfta in fantastisk fiktion i undervisningen. Det kulturella fenomenet har 

mycket att erbjuda och flera av de forskare som omnämns i denna undersökning står 

bakom användandet av fantastisk fiktion i skolan. Enligt Fuxa (2012, se 5.3) är det viktigt 

att lärare tar steget mot att implementera mer av den fantastiska fiktionen i sin undervis-

ning och att se den pedagogiska potentialen som finns att hämta. Genrerna är så pass 

frodiga och genom att använda sig av fantastisk fiktion i skolan kan vi utmana elevers 

fantasi och reflektion.  

Anledningarna till att min undersökning innehåller fantastisk fiktion är dels för det 

stora populära genomslaget som uppstått de senaste åren, men också för att jag tror på att 

det finns en vinning i att möta upp elever i undervisningen med sådan litteratur som är av 

deras intresse. Undersökningen har kunnat besvara detta genom att poängtera att fantas-

tiska fiktionen är en plattform där vuxna och barn kan mötas och att lärares kunskap om 

vad ungdomar vill läsa, vad som fångar deras intresse och hur den litteraturen är upp-

byggd, är av stor vikt i undervisningsplaneringen (se 5.3).  

I och med att analysen har kunnat visa att det i väldigt stor utsträckning förekommer 

lyrik i fantastisk fiktion, är jag beredd att hävda att användningen av fantastisk fiktion i 

lyrikundervisningen har enorm potential. Här kan lärare använda sig av sådan litteratur 

som elever är intresserade av för att presentera och arbeta med lyriska texter som de an-

nars aldrig skulle komma i kontakt med. I undersökningen presenteras flera argument för 

användandet av fantastisk fiktion i skolan och undersökningen har belyst Harry-Potter 

som en stor tillgång (se 5.3). Trots många undervisningsförslag och argument för genrens 

möjligheter, återfinns det inte vid ett enda tillfälle argument för användandet av fantastisk 

fiktion i lyrikundervisningen. Jag ställer mig frågan om hur det kommer sig att forskare 
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och författare kan argumentera för den enorma potentialen i genren men inte ens snudda 

vid lyrik?  

I avsnittet Fantastisk fiktion i skolan (se 5.3) redogör jag för flera författare och 

forskare som menar att arbetet med fantastisk fiktion karaktäriseras av föreläsningar, sam-

tal om innehåll och motiv/teman. Vidare skrivs det bokrecensioner och filmrecensioner 

och eleverna får skriva individuella texter i både provform och uppsatsform. Det är heller 

inte ovanligt att jobba ämnesövergripande eller forma en lång och tematisk undervisning 

där fantastisk fiktion blir huvudtemat. Det råder en samsyn bland författare och forskare 

att arbetet med fantastisk fiktion inte skiljer sig från ”vanlig” litteraturundervisning. Att 

inte göra skillnad mellan arbetet med fantastisk fiktion och annan litteraturundervisning 

blir ett avgörande argument för denna undersökning. Det finns alltså inga hinder för hur 

arbetet med den fantastiska fiktionen i lyrikundervisningen skulle gå till. Det blir lärarens 

uppgift att sätta gränserna och utforma en givande och meningsfull undervisning. Den 

fantastiska fiktionen kan användas som didaktiskt verktyg i lyrikundervisning genom att 

den erbjuder flera lager av lyrik och den lyfter narrativa händelser som kan appliceras på 

elevers egna erfarenheter och känslospektrum.  

Fantastisk fiktion kan, som didaktiskt verktyg, synliggöra lyrikens olika använd-

ningsområden, öppna upp för nya sätt att se på lyriska texter eller sånger, samt bidra till 

att avskriva mystiken kring lyrik som genre. Med hjälp av fantastisk fiktion, i kombinat-

ion med att lyrik inte isoleras som en egen textform, kan lärare skapa tillfällen för elever 

att studera lyrik på ett nytt och förhoppningsvis stimulerande sätt. Undersökningen har 

visat att arbetet med fantastisk fiktion erbjuder goda möjligheter till att samtala och syn-

liggöra samt lyfta sådana ämnen som är aktuella för ungdomar. Undersökningen har också 

visat att lyrik kan, på samma sätt som fantastisk fiktion, erbjuda sådana samtal och det 

finns ingenting som talar emot kombinationen av dessa genrer i svenskundervisningen.  

Som med all annan litteraturundervisning i skolan tar arbetet med böcker lång tid 

och tid är något som det finns väldigt lite av i skolan. Däremot upplever både Persson 

(2016) och West (2012) att arbetet med utdrag ur skönlitterära verk är gynnsamt och att 

eleverna ges möjlighet att läsa flera valda delar ur olika böcker. Detta kan dessutom leda 

till att eleverna lockas till att läsa böckerna i sin helhet på egen hand. Så det är fullt rimligt 

att hävda att lyriska utdrag ur fantastisk fiktion kan fungera utmärkt i undervisning av 

lyrik, där den fantastiska fiktionen blir det didaktiska verktyget som undersökningen ef-

terfrågar.  

Det är upp till varje svensklärare att avgöra i vilken utsträckning den fantastiska 

fiktionen ska få ta plats i lyrikundervisningen, men att den innehåller mycket lyrik att 

studera och att det är ett nytt sätt ta sig an ämnet på, råder det inga som helst tvivel om. 

Årheim (2010) lyfts fram under avsnittet Litteraturundervisning (se 3.1) och hon menar 

att elever inte är intresserade av att läsa litteratur av äldre datering och att klassikerna inte 

är förekommande bland gymnasieelever, i alla fall inte i större utsträckning. När lärare 

väl väljer att lyfta dessa verk använder man gärna korta antologiutdrag och ibland knappt 

det. Filmatiserade romaner blir ett återkommande element i undervisning om epoker, för-

fattarskap eller idéhistoriska kontexter. Dock menar Årheim att detta bidrar till att ele-

verna inte får komma i kontakt med de litterära föreställningsvärldarna, språket eller tan-

karna, detta på grund av att de endast blir introducerade för små fragment av den litterära 
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skatten. Resultatet blir som sagt att eleverna inte får närkontakt med litteraturen, men de 

tillägnar sig heller inte djupare kunskaper inom området (Årheim 2010).  

Dock tror jag, utifrån den forskning som presenterats i denna undersökning, att det 

är bättre att låta eleverna ta del av korta utdrag ur skönlitterära verk, så som fantastisk 

fiktion, och på så sätt studera lyrik och lyriska texter. Detta kommer inte försämra lyrik-

undervisningen och det kommer bidra till att eleverna och lärarna faktiskt tar sig an lyrik, 

med hjälp av skönlitteratur. Genom att låta eleverna studera lyrik via fantastisk fiktion 

bidrar lärare till att implementera lyrik i mycket högre utsträckning än vad den här under-

sökningen visat att man faktiskt gör idag. Eleverna får på det sättet komma i kontakt med 

de litterära föreställningsvärldarna, språket, sina egna tankar och känslor – och eleverna 

får chans att göra detta genom skönlitterära genrer som de är intresserade av. Relationen 

mellan lyrik och elevers läs- och skrivutveckling kan således tas tillvara på med hjälp av 

fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg.  

 

7.3 Vinster med lyrikundervisning 
Undersökningen har presenterat många vinster som kommer med att arbeta med lyrik i 

skolan, där en vinst är att den stimulerar elevers ordförråd och att deras förmåga att ut-

trycka känslor vidgas. Genom att man som lärare lär eleverna från tidig ålder att använda 

lyrik som uttrycksmedel för sina känslor, kan dessa också få utlopp och på ett kreativt 

och lärande sätt komma till uttryck. Lyrik erbjuder eleverna att läsa, skriva och tala om 

sådant som annars kan vara svårt att sätta ord på. Kopplingen som finns mellan elevers 

läs- och skrivutveckling och lyrik, grundas på att elever som kommer i kontakt med lyrik 

får arbeta med språkets potential och skapa betydelsefulla texter.  

Undersökningen har dessutom poängterat att lyriken kan lyfta fram språket och dess 

undertryckta mening. Genom att studera lyrik i skolan erbjuds eleverna att uttrycka och 

arbeta med sina känslor och skulle skolan välja bort lyrik bidrar detta således till att den 

blir fattig på erfarenheter, kunskaper och känslor (Wolf 2004). Elevers tänkande och re-

flekterande förmågor hamnar i fokus i undervisning av lyrik, där min rådande mening 

ligger vid att detta är av stor vikt för deras personliga- och intellektuella utveckling.  

Det finns en pågående diskussion om huruvida elevers språkutveckling normalt av-

tar i slutet av lågstadiet. Dock poängterar undersökningen vikten av att även äldre barn 

måste stimulera sitt ordförråd. Genom lyrikundervisning kan elevers ordförråd stimuleras 

eftersom samtal om lyrik och om stilar, ordlekar samt ordbildning bidrar till detta. Vidare 

betonar undersökningen det faktum att lyriken innehåller ett formspråk som ger utrymme 

till att experimentera både med ord och form. Rytm och rim blir således en bidragande 

faktor till att elever utvecklar sin förmåga att stava och läsa.  

Även om det nu finns ett bortfall av lyrik i undervisningen på gymnasiet har under-

sökningen bidragit till att lyfta fram, framför allt Wolfs, argument (se 5.1) som poängterar 

språkutvecklande kopplingar till lyrik. Dessa anser jag är tillräckligt många för att lärare 

ska förstå och inse vikten av att implementera mer lyrik i undervisningen på gymnasiet. 

De formella kvaliteterna och det språkliga innehållet i lyriken har en positiv inverkan på 

språkutvecklingen och Wolf belyser att lyrik kan påverka eleverna på så sätt att deras eget 

tal- och skriftspråk blir mer preciserat. Det är med hjälp av lyrikens friare språk, fri från 
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grammatiska regler, som eleverna kan uttrycka och reflektera över sina och andras käns-

lor.  

Undersökningen har visat att det finns en koppling mellan lyrik och språkutveckl-

ing. Det finns en vinning i att låta elever samtala, studera, skriva och läsa lyrik och Wolf 

påpekar sin övertygande känsla om att lärare som jobbar aktivt och under lång tid med 

övningar som innefattar lyrik kommer att se tydligt mönster mellan lyriken och språkut-

vecklingen. Även om jag står bakom Wolfs teorier och goda argument för lyrikens inver-

kan på elevers läs- och skrivutveckling, så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att 

vinningen med lyrikundervisningen börjar hos läraren.  

Kan inte lärarutbildningar, aktiva och blivande språklärare omvända den negativa 

attityden till lyrik, kommer troligtvis den kunskapsutvecklande vinningen inte uppnås. En 

lärare som själv går in i klassrummet med en negativitet och en frustration över att behöva 

arbeta med lyrik kommer därigenom överföra detta på sina elever. Undervisningen gyn-

nas således inte av detta. Därför anser jag att det krävs mer forskning och undersökningar 

som når ut till skolväsendet. Elevers inlärning och utveckling börjar trots allt med att 

läraren har en medvetenhet och förståelse för det ämne som denne undervisar i och lyrik-

undervisningen kräver lärare som förstår dess värde och fantastiska vinning. Undersök-

ningen har givit flera positiva och utvecklande argument om vad lyrik tillför elever och 

deras kognitiva utveckling, vilket är tillräckligt många för att börja arbeta aktivt med lyrik 

på gymnasiet.  
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8 Avslutning 
Undersökningens huvudsakliga syfte har varit att studera lyriken i fantastisk fiktion. Vi-

dare har undersökningen fokuserat på att belysa lyrikundervisningens värde för läs- och 

skrivutvecklingen samt diskuterat möjligheterna till att använda fantastisk fiktion i lyrik-

undervisning. Undersökningens analys och diskussion har öppnat upp för användandet av 

fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrikundervisning på gymnasiet och har syn-

liggjort att lyrik förekommer i stor utsträckning inom genrerna sci-fi och fantasy. Skön-

litteraturens och lyrikens plats i undervisningen legitimeras med stöd från tidigare forsk-

ning och gymnasieskolans styrdokument. Den didaktiska utgångspunkt som varit relevant 

för undersökningen har bidragit till att synliggöra den pedagogiska och kunskapsutveck-

lande potentialen som finns i lyrik och fantastisk fiktion. Utifrån undersökningens iaktta-

gelser kan kombinationen av fantastisk fiktion och lyrik inte bara fungera, utan kan dess-

utom öka elevers intresse för ämnet lyrik. För svenskämnet har undersökningen bidragit 

med goda argument för lyrikundervisningens vinning, den didaktiska potentialen som 

finns hos fantastisk fiktion samt presenterat flera perspektiv kring lyrik som förekommer 

inom skönlitterära verk.  

 

8.1 Slutord & vidare forskning 
Arbetet har tillfört mig som lärarstudent flera tillfällen att tillägna mig ny och värdefull 

kunskap om sådana genrer som intresserar mig. Förhoppningen är att undersökningen 

bidragit till att visa den stora potentialen som finns mellan lyrik och fantastisk fiktion. 

Vidare finns en önskan om att lyriken i framtiden, i takt med att mer forskning inom 

området presenteras, ska etableras och bli en självklar del av den gymnasiala svenskun-

dervisningen. Vid uppstarten av detta arbete stod det klart, så långt jag känner till, att det 

inte har utförts undersökningar av detta slag tidigare. Forskning och studier om skönlit-

teratur, fantastisk fiktion, sci-fi, fantasy och lyrik har gjorts, men hittills inte i kombinat-

ion. Detta blir ett bevis på att mer forskning inom området lyrik och fantastisk fiktion 

behövs för att öka kunskapen om hur pedagogiken och didaktiken kring dessa genrer kan 

rota sig. Förslagsvis skulle en liknande undersökning kunna göras med hjälp av intervjuer 

för att ytterligare bredda undersökningsområdet. Intervjuer skulle kunna ge svar på i vil-

ken uträckning fantastisk fiktion används i skolan, huruvida lärare väljer att arbeta med 

romaner i lyrikundervisning eller om det finns lärare som uppmärksammat den lyriska 

skatt som fantastisk fiktion kan erbjuda. Vidare skulle undersökningar likt denna dessu-

tom kunna inkludera skräckromaner för att studera förekomsten av lyrik och synliggöra 

eventuella skillnader och likheter i användandet av lyrik i samtliga genrer inom fantastisk 

fiktion. 
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Bilaga 1  
 

Den väg, jag vandrar går och går 

från dörrens sten, där upp den rann.  

Nu ringlar fjärran stigens spår,  

som jag skall följa, om jag kan, 

skall trampa den med ivrig fot, 

tills i ett stråk den mynnar ner, 

där tusen villspår ta mig mot –   

och sedan vet jag intet mer.  

 

Text 1 ”Bilbos sång” – J.R. R Tolkien, Sagan om ringen (1992:56). 

 

Runt hörnet kanske väntar dig  

en nytrådd väg, en lönnig stig –  

och fast jag ofta lämnat den 

en dag jag går från hem och vän 

min led till sagans kungastol 

långt väst för måne, öst för sol. 

 

Text 2 ”Vandrarsången” – J.R. R Tolkien, Sagan om konungens återkomst (1992:1219).   
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Bilaga 2  
 

Ute på ängen, under dungens pilar 

en bädd av gräs, där du kan vila.  

Lägg dig ner, låt dig inte väckas 

förrän vi ser en ny dag bräckas. 

 

Här kan du vila, här är det tryggt,  

här skyddar tusenskönor från all som är styggt. 

Här blir drömmar ljuva och sanna för dig, 

här är platsen där jag älskar dig. 

 

Ute på ängen, gömd långt bort, 

under mantel av löv i månstrålars fort.  

Glöm bekymmer av alla de slag,  

som flyr när natten åter randas till dag.  

 

Här kan du vila, här är det tryggt,  

här skyddar tusenskönor från allt som är styggt.  

Här blir drömmar ljuva och sanna för dig, 

här är platsen där jag älskar dig  

Text 1 ”Vaggvisa” - Collins, Hungerspelen (2011:194). 

 

Kom med, kom med, 

kom med till trädet 

där de hängde upp han som mördade tre.  

Det var ju så märkligt, 

varför kan inte vi 

träffas vid midnatt uppe vid hängeträdet? 

Kom med, kom med,  

kom med till trädet, 

där den döde bad sin käresta att fly.  

Det var ju så märkligt, 

varför kan inte vi 

träffas vid midnatt uppe vid hängeträdet? 

Kom med, kom med, 

kom med till trädet, 

dit jag bad dig att fly så vi blev fria.  

Det var ju så märkligt, 

varför kan inte vi 

träffas vid midnatt uppe vid hängeträdet? 

Kom med, kom med, 

kom med till trädet, 

bär ett halsband av rep här vid min sida. 

Det var ju så märkligt, 

varför kan inte vi 

träffas vid midnatt uppe vid hängeträdet? 

Text 2 ”Hängeträdet” – Collins, Revolt (2011:730). 
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Bilaga 3  
 

I morgon och i morgon och i morgon. 

Så kryper det så sakta dag från dag, 

Till sista stavelsen av livets bok; 

Och varje gårdag har lyst fram en narr 

Till dunkel grav, … 

Text 1 ”Macbeth” – Atwood, Oryx & Crake (2009:94). 

 

Där gud är, är inte människan.  

Det finns två månar, den man ser och den man inte ser.  

Du muss dein Leben ändern. 

Vi förstår mer än vi vet.  

Jag tänker, därför. 

Att förbli mänsklig är att spränga en gräns.  

Drömmen smyger från sitt gömställe mot sitt rov. 

Text 2 ”Kylskåpsmagneter” – Atwood, Oryx & Crake (2009:307). 

 

När Adam först såg dagens ljus 

I Edens gyllne ängd 

Han levde lugn med vild och tam 

Som Guds förtrogne vän 

Och mannens första uppgift var 

Att namnge djuren alla 

Gud manade dem fram på rad 

Orädda de lät sig kalla 

Med hopp och skutt och lek och sång 

Allt liv en lovsång var 

Till Gud och till hans skapande 

Som fyllde forna dar 

Förkrymp, förminskat är i dag 

Guds skapandeverk så stort 

Med mord, begär och girighet 

Vi mänskor allt förgjort 

Ack kära djur som lider här 

Hur väckas all kärlek åter? 

Vi namnger er i hjärtats djup 

Och ber att ni förlåter. 

Text 3 ”När Adam först” – Atwood, Syndaflodens år (2010:26). 
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