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Abstract 

The aim of this study was to explore the attitude towards using the fantasy genre while teaching 

literature among Swedish teachers, students and a librarian. Furthermore, the main focus was 

to see if the fantasy genre could contribute to the students’ cognitive and emotional 

development, as well as explore if using the fantasy genre could have beneficial outcomes for 

the students, in order for them to reach the aims of the curriculum, in the different levels of 

Swedish. The methods used were semi-structured interviews with three upper secondary 

Swedish teachers and one librarian and 47 questionnaires to students from three different 

classes, in the South of Sweden. The interview questions and the questioners were analyzed 

taking into account current research within the area, and further based on my own experience. 

The compiled results showed that the responding teachers and the librarian could all see positive 

outcomes of using the genre. 50 percent of the students would have liked to see more fantasy 

in their education and 50 percent had no such desire. All the interviewees thought that fantasy 

had a positive effect on the students’ cognitive and emotional development. The teachers also 

thought that using the genre in their teaching could help the students reach the aims of the 

curriculum, which was something 50 percent of the students noticed as well.  

 

Nyckelord: Skönlitteratur, fantasy, genre, kognitiv och emotionell stimulans, 

sekundärvärld, primärvärld 
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1.  Inledning  

När ämne för examensarbete i svenska skulle bestämmas hade jag redan tidigare, när jag skrev 

mitt examensarbete i engelska, fått upp ögonen för fantasygenren och dess användning i 

undervisning av engelska. I det engelska examensarbetet var lärarens arbete med skönlitteratur 

i fokus och syftet var att se hur lärare introducerar olika former av skönlitteratur i klassrummet, 

vilka genrer lärare helst arbetar med, vilka metoder de använder sig av, samt om de kunde se 

något positivt i användandet av fantasygenren. Resultatet visade att hälften av de intervjuade 

lärarna använder sig mer eller mindre ofta av fantasy, medan de övriga lärarna ansåg att 

fantasyromaner var för långa och svåra att inkludera. Vad som var intressant var dock att alla 

de intervjuade lärarna såg fördelar med att använda sig av fantasygenren, exempelvis för att 

arbeta med olika litterära termer, så som motiv, tema etcetera.  

Från resultatet av föregående studie växte idén fram att göra en attitydundersökning om 

fantasygenrens plats i undervisning av skönlitteratur i svenskan. Jag har fått intrycket att många 

ungdomar idag är intresserade av och uppskattar fantasy, men att lärarna inte alltid möter detta 

intresse. Jag ville inkludera både elever och lärare, men även skolbibliotekarien i 

undersökningen för att få en så varierad syn på fantasygenrens plats som möjligt, och se om 

möjligheterna till fantasyläsning fanns i skolbiblioteket. Vidare fanns intresset att se hur 

respondenterna förhåller sig till styrdokumenten i ett genreperspektiv, och om de anser att 

fantasygenren kan ha en positiv inverkan när det gäller att nå kunskapskraven för Svenska 1, 2 

och 3. Föreliggande uppsats har inspirerats av föregående uppsats, som blev som en pilotstudie 

för detta examensarbete.  

Som framtida svensklärare är det förödande att se undersökningar som visar att ungdomar 

läser allt mindre (www.scb.se). Detta får inte enbart konsekvenser för läsutvecklingen, utan 

även för skrivutvecklingen. Ett av de vanligaste förekommande argumenten i debatten om 

ungdomars läsning, är att barn och ungdomar som läser skriver lättare, har ett större ordförråd 

och utvecklar och använder sin fantasi på ett positivt sätt. Det är mitt arbete som lärare att 

motivera och stötta elever i deras läsning och vidare visa utbudet av olika genrer som kan passa 

och intressera en specifik elev. Fantasygenren är en genre som jag tror kan gynna elevers 

användande av sin fantasi och deras kognitiva, emotionella och språkliga förmåga. Fantasy 

definieras som en berättelse som inkluderar magiska element, övernaturliga väsen och oftast en 

primär och en sekundär värld.  I detta arbete fokuseras det på tre olika världar.  Med den 

sekundära världen refererar jag till den värld där det övernaturliga sker, den primära världen är 
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den världen inom fiktionen som anses som den ”riktiga” världen och med den verkliga världen 

menar jag vår verklighet utanför fiktionsberättelsen.  

De etablerade forskarna Helene Ehriander och Maria Nilson menar att fantasy har stor 

betydelse för barns intresse för litteratur och kultur, och att fantasy är en genre där vuxnas och 

barns läsning möts (2010:7–8). Därför är det viktigt att vi som lärare har kunskap om denna 

genre för att kunna möta barnen, eller i detta fall eleverna, där de befinner sig. För att kunna 

bredda, fördjupa och ge nya infallsvinklar i elevers läsning är det viktigt att som lärare veta vad 

som efterfrågas så att vi kan vägleda eleverna och se till att deras utveckling gynnas. Ehriander 

och Nilson hävdar att det är en stor glädje för både lärare, bibliotekarier men även 

litteraturintresserade att kunna erbjuda eleverna rätt bok vid rätt tillfälle. Kan detta ges till 

eleven kan läsningen bli ”lustfylld och utvecklande- och faktiskt fullkomligt livsavgörande” 

(Ehriander och Nilson 2012:8).   

Trots att fantasygenren blivit oerhört populär och fått en enorm tillväxt de senaste 

årtiondena, finns fortfarande uppfattningen att genren är oläslig. Genren kritiseras för den 

verklighetsflykt som erbjuds och att den inte respekterar den grundläggande realism som 

karakteriserar ”bra” litteratur. Karolina Bjällerstedt Mickos, fantasyförfattare, har diskuterat om 

fantasygenren är problematisk eller ej. Hon menar att vissa anklagar fantasy för att stå för 

”eskapism, imperialism, kvinnoförtryck och krigsförhärligande”, medan andra inte vet vad 

fantasy är, utan enbart är av åsikten att de inte gillar genren (2004:102). Hon är även av åsikten 

att dessa fördomar ofta beror på okunskap om genren och på grund av denna okunskap dömer 

de ut genren för snabbt.  

Bjällerstedt Mickos ansökte om medlemskap i Författarförbundet, men blev enligt vad hon 

skriver nekad. Detta med förklaringen att fantasy är en problematisk genre och att en läsare av 

litteratur inte kan godta en fantasyberättelse lätt på grund av dess brister, i bland annat 

personlighetsbeskrivningarna. Bjällerstedt Mickos visar på att ordet ”verklighet” verkar vara 

nyckelordet gällande den kritik som genren får. Hennes åsikt är emellertid att fantasy, precis 

som religiösa myter och folksagor, förklarar verkligenheten, om än på ett djupare plan. Hon 

menar om än lite överdrivet, att den som flyr från fantasy även flyr från verkligheten då genren 

implicit visar på vardagliga konflikter och problem i en sekundär värld (2004:102–103). Som 

läsare av fantasygenren söker man ett alternativ till den vardagliga verkligheten, i en värld där 

ens drömmar kan levas ut till fullo och i trygghet.  

 Den kända fantasyförfattaren Ursula L Le Guin diskuterar vikten av att uppmuntra förmågan 

till fantasin bland unga och att det är lärare, bibliotekarier och föräldrars plikt att hjälpa barn 

och ungdomar att finna denna fantasi: 
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Jag tror inte att mognad är att växa ifrån, utan att växa upp: jag tror inte att en vuxen är ett dött 

barn, utan ett barn som överlevt. Jag tror att alla den mogna människans bästa egenskaper finns i 

barnet, och att de egenskaperna om de uppmuntras i ungdomen kommer att fungera väl och klokt 

i den vuxne, men att samma egenskaper om de förtyckts och förnekas i barnet kommer att kväsa 

och handikappa den vuxna personligheten. Och slutligen tror jag att en av de mest innerligt 

mänskliga, och humana, av dessa egenskaper är kraften att fantisera, och att det följaktligen är vår 

behagliga plikt som bibliotekarier, eller lärare, eller föräldrar, eller författare, eller helt enkelt som 

vuxna att uppmuntra förmågan att fantisera hos våra barn, att uppmuntra den att växa fritt och att 

blomstra genom att ge dem den bästa, den allra bästa och renaste näring den kan ta till sig. Och att 

aldrig under några omständigheter kväsa eller håna den eller antyda att den skulle vara barnslig, 

eller omanlig, eller osann (John-Henri Holmberg 1995:231). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande examensarbete är att genom intervjuer med tre svensklärare och en 

bibliotekarie, och en enkätundersökning med tre svenskklasser på en skola i södra Halland, göra 

en attitydundersökning om fantasygenrens möjligheter i skolan. Det är av intresse att se hur 

lärarna, eleverna och bibliotekarien ställer sig till att inkludera mer fantasy i undervisningen 

samt om de anser att läsning av genren kan hjälpa eleverna att nå kunskapskraven som gäller 

läsning av skönlitteratur. Vidare är det även av intresse att undersöka uppfattningarna om 

fantasygenrens eventuella betydelse för elevers kognitiva, emotionella och språkliga 

utveckling. Följande frågeställning är utformad efter studiens syfte:  

1. Vad anser lärarna, eleverna och bibliotekarien på skolan i fokus om fantasygenren plats 

i undervisningen av skönlitteratur?  

2. Vad anser lärarna, eleverna och bibliotekarien om fantasygenren eventuella betydelse 

när det gäller att hjälpa elever nå kunskapskraven för Svenska 1, 2 och 3?  

3. Vad anser lärarna, eleverna och bibliotekarien om fantasygenrens eventuella förmåga 

att bidra till elevers kognitiva, emotionella och språkliga utveckling? 
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2. Tidigare forskning 

Mycket av existerande forskning (se nedan) fokuserar på varför det är viktigt att elever idag får 

möta skönlitteratur i skolan. Vidare finns det även en hel del nyare forskning med fokus på 

fantasygenren plats i skolans undervisning av skönlitteratur. Denna existerande forskning 

presenteras nedan och kommer vidare att användas i diskussionen av studiens resultat.   

Ann Boglind och Anna Nordenstam visar att ungdomslitteratur ofta präglas av särskilda 

teman, motiv och sätt att uttrycka sig som kan vara igenkännande för ungdomar. 

Ungdomslitteratur utmärks ofta av ett fokus på identitetsskapande och sökande efter meningen 

med livet så väl som fokus på kärlek, sexualitet, relationer, mobbning, våld, utsatthet och 

slutligen det etiska perspektivet om vem som är ond och god. I den moderna 

ungdomslitteraturen skildras ofta de vuxna i förbigående medan ungdomarna står i fokus 

(2016:10).  Sättet som skildringen och identitetssökandes presenteras, såväl som vilka motiv 

och teman som är i fokus, varierar beroende på historisk tidpunkt och plats enligt Boglind och 

Nordenstam (ibid). Författarna menar dock att identitetsproblematiken förekommer i den 

realistiska litteraturen såväl som i fantasylitteraturen (ibid).  

Maria Ulfgard skriver i sin avhandling För att bli kvinna- och av lust om tonårsflickors 

fritidsläsning. Hon utreder vad flickor föredrar att läsa på sin fritid, om det finns någon koppling 

mellan flickors litteraturval och deras bakgrundsfaktorer, samt vad skolan erbjuder för läsning 

(2002:13.)  Ulfgard gjorde många upptäckter om flickornas möten med de aktuella romanerna, 

bland annat att aktörernas syn på litteraturen var individuell och att läskulturerna påverkas av 

den svenskundervisning som eleverna fick.  Hon fann dock att tonårsflickors intressen och 

livserfarenheter påverkar läsningen och att deras läsning ofta präglas av deras psykiska och 

sociala mognad. Flickorna föredrog ofta att läsa om teman som kunde relateras till deras egna 

livsberättelser då de kan kännas angelägna i deras egen föreställningsvärld (Ulfgard 2002:333–

334).  

Ulfgard drar flera didaktiska slutsatser i sin studie, bland annat framhäver hon betydelsen av 

att elevernas litteraturval bör framhävas i undervisningen av skönlitteratur, men även att 

eleverna bör utmanas till att möta litteratur de annars inte hade stött på. Hon hävdar att det är 

viktigt att erbjuda eleverna en läsning som är lustfylld men som samtidigt utvecklar dem. Vidare 

argumenterar hon för att elevernas individuella läsningar inte ska ifrågasättas, däremot ska de 

uppmuntras till att diskutera texternas innehåll i relation till olika perspektiv, så som 

jämställdhet, religion, etnicitet och alla människors lika värde (2002:340–344). Ulfgard drar 

slutsatsen att unga människor behöver undervisning i litteratur för att utvecklas mot de mål som 
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läroplanen konkretiserat.  Studien är av vikt då det i denna studie finns intresse av att undersöka 

dels vad eleverna efterfrågar i skolan, dels om eleverna kan känna med det de läser i en roman, 

i detta fall en fantasyroman. Vidare är det av intresse att se om läsning av fantasygenren kan 

hjälpa eleverna att nå läroplanens mål, vilket är något Ulfgard stöttar.  

Ann Boglind har i en artikel undersökt deckargenrens didaktiska möjligheter i 

skönlitteraturundervisningen, vilken kan liknas med Ulfgards (2002) studie, men fokus är 

istället på deckargenren. I studien uppmärksammas flertalet aspekter som är av relevans även 

vid läsning av fantasygenren. Boglind utgår från Magnus Perssons tre nyckelord, kreativ 

läsning, narrativ fantasy och demokrati (Persson 2007:278–279). Dessa tre nyckelord använder 

Boglind när hon analyserar ungdomsdeckare, med syfte att visa på deckargenrens didaktiska 

möjligheter. Hon presenterar de genretypiska dragen för en deckare, då hon anser att läsningen 

underlättas för eleverna om läraren förmedlar kunskap till läsaren om de drag som är väsentliga 

för den lästa genren (2014:133). Boglind poängterar att det är viktigt att skolan, genom läsning, 

ger eleven goda förutsättningar för ett kulturellt medskapande. Vidare visar hon på den innebörd 

kreativ läsning kan ha när eleverna läser deckare. Kreativ läsning kan då betyda både att 

eleverna läser naivt (fångar spänningen) och kritiskt (tar hänsyn till de drag som är typiska för 

genren).   

Boglind argumenterar för vikten av att läsupplevelsen blir så mångsidig som möjligt: det är 

viktigt att kombinera den individuella upplevelsen med de iakttagelser som görs i den litterära 

formen. Görs detta aktiveras både den naiva och kritiska läsningen (2014:133–134). Genom 

kreativ läsning (känsla och förnuft) kan eleverna lära sig hur en genre är uppbyggd, och den 

kunskapen de samlar på sig under processen kan sedan överföras till andra genrer. Vidare 

genom att använda sin narrativa fantasi aktiveras läsarens mentala förmåga, vilket leder till att 

läsaren kan följa processen där den litterära texten växer fram. Som exempel ger Boglind vad 

som kan hända under läsningen av en deckare: läsaren följer deckaren i de ledtrådar som uppstår 

och försöker avgöra dess trovärdighet. Hon anser att deckarromanen bjuder in läsaren till både 

känslomässigt engagemang såväl som etiska och moraliska ställningstagande. Förhoppningen 

är att detta leder till att eleven intar olika perspektiv och utvecklar ett intresse för demokrati och 

andra existentiella frågor. Genom dessa nya perspektiv får eleverna en ny syn på sin tillvaro 

samt sitt egna tankesätt (2014:147–148).  Denna nya syn anses även kunna finnas vid läsning 

av fantasygenren och inom den genren anser jag att eleverna kan bli känslomässigt engagerade 

och inta nya perspektiv.  

Catherine L. Belcher och Becky Herr Stephenson understryker i Teaching Harry Potter. The 

Power of Imagination in Multicultural Classrooms vikten av att inkludera fantasyverk, så som 
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Harry Potter i undervisningen. Författarna hävdar att fantasy hjälper läsaren att med en 

distanserad blick, kunna se kritiskt på problem som existerar i dagens samhälle. De anser att i 

fantasyromanen Harry Potter möter karaktärerna realistiska problem så som rasism, klass, 

politisk korruption och inte minst, det dagliga problemet som ungdomar möter av att växa upp: 

från barndom till ungdom och sedan slutligen bli vuxen. Vidare hävdar Belcher och Stephenson 

att fantasyns parallella världar öppnar upp för diskussioner, inte bara om elevernas egna 

problem, utan även politiska och etniska samt ger fantastiska möjligheter att diskutera moralen 

bakom de val som dagligen görs (2011:4-5).  

Belcher och Stephenson visar tydligt på att fantasy, och den eskapism som den tillför, kan 

hjälpa eleverna att möta vardagliga problem och konflikter. Om eleverna i klassrummet får läsa 

om vardagliga problem i en fantasivärld och kan ta lärdom från det, kan de förhoppningsvis 

möta problemen i verkliga livet på ett sätt som gynnar dem. Fantasygenren intresserar både 

barn, ungdomar och vuxna och enligt Belcher och Stephenson är det viktigt att involvera de 

ungas kultur i undervisningen för att på bästa sätt kunna möta eleverna där de finner sig 

(2011:7). 

Malin Alkestrand (2016) skriver i sin avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, 

Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete om hur olika fantasyverk stöder skolans 

värdegrundsarbete. Avhandlingen är den första vetenskapliga som handlar om fantasylitteratur 

som är skriven på svenska. Alkestrand utreder vilka insikter en läsare kan få om sin egen värld 

genom att följa karaktärernas upptäcktsresor i den sekundära världen. Vidare fokuserar hon på 

hur fantasylitteraturen kan användas i skolans klassrum, när verkligenhetens maktförhållanden 

bemöts. Alkestrand menar att alla lärare inom det svenska skolsystemet måste integrera 

demokrati, mänskliga rättigheter och kulturellt mångfald i klassrummet eftersom det utgör en 

del av skolans värdegrund. Hon hävdar att fantasylitteraturen är en god utgångspunkt för 

värdegrundsarbetet, och att skildringarna av de sekundära världarna, eller magiska världarna 

som författaren refererar till, fungerar som allegorier över den verkliga världen. Dessa allegorier 

hjälper läsaren att se till dessa maktfrågor i ett utomstående perspektiv och med en distanserad 

blick. Alkestrand håller före att fantasylitterturen uppenbarligen ger upphov till en läslust bland 

ungdomar, vilket är en viktig ståndpunkt i dagens samhälle där rapport kontinuerligt visar på 

en minskad läslust vilket leder till sämre läsförståelser.  

Maria Nilson och Helene Ehriander diskuterar i Ett trollspö på katedern: att arbeta med 

fantasy i skolan olika sätt att inkludera fantasygenren i svenskklassrummet. De visar på 

varierade arbetsmetoder med genren, samtidigt som det visar exempel på hur läraren kan arbeta 

med specifika fantasyverk, med extra fokus på Harry Potter. Författarna menar att Harry Potter 
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har ett rikt persongalleri vilket gör att läsaren kan identifiera sig och vidare växa med den valda 

karaktären. Ehriander och Nilson hävdar att fantasyverket har tagit tillvara en önskan många 

ungdomar idag har: att känna sig utvald och inneha speciella talanger (2012:8–9). Maria Nilson 

visar även på givande aspekter när det kommer till att arbeta med fantasyromaner, så som Harry 

Potter eller Eragon. Dels anser hon att det är en genre ungdomar gillar att läsa, dels att fantasy 

ofta inkluderar teman så som mognad och att ta ansvar, vilket är teman som intresserar 

ungdomar (2010:6–8).  

Ett problem med fantasygenren är att den ursprungligen var så mansdominerad och därför 

ofta anses var en genre för pojkar. Ehriander och Nilson fokuserar på genusperspektivet och 

visar på flera aspekter som motsäger de förutfattade meningarna att fantasy är mestadels för 

pojkar. De visar på olika exempel där kvinnor i fantasyn är i fokus och högst behövliga för 

bokens historia. Ett exempel de ger är ur Harry Potter, där Molly Weasly (mamman till Harrys 

bästa vän Ron) som vanligtvis är den stöttande och varma modern, hjälper till att besegra den 

mörka kraften Lord Voldermort sprider för att skydda sin familj (2012:139). Dessutom har det 

de senaste årtiondet utgivits många fantasyromaner med kvinnliga huvudkaraktärer, vilket har 

resulterat i att fler flickor nu läser fantasy (Nilson 2012:135). Detta styrker det ökande intresset 

för genren då det har breddats till en genre för både män och kvinnor. Genusaspekten i 

fantasylitteraturen kommer att diskuteras djupare i nästa avsnitt.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en presentation av de teoretiska utgångspunkterna för detta examensarbete. 

Studiens teoretiska ramverk utgörs främst av tre litteraturdidaktiska teorier och några 

genreteoretiska perspektiv, vilka kommer användas för analys av det insamlade materialet. De 

tre litteraturdidaktiska utgångspunkterna som kommer presenteras tillhör Louise Rosenblatt 

(2002), Judith Langer (2011) och Magnus Persson (2007). De genreteoretiska 

utgångspunkterna är omfattande och inkluderar genrelitteraturens historia, perspektiv på genus, 

och den unga läsarens kognitiva och emotionella utveckling. 

 

2.2 Litteraturdidaktiska teorier 
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2.2.1 Louise Rosenblatt 

Louise M. Rosenblatt argumenterar för att läsning av skönlitteratur är nödvändigt som aktivitet 

i ett demokratiskt samhälle. Hon menar att eftersom skönlitteratur talar till läsaren på ett 

känslomässigt plan, så kan skönlitteraturen visa upp samhälleliga villkor mer övertygande än 

vad som är möjligt inom samhällsvetenskaperna. Trots att en människa har vetenskapen om 

andra människors levnadsvillkor, är det inte det samma som att kunna sätta sig in i dem. 

Rosenblatt hävdar att genom läsning får läsaren den förmågan och förståelsen som behövs för 

att kunna delta i andra människors liv.  

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa visar Rosenblatt hur ungdomar 

använder skönlitteratur som hjälp i ett identitetsskapande. Rosenblatt skriver konkret om hur 

skönlitteratur attraherar ungdomar, samt vad de tar till sig vid läsning och vidare hur de 

använder sig av det för att skapa sin egen identitet. Hon visar genom en gjord studie att elever 

gärna flyr verkligheten och sitt vardagliga liv genom att läsa skönlitteratur (2002:46). Dock 

menar Rosenblatt att termen verklighetsflykt kan finnas i båda nyttiga och skadliga former. 

Däremot menar hon att böcker som kan erbjuda en stund av förändring, en flykt, står i 

omedelbar kontakt med de känslomässiga behov som en läsare har. Behovet att fly verkligen, 

kan möjligen utgöra en del av ett identitetsskapande då läsarens ”jag” förflyttas till en annan 

plats där ens vardagliga problem inte existerar. Verklighetsflykten som Rosenblatt talar om, 

syftar till en litteratur som förflyttar läsaren till en annan värld vilket kan liknas med 

fantasylitteraturen.  

Rosenblatt menar att det existerar två typer av läsning, nämligen efferent och estetisk 

läsning. Vid efferent läsning läggs allt fokus på den språkliga texten, textens information samt 

författarens budskap. Efferent läsning kan jämföras med en med djupgående vetenskaplig 

textanalys, exempelvis kan läraren be eleverna lyfta fram litterära termer, så som metaforer, 

bestämma vilken genre en text tillhör, analysera handlingen eller det använda språket i en viss 

text. Vid estetisk läsning å andra sidan, är fokus på läsaren och dennes erfarenheter, känslor och 

åsikter i den lästa texten. I denna sortens läsning är läsaren mer aktiv och det existerar ett 

samspel mellan text och läsare (2002:41–42).  Rosenblatt hävdar att läsning är både en kognitiv 

och en emotionell handling och läsaren är i hennes mening väldigt aktiv och det litterära verket 

blir först till när det läses. Med detta menar hon att varje text kommer ha högst olika mening 

och värde för läsaren beroende på när den läses och under vilka omständigheter (2002:42–43). 

Läsararens sinnestillstånd eller mående vid läsningen gör läsaren antingen mottaglig eller 

omottaglig för det innehåll som texten erbjuder. Detta innebär att det aldrig kan förutspås vilken 
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text som kommer att vara betydelsefull för just den läsaren, eller hur läsaren kommer att reagera 

på texten (ibid). 

 

2.2.2 Judith Langer 

Judith Langer diskuterar hur vi som läsare bygger föreställningsvärldar när vi konsumerar 

fiktionsberättelser. Detta gäller både vid läsning, lyssning, eller när vi ser på film, men i denna 

studie fokuseras det främst på Langers resonemang vid läsning. Langer menar att beroende på 

vilket syfte vi läser med, så orienteras vi på varierande sätt i vår förståelse. Hon skiljer på två 

olika syften med läsningen, det ena är när syftet med läsningen är att samla information om 

något ämne (att behålla en referenspunkt), respektive att läsa för upplevelse eller nya 

tankegångarnas skull (att utforska nya horisonter). För att konkretisera: läsning där potentiella 

horisonter upptäcks sker oftast i samband med skönlitteratur, medan läsningen vid behållning 

av en referenspunkt sker i samband med faktatexter (2011:28–29).  

Langer visar fem olika steg i läsarens sätt att relatera till det lästa. Viktigt att kommentera är 

att dessa olika steg inte behöver komma i följdordning, utan de kan uppstå vid olika tidpunkter 

av läsandet. Det första steget är Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld- vid detta 

steg samlar läsaren initiala uppfattningar för att sedan vidare kliva in i en textvärld. Det andra 

steget är Att vara och röra sig genom en föreställningsvärld- vid detta steg kan läsaren 

ifrågasätta olika motiv och även textens innebörd, vilket innebär att läsarens föreställning 

fördjupas. Det tredje steget Att stiga ur och tänka över det man vet- visar på det steg där läsaren 

knyter samman föreställningarna med delar av ens egna liv. Det fjärde steget Att stiga ur och 

objektifiera upplevelsen- vid detta steg kan läsaren distansera sig och istället fokusera och 

reflektera över textens struktur. Det femte och sista steget Att lämna och gå bortom en 

föreställningsvärld- detta steg inträffas vanligtvis inte lika ofta som de fyra föregående. I detta 

steg tar läsaren med sig begrepp från en rik och utvecklad föreställningsvärld och använder 

sedan dessa i konstruktionen av en ny (Langer 2011:16–21). 

 

2.2.3 Magnus Persson 

Magnus Persson argumenterar för att litteraturundervisningen inte enbart ska fokuseras på den 

stora och goda litteraturen, utan den litteratur som eleverna ska möta under svenskämnet kan 

legitimeras med tre nyckelord: kreativ läsning, narrativ fantasi och demokrati (2007:278–279). 

Med termen kreativ läsning menar Persson att läsaren kombinerar naiv och kritisk läsning, det 

ska alltså inte existera någon oenighet mellan dem (2007:9–10). Vidare diskuterar han hur 
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läsaren med hjälp av sin narrativa fantasi tränar sin inlevelseförmåga och förmågan att växla 

perspektiv, vilket även poängteras i svenskans ämnesplan på gymnasiet där det konkretiseras 

att skönlitteraturen ska ge eleverna självinstinkt och förståelse för andra människors 

erfarenheter, livsvillkor samt föreställningsvärldar. Vidare ska eleven utmanas till nya tankesätt 

och vara öppna för nya perspektiv. Med sin sista punkt svenskämnet som demokratiämne, 

diskuterar Persson behovet av att de texter som eleverna möter behandlas utifrån existentiella 

frågor, samtidigt som svenskämnets språkutvecklande del gör det möjligt för eleverna att ha ett 

aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. 

 

2.3 Genreteori 
 

2.3.1 Genrelitteraturens historia 

Romangenren har varit omdiskuterad ända från början. Anders Öhman framhåller att 

forskningen om populärlitteratur var oproblematisk innan 1970-talet på så sätt att den knappt 

existerade på annat vis än ”som en statistiskvariant av litteratursociologin”.  Fokus låg helt 

enkelt på vilka det var som läste så kallad ”dålig litteratur” samt vilka genrer och hur mycket 

inom den dåliga litteraturen som lästes. Den gemensamma synen bland litteraturvetare var att 

det var de stora och betydande verken i litteraturens historia som skulle vara i fokus för analys 

och undersökning. Dock hävdar Öhman att det alltid under litteraturens historia, har funnits 

föreställningar om god och dålig litteratur, högt och lågt, samt ett behov att skapa skillnader 

mellan genrer (2002:7). 

Redan på 1700-talet uppstod romanen och den räknas till uppkomsten av den borgerliga 

kulturen. Under en längre tid ansågs romanen vara en vulgär form av skriven text då den ej var 

skriven på vers. Då syftet med romanen var att underhålla, ansågs den innehålla ämnen som 

sågs tvivelaktiga eller triviala.  Genrelitteraturen växte trots detta sig allt större och under 1800-

talet tillkom den modernistiska estetiken och populärlitteraturen expanderade (Öhman 2007:7–

8). Populärlitteraturen ansågs redan nu spegla andra teman än vad den så kallade ”högre 

litteraturen” gjorde, populärlitteraturen hade istället mer fokus på att bearbeta sociala och 

subjektiva erfarenheter såväl som väva in vardagliga erfarenheter i texterna, vilket är något vi 

kan finna än idag, även om det nu inte längre pratas lika mycket om låg- och höglitteratur (ibid).  

Under 2000-talets inledande decennier har ”de fantastiska genrerna”- science fiction, fantasy 

och skräck ökat i popularitet bland svensk ungdomslitteratur. Det har i många fall handlat om 

internationella trender från det anglosaxiska språkområdet (Åsa Warnqvist 2017:109). Under 
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1980-talet och framåt skrevs mycket heroisk fantasy i J.R. R Tolkiens fotspår, och nu på 2000-

talet ser vi att en hel del svenskspråkig fantasy har utgivits. En hel del dystopiska berättelser 

har utkommit där läsaren möter både science fiction och fantasy, men även romantik. Ett 

exempel är Susanne Collins trilogi Hungerspelen. Vidare i dagens samhälle har fantasyromaner 

så som Harry Potter, Twilight och Divergent blivit populära.  

 

2.3.2 Genus i fantasylitteraturen 

Bilden av kvinnor i fantasygenren har länge varit omdiskuterad. I Women in Science Fiction 

and Fantasy diskuterar Robin Anne Reid kvinnors framställning inom fantasygenren, dels ur 

en historisk syn, dels vad som händer om författaren av ett verk väljer att inkludera en kvinnlig 

huvudroll istället för en manlig. Det var först under 1980-talet som en förändring började ske 

inom genren, då allt fler kvinnliga fantasyförfattare gavs ut, vilket ledde till en bredare kvinnlig 

publik. Detta i sin tur mynnade ut i att kvinnans position förändrades i litteraturen och fler 

oberoende kvinnliga karaktärer tillkom.  

Vidare ställer sig Reid frågan om kvinnor kan vara hjältar i berättelserna utan att behöva 

imitera en man, och om kvinnorna i denna position iså fall måste kallas för ”sheroes” istället 

för ”heroes” (2009:179). Debatten kring kvinnliga huvudgestaltningar har länge pågått och 

fantasygenren har både hyllats och kritiserats inom ämnet. Dels har den kritiserats då många 

fantasyförfattare använder sig av stereotypiska kvinnliga karaktärer, dels har den hyllats då 

genren är fylld av kreativa möjligheter. Idag väljer dock många fantasyförfattare att gå emot de 

stereotypiska karaktärsdragen för både manliga och kvinnliga karaktärer, för att istället börja 

tänja på gränserna. Ett exempel är fantasyförfattaren Suzanne Collins som författat 

Hungerspelen där Katniss har huvudrollen och anses bryta många av de normer och 

karaktärsdrag som kvinnliga romanfigurer förväntas ha, och istället visar på styrka och mod. 

Frågan som kan ställas är om Katniss då bör uppfattas som en stark och självständig kvinna 

eller om hon istället efterliknar en manlig hjälte? 

Maria Nikolajeva hävdar i Barnbokens byggklossar att ”det är i själva verket enbart fantasy 

och science fiction som med vissa reservationer kan skildra kvinnliga figurer helt fria från 

stereotypi” (2009:130).  Nikolajeva exemplifierar detta genom Harry Potter-böckerna och 

pekar på att Hermione har blivit något av ett favoritobjekt för genusanalys. Vissa anser att hon 

kan betraktas som en stark, intelligent och oberoende kvinna som i flertalet fall är överlägsen 

sina manliga kompisar. Andra anser att Hermione är ”en stereotypisk stark och oberoende 

flicka” som enbart braverar inom diverse kvinnliga områden (2009:131–132).  Nikolajeva 
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menar att begreppet ”könsidentitet” ofta återfinnes i ungdomsromaner då ungdomar ofta söker 

efter sin identitet i tonåren. Detta till skillnad från barnböcker som är mer könsneutrala, då könet 

ofta inte har någon inverkan på handlingsförloppet. Däremot menar Nikolajeva att 

huvudkaraktärens kön sällan är en slump, då kvinnor och män har olika förväntningar på sig 

(2009:132). 

 

2.3.3 Genrelitteraturens påverkan på läsaren emotionella och kognitiva utveckling 

Maria Nikolajeva diskuterar hur litteratur kan påverka ungdomars empati och 

identitetsskapande i ”Memory of the Present: Empathy and Identity in Young Adult Fiction”. 

Hon menar att självkännedom och vetenskap om ens identitet är något centralt i människans 

existens. Under barn- och ungdomsåren formas vår identitet och denna tid är ofta en väldigt 

turbulent tid. Genom läsning av skönlitteratur kan ungdomar få en någorlunda sann bild av hur 

en människas självkännedom kan se ut (2014:86–87). 

Under de senare åren har mer forskning fokuserat på såväl den kognitiva som emotiv 

stimulans som läsning av skönlitteratur kan ge. Nikolajeva refererar till Liza Zunshine som 

diskuterar förhållandet mellan läsning av skönlitteratur och Theory of Mind (ToM). Kortfattat 

kan ToM beskrivas som att läsaren vet på grund av egna erfarenheter och insikter, vad som sker 

utan att karaktären explicit uttrycker det (2014:87). För att exemplifiera: om karaktären dricker 

ett glas vatten, kan läsaren dra slutsatsen att karaktären är törstig utan att denna uttryckt det.  

Nikolajeva menar att för att läsaren ska kunna känna både kognitivt och emotionellt 

engagemang med karaktären, är det viktigt hur berättelsen är skriven. Beroende på hur en 

berättelse är skriven kan läsaren känna närhet till karaktären, och dennes handlingar kan väcka 

läsarens minne till liv, vilket enligt Nikolajeva är den drivande motorn inom 

skönlitteratursläsning. Läsarens minne formar inte bara karaktärens identitet utan väcker också 

läsarens känslor vilket leder till att läsarens identitet påverkas av läsningen. Nikolejvas 

ståndpunkt här är att skönlitteratur har möjligheten att forma läsaren identitet(2014:88–89). 

Maria Nikolajeva frågar sig även i Barnbokens byggklossar ”varför bryr vi oss om litterära 

personer när vi vet att de inte finns i sinnevärlden?”. Hon svarar att den främsta anledningen är 

att läsaren får möjligheten att lära känna människor på ett sätt som inte hade skett i verkligheten. 

I det verkliga livet ”läser” vi ständigt av andra människor genom bland annat deras handlingar, 

uttryck och positioner. Genom läsning av skönlitteratur inbjuds läsaren direkt, genom olika 

berättartekniker, in i karaktärens tankar (2017:211). Hon problematiserar detta och frågar sig 

om denna relation till fiktiva karaktärer kan förstärka vår medkänsla till andra människor och 
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om vi drar nytta av denna kunskap i verkliga livet. Om detta är fallet, drar Nikolajeva slutsatsen 

att skönlitteraturen är av högt värde när det kommer till barns socialisering och deras förmåga 

att umgås med andra människor (ibid). 

 

2.4  Nyckelord och definitioner 

Denna del av examensarbetet kommer att identifiera olika nyckelord och definitioner som är av 

relevans för studien. Ett par tydliggörande kan behöva göras angående fantasygenren. 

Exempelvis är inte alla medvetna om vad fantasy faktiskt är eller att det finns uppdelningar 

inom genren. Nedan diskuteras kort vad fantasygenren är samt de uppdelningar inom genren 

som läsaren kommer att möta i denna studie.  

 

2.4.1 Vad är fantasy? 

Farah Mendlasohn och Edward James urskiljer fyra olika sätt att definiera fantasygenren i The 

Cambrigde Companion to Fantasy Literature (2012) ”som en litteraturform som bryter mot det 

som uppfattas vara möjligt i verkligheten, som en historisk genre som växte fram som en 

reaktion på det uppsving som mimetisk litteratur och konst fick i samband med upplysningen, 

som en marknadsföringskategori och som en genre som har definierats via akademiska 

definitioner” (2012:1). Men vad är då egentligen fantasy? Fantasy beskrivs av författarna som 

resultatet av någonting som inte finns i vår värld, men ändå har den del av verkligheten. En 

fantasyberättelse består ofta av en sekundär värld, magi, troll, mytologiska odjur och andra 

övernaturliga varelser. 

Många uppfattar fantasy som en undermålig litteratur, eller en genre riktad till barn trots att 

många av fantasyverken är marknadsförda för vuxna läsare. Vid läsning av fantasy måste 

läsaren till fullo lita på författaren och inte försöka förklara den värld författaren målar upp. 

Vidare måste även läsaren släppa det rationella tänkandet och enbart försöka leva sig in i den 

givna världen, vilket i många fall kan vara lättare för barn att göra då de har en bredare fantasi 

och en inte lika förankrad världsuppfattning som vuxna läsare. Enligt Öhman (2002) måste den 

andra världen vara en värld i sin egen rätt, dock är den beroende av den primära världen. Den 

sekundära världen står i ett parasitärt förhållande till den primära världen då fokus läggs på 

skillnaderna mellan de olika världarna: alltså det som kan göras i den sekundära världen är inte 

möjligt att göra i den primära världen (2002:135). Vidare understryker Öhman att den andra 

världen inte får ses som metaforisk, utan som världen explicit uttrycks skall den också uppfattas. 
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För att läsaren ska kunna göra det måste den sekundära världen vara helt trovärdig, logisk och 

en realistiskt utformad värld (2002:136). Inom genren finns det uppdelningar beroende på 

vilken nivå av fantasy som verket innehåller. De vanligaste uppdelningarna är high fantasy och 

low fantasy, vilket kommer att diskuteras i nästa avsnitt av denna studie.  

 

2.4.2 High fantasy och Low fantasy 

Low fantasy kan definieras som fantasyberättelser som innehåller lite magi eller andra 

fantastiska inslag. I vissa fall kan det till och med vara svårt att avgöra om det är ett fantasyverk 

eller ej, då de fantastiska elementen inte tar över (Steven. S Long 2015:10). Low fantasy-

berättelser fokuserar oftare mer på den primära världen, än på den sekundära. Ett exempel är 

Twilight skriven av Stephenie Meyer. Berättelsen utspelas i Seattle i USA, men innefattar flera 

fantastiska aspekter, så som vampyrer och varulvar, vilka båda anses vara övernaturliga väsen. 

Historien utspelar sig helt och hållet i den primära världen, men med flera inslag av magiska 

element.  

High fantasy-berättelser skiljer sig från low fantasy på så vis att de domineras av 

övernaturliga väsen, magi och andra magiska karaktärsdrag (Long 2015:8). Sagan om Ringen 

av J.R. R Tolkien är ett exempel på en högfantasyberättelse. Berättelsen utspelas enbart i 

Midgård, den sekundära världen, och läsaren får möta flertalet olika övernaturliga väsen, så 

som orcher, hobbitar, trollkarlar och alver.  

Det finns även fantasyberättelser som kan vara svåra att placera i kategorierna low och high 

fantasy, utan kan placeras i båda beroende på läsaren. Harry Potter av J.K. Rowling är en 

fantasyberättelse som kan anses placeras i båda kategorierna, eller möjligen, någonstans i 

mitten. Denna berättelse tar plats både i den primära och den sekundära världen och läsaren får 

möta vanliga människor såväl som övernaturliga väsen.  
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3. Metod 

I denna del av examensarbetet kommer metoden som används i denna studie att beskrivas: hur 

den utfördes, vilket material som insamlades och slutligen kommer en kritisk analys av metoden 

presenteras. Studien innefattar två olika metoder. Dels har tre svensklärare och en 

skolbibliotekarie intervjuats, dels har en enkätundersökning i tre klasser, en etta, en tvåa och 

trea på en gymnasieskola i södra Halland genomförts. Intervjufrågorna samt enkäter innehåller 

frågor om respondenternas attityd gentemot fantasygenren, hur respondenterna förhåller sig till 

genren mot bakgrunden av de gällande styrdokumenten i ett genreperspektiv, och vidare om de 

anser att en användning av genren i skolan kan ha en positiv inverkan när det gäller att nå 

kunskapskraven i Svenska 1, 2 och 3.  

 

3.1 Utförande av intervjuer 

För att samla material till denna studie, som skulle ge en så givande information som möjligt, 

ansågs valet av intervjuer med tre lärare och en bibliotekarie som det mest effektiva sättet. Cato 

Björndal visar olika slags metoder vid intervju (2005:92). Studiens semistrukturerade intervju 

hamnade även under kategorin ”intervjuguide” vilket betyder att intervjuaren kan ändra 

frågornas ordning och är flexibel under intervjun. Eftersom intervjun skedde under 

semistrukturerade former, gavs tillfälle att ställa nödvändiga följdfrågor under intervjuernas 

gång i förhoppning om mer givande och ärliga svar (Runa Patel och Bo Davidson 2011:81–82). 

Frågorna som ställdes var tydliga och med ett fokus på genrelitteratur, speciellt på 

fantasygenren och respondenterna fick tid att reflektera och fundera på sina svar utefter deras 

erfarenhet kring ämnet. Frågorna som ställdes till svensklärarna finns under bilaga 8.2 och 

frågorna till bibliotekarien under bilaga 8.3.  

Monica Dalen fokuserar i sin bok Intervju som metod hur utförandet av en intervju skall ske, 

samt hur intervjufrågor inom ett ämne ska utformas. Det är av stor vikt att ha en genomtänkt 

ram för intervjun, speciellt när det kommer till semi-strukturerade intervjuer. Frågorna i denna 

studie tänktes därför väl igenom och formulerades så tydligt som möjligt för att undvika 

missförstånd när intervjuerna genomfördes.  Respondenterna ombads att svara fritt och med 

sina egna ord för att skapa en så naturlig stämning som möjligt. Varje fråga under intervjun 

hade en stark tillhörighet till studiens fokus och även till studiens frågeställning (Dalen 

2015:35–36).  
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3.2 Utförande av enkätundersökning 

Då målet var att uppnå en så bred attityd som möjligt och kunna inkludera många elever, valde 

jag också att utföra en enkätundersökning bland tre klasser på en gymnasieskola i södra 

Halland. Eleverna gick på ett av de teoretiska programmen och klasserna bestod av en etta, en 

två och en trea. Patel och Davidsson understryker vikten av att alla respondenter måste förstå 

enkätens utformning för att på bästa sätt kunna ge ett tillförlitligt svar (2011:105). De hävdar 

att det först efter genomförandet av en enkät går att svara på huruvida en enkät kan anses som 

reliabel och lyckad då det är först då som resultatet visar om respondenterna förstått eller ej 

(ibid). Enkäten innehöll olika slags frågor. En del frågor var formade som likertskalor där 

eleverna ringade in ett alternativ. Jan Trost och Oscar Hultåker understryker att frågor som 

innehåller påståenden eller frågor där respondenten ska ta ställningstagande är väl användbara 

vid en attitydundersökning (2016:70). Vidare innehöll enkäten även öppna frågor utan 

svarsalternativ, vilket betyder att respondenten själv författar svaren.  

 

3.3 Material 

 Materialet i detta examensarbete är hämtat från fyra intervjuer, tre med svensklärare och en 

intervju med en skolbibliotekarie, och från enkätsvar från 47 elever varav 18 gick i årskurs ett, 

19 i årskurs två och 11 gick i trean. Både intervjuerna och enkätinsamlingen ägde rum på en 

gymnasieskola i södra Halland. Valet av skola förklaras av det breda kontaktnät som skapats 

där under mina VFU-perioder, vilket gjorde det lätt för mig att hitta respondenter som ställde 

upp på intervju, samt tillåtelse att lämna ut enkäter i tre olika klasser. Trost och Hultåker kallar 

detta slags val för bekvämlighetsurval, då jag inte behövde lägga någon större tid på att hitta 

respondenter, då min VFU-skola redan erbjudit sig att ställa upp för min undersökning 

(2012:31–32). Vid genomförande av VFU på skolan tillfrågades de tre lärarna individuellt och 

bibliotekarien om deltagande i studien och när de tackat ja bestämdes tid och plats för utförande. 

På samma sätt skedde enkätinsamlingen, först tillfrågades respektive mentorer för klasserna om 

tillstånd att lämna ut enkäterna, och därefter tillfrågades eleverna om de var villiga att medverka 

vilket de var. Patel och Davidson betonar vikten av att forskaren vet om de deltagande önskar 

vara anonyma eller ej (2011:74). Alla medverkande i denna studie yrkade på anonymitet, vilket 

även till största sannolikhet var till fördel för studien på grund av ökad tillförlitlighet i svaren.  
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3.4 Deltagande 

Som tidigare nämnts bestämde ett bekvämlighetsurval mitt val av skola då ett brett kontaktnät 

skapats där. Då jag ville att en så bred attitydundersökning angående fantasygenren som möjligt 

skulle uppnås ansåg jag att tre svensklärare, en skolbibliotekarie och tre klasser var ett adekvat 

antal respondenter. Min önskan var att få intervjua både manliga och kvinnliga lärare i olika 

åldrar för att få en så varierad syn på fantasygenren som möjligt, vilket också blev möjligt då 

två kvinnliga och en manliga lärare valdes ut för intervjuerna. Då skolan endast har en 

bibliotekarie, en kvinna, så föll det valet sig naturligt. Klasserna som valdes för 

enkätundersökningen, undervisades av de intervjuade lärarna. Även här fanns önskemål från 

min sida om att få med både en etta, två och trea för att få en syn från alla åldrar, och även detta 

kunde uppfyllas. Klasserna läser svenska på ett av de teoretiska programmen. Inför intervjuer 

och enkätundersökningen informerades alla medverkande om att det var frivilligt deltagande i 

undersökningen och att det insamlade materialet enbart skulle komma att användas i 

föreliggande examensarbete, och på så vis följdes Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilka 

kommer diskuteras djupare i nästa avsnitt.  

 

3.5 Etiska dilemman 

Vetenskapsrådet har sammanställt en publikation kring de etiska principer som bör tas i 

beaktning vid genomförande av forskning (www.vr.se). Publikationen framställer fyra 

huvudkrav som bör följas för att forskningen etiska krav ska uppfyllas, nämligen: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylldes på så vis att alla respondenter informerades om att deras 

medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde välja att avstå sin plats i 

undersökningen. Nästa krav, samtyckeskravet, innebär att alla deltagare måste godkänna sitt 

medverkande och precis som under föregående krav, vara medvetna om att de kan aktiv välja 

att avbryta från undersökningen. Då alla deltagare var över 15 år behövdes inte föräldrarnas 

samtycke. Enkätundersökningen innehöll heller in några frågor av känslig karaktär, men för att 

vara på säkra sidan tillfrågades klassernas mentorer för att ge sitt samtycke till 

enkätundersökningen. 

 Det tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär att alla deltagares identitet ska skyddas. 

Kravet uppfylldes i denna studie genom att jag fingerade alla namn i intervjuerna, inte namngav 

enkäterna, samt inte explicit skriva vilken skola undersökningarna sker på. Det fjärde och sista 

kravet, nyttjandekravet, innefattar regler om hur forskaren ska handskas med personuppgifter. 
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Uppgifterna får ej ges ut i kommersiellt eller annat ickevetenskapligt syfte, inte eller använda 

den insamlade informationen gentemot den medverkade mot dennes vilja. Alla personuppgifter 

i denna studie har hemlighållits och kommer inte använda i något annat avseende än för detta 

examensarbete.  

Under intervjuerna följde jag de etiska principerna i linje med Patel och Davidsons syn på 

utförandet av en intervju (2011:73–75). De fokuserar på vikten av att låta de intervjuade vara 

anonyma för att de skall känna sig bekväma, vilket förhoppningsvis leder till ärliga svar. 

Intervjufrågorna var konstruerade på så vis att de var lättförstådda så att missförstånd 

förhoppningsvis inte skulle uppstå. En risk med att intervjua lärare och genomföra 

enkätundersökning med elever på en gymnasieskola är svårheten att säkerställa allas 

anonymitet. Dock har jag gjort mitt yttersta för att säkerställa allas anonymitet och alla namn 

har fingerats. Som tidigare nämnts anges aldrig skolans namn, lärarnas namn, eller vilket 

program eleverna tillhör. Samtligt insamlat material kommer enbart att användas i 

forskningssyfte vilket alla medverkade informerades om.  

 

3.6 Analys 

När intervjuerna var genomförda och enkäterna insamlade påbörjades analys av dessa. 

Analysen inleddes med att de inspelade intervjuerna transkriberades. Materialet transkriberades 

ordagrant med undantag för utfyllnadsord, så som ”hmm”, ”eh” ”åh”, men även delar av 

intervjun som ej var användbart i analysen, så som förtydliganden av fråga eller avbrott av andra 

lärare valdes bort. När intervjuerna transkriberats lästes de igenom och fakta samlades för 

resultatet som senare används i diskussionen. Enkäterna sammanställdes och intressanta 

kommentarer valdes ut för att finna material till diskussionen, så att den skulle bli så utförlig 

som möjligt.  

 

3.7 Metodkritik 

Naturligtvis är jag medveten om att ingen generalisering av resultatet kan göras på grund av 

studiens vidd. Däremot kan studien ge en inblick i hur en helt vanlig svensk skola arbetar med 

genrelitteratur och om det eventuella önskemålen från eleverna att inkludera mer fantasy 

existerar. Studien kan även se om elevernas eventuella önskemål möts och vidare om 

skolbiblioteket erbjuder ett utbud av fantasyromaner. Studien syftar även till att undersöka om 

lärare och elever anser att fantasygenren kan hjälpa eleverna att nå kursmålen för Svenska 1, 2 
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och 3. Metodvalet syftade till att få med så många åsikter angående fantasygenren som möjligt. 

Detta gällde synen bland lärarna, men också elevernas och slutligen skolbibliotekariens då 

denne konkret kan visa på utbudet och lånehistoriken. Detta varierar säkerligen från skola till 

skola, men resultatet av denna studie visar på hur det kan se ut på en gymnasieskola. Att 

använda sig av enkätinsamling kan i vissa fall vara vanskligt då det kan hända att vissa enkäter 

inte är brukbara. I denna studie blev resultatet att vissa elever lämnade blankt på somliga frågor 

eller enbart skrev ja eller nej på frågor som krävde mer givande svar, vilket är något som kan 

hända vid en enkätundersökning (Patel och Davidsson 2011:105). Dock är detta presenterat i 

resultatet av studien då det ändå visar på elevers åsikt.  
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4. Resultat 

Frågeställningen som ligger till grund för detta arbete besvarades dels genom intervjuerna och 

dels genom enkätundersökningen, vilket resulterade i en stor mängd svar, betydligt mer 

komplexa än väntat. I denna del av studien kommer resultatet av dessa svar att presenteras. För 

att göra avsnittet så tydlig och strukturerat som möjligt kommer resultatet att redovisas utifrån 

olika underrubriker. Först presenteras resultatet från intervjuerna där varje enskild intervju 

sammanfattas, som sedan följs av resultatet där respondenternas gemensamma nämnare men 

även det som skiljer dem åt presenteras. Vidare följer resultatet av enkäterna vilket även det är 

indelat i underrubriker för att tydliggöra för läsaren. Här återges det material som enkäterna 

resulterat i, och detta kommer att presenteras i skriven text. Nedanstående sammanfattade 

resultat kommer vidare att användas i diskussionen i nästa kapitel av denna studie.  

 

4.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Nedan följer en kort sammanfattning av intervjuerna där respondenternas fingerade namn och 

kön är inkluderat. Respondenterna kommer kallas Lärare A, B och C samt Bibliotekarie. I 

enlighet med studiens frågeställning och intervjufrågor har respondenternas svar sammanfattats 

i syfte att underlätta för läsaren senare i diskussionen. Respondenterna presenteras i den ordning 

intervjuerna utfördes.  

 

4.1.1 Intervju 1 

Alias: Lärare A 

Ålder: 32 

Kön: Man 

 

Lärare A har arbetat som lärare i tre år och under de tre åren arbetat på samma skola. Han 

undervisar i Svenska 1 och 2 och gör detta primärt på Samhällsprogrammet, men undervisar 

även på Barn och Fritid, Hotell och Turism och Fordonsprogrammet. Lärare A lägger under ett 

läsår ca 50-60% av undervisningstiden på skönlitteratur och använder sig av olika genrer i sin 

undervisning, men hävdar att han inte är direkt genrebunden. Han fokuserar exempelvis mer på 

en epok och väljer texter/böcker därefter. Vid individuellt arbete låter han eleverna välja själva 

vad de ska läsa men försöker till viss del styra dem. Lärare A anser att det är viktigt att utmana 

eleverna och ge dem texter som de inte är helt bekväma med men som de ändå kan gynnas av. 
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Han anser inte att val av genre spelar någon roll när det kommer till vad eleverna lär sig och 

anser att eleverna möjligen får en kognitiv och emotionell stimulans vid läsning, mest vid 

läsning av kärleksberättelser som han anser passa båda könen. Han är inte av den åsikten att 

presentation av olika genrer inspirerar eleverna att läsa mer och hade inte kunnat tänka sig att 

använda fantasygenren i sin undervisning, till stor del på grund av sitt eget ointresse. Lärare A 

menar att valen av skönlitterära böcker är väldigt subjektiva då lärare ofta väljer en genre eller 

bok som de känner sig bekväma med. Trots att han inte kan tänka sig att använda sig av 

fantasygenren anser Lärare A att fantasy kan vara bra för eleverna och är inte rädd för att den 

kan bli en förödande verklighetsflykt. Genren kan enligt Lärare A vara till hjälp när det kommer 

till att nå svenskämnets syfte samt kunskapskraven för Svenska 1,2 och 3. Han hade inte nekat 

en elev om den önskat fantasygenren, men på grund av sitt eget ointresse är det inget han 

prioriterar. 

 

4.1.2 Intervju 2 

Alias: Lärare B 

Ålder: 57 

Kön: Kvinna 

 

Lärare B har arbetat som lärare i 33 år och har arbetat både på högstadiet och på gymnasiet. 

Just nu undervisar hon Svenska 2 och 3 för elprogrammet och barn och fritidsprogrammet. 

Lärare B lägger mycket tid på arbete med skönlitteratur i sitt klassrum och väljer texter beroende 

på vilka elever det är som ska läsa texten. Valet av genre tror Lärare B inte har så stor inverkan 

på vad eleverna lär sig, utan det är innehållet som är det viktiga. Dock yrkar hon på att hon mött 

ungdomar som inte velat läsa, men som fått fantasyboken Harry Potter och efter det har de 

blivit inspirerade att utforska andra genrer. Hon är även av åsikten att Harry Potter-boken betytt 

mycket för läsförståelsen för svaga elever. Lärare B tror inte att valet av genre påverkar elevers 

kognitiva och emotionella stimulans, utan att det enbart beror på om eleven kan ta till sig det 

lästa. Däremot är hon av den åsikten att en presentation av olika genrer kan leda till eleven 

vågar och vill utforska fler genrer. Lärare B tror inte att hon har använt sig av fantasygenren i 

sin undervisning då hon ser en svårhet att använda den för sina syften. Däremot har hon läst en 

del fantasy men menar att det kan vara för svårt för eleverna att ta till sig, dels då de romanerna 

är så långa och dels alltför krävande för de elever som Lärare B undervisar. Trots att Lärare B 

inte själv väljer fantasygenren anser hon att den bidrar till mycket positivt, så som en behövlig 
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verklighetsflykt, kunna se världen ur nya perspektiv och ger eleverna en kognitiv stimulans. 

Hon tror även att fantasygenren kan hjälpa eleverna att nå svenskämnets syfte samt 

kunskapskraven för Svenska 1,2 och 3. 

 

4.1.3 Intervju 3 

Alias: Lärare C 

Ålder: 60 

Kön: Kvinna 

 

Lärare C har arbetat som lärare i 38 år och undervisar för tillfället Svenska 1, 2 och 3 på 

teknikprogrammet. Hon lägger ca 50 % av tiden under ett läsår på att undervisa skönlitteratur 

och väljer olika texter beroende på vilken svenskkurs materialet är för. Lärare C går på känsla 

när hon väljer genre och böcker till klasserna och ser till vad eleverna klarar och gillar. Hon 

motiverar eleverna till att läsa genom användning av olika slags läsningsövningar, exempelvis 

visa bilder, diskutera terminologi etcetera, innan de påbörjar läsning av en ny roman. Dock 

anser hon att det är enormt mycket svårare att motivera till läsning idag än det var förr. Barn 

och ungdomar idag läser inte alls lika mycket och är inte lika vana läsare, och hon menar att det 

ofta är som att gå upp för en enorm uppförsbacke när det handlar om att undervisa skönlitteratur. 

Lärare C hävdar att elever idag har svårare att känna igen sig i texter och att det hela tiden måste 

hända något i texten annars blir de uttråkade. En presentation av olika genrer anser Lärare C 

kan vara bra, dock kan det i så fall bli väldigt genremedvetet. Lärare C använder sig av 

fantasygenren i sin undervisning, ofta i samband med medeltiden då hon anser att det finns 

tydliga kopplingar däremellan. Hon läser själv fantasy och tror det finns både en önskan och ett 

motstånd hos eleverna att få se mer av genren i skönlitteraturundervisningen.  Att genren hjälper 

eleverna att uppnå en viss kognitiv och emotionell stimulans är inget hon betvivlar, dock är det 

i fantasyromaner ofta svart på vitt i hennes mening. När Lärare C använde sig av fantasy i 

undervisningen tyckte hon att hon fick positiv feedback från eleverna och hon anser att läsning 

av genren kan ha positiva effekter i riktning mot svenskämnets syfte och kunskapskrav.  

 

4.1.4 Bibliotekarie  

Alias: Bibliotekarie 

Ålder: 61 

Kön: Kvinna 
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Bibliotekarien har arbetat på den nuvarande skolan i 12 år och har en masterexamen i biblioteks- 

och informationsvetenskap. Hon anser att eleverna i dagens skola är väldigt ansträngda och har 

fullt upp med studier så de har inte tid för fritidsläsning, men att det ändå går i vågor hur mycket 

elever läser. Bibliotekarien berättar att på den skolan hon arbetar är bibliotekarien inte anställd 

för att motivera eleverna till läsning utan att hennes arbete består till 95 % av faktasökning. De 

böcker som hon dock ser att det finns ett ökat intresse för är romaner på engelska. Under 2009-

2011 fanns ett ökat intresse för fantasygenren som senare dalat och idag ser hon inget direkt 

intresse för genren. Dock köper hon fortfarande in en del fantasyböcker eftersom hon går 

igenom allt som ges ut. Bibliotekarien är involverad en hel del när det kommer till intro-elevers 

läsning och de böcker som utlånas mest är de som finns på ”lättläst” hyllan. Tidigare har ett 

samarbete med svensklärarna funnits, men detta är inte kvar idag. Hon läser själv inte fantasy, 

men har fått mycket information från en vän som enbart läser romaner inom genren. 

Bibliotekarien anser att genren erbjuder fantastisk stimulans för eleverna och hon tycker att 

fantasy och sci-fi är mästerliga genrer när det gäller att tillgodose detta djupa mänskliga behov 

av stimulans.  Hon menar även att de konflikter som skildras i fantasyromaner kan uppstå i 

samhället, eller mellan individer och grupper. Genom att ha mött dessa konflikter i den 

sekundära världen får man verktyg för att hantera konflikterna i verkligheten, vilket är bra för 

eleverna. En annan positiv aspekt Bibliotekarien kunde se med genren var att läsarens ordförråd 

kunde bli större vid läsning av fantasy, då de romanerna ofta har en enorm ordrikedom.  

Biblioteket har ett bra utbud av fantasyromaner trots att efterfrågan inte är stor. 

 

4.2 Lärarnas arbete med skönlitteratur i svenskundervisningen 

I följande avsnitt görs en tematisk analys av de resultat som presenterats. Här kommer 

respondenternas gemensamma nämnare samt det som skiljer dem åt att presenteras. Avsnittet 

är indelat i underrubriker för att underlätta för läsaren. Intervjufrågorna finns under Bilaga 8.2. 

 

4.2.1 Lärarnas undervisning av skönlitteratur valet av genre i svenskklassrummet 

Alla de intervjuade lärarna lägger ungefär femtio procent av tiden under ett läsår på att arbeta 

med skönlitteratur tillsammans med sina elever. Ingen av lärarna är direkt genrebunden utan 

väljer text eller bok beroende på vilken klass de undervisar, samt vilket resultat de önskar av 

undervisningen. Lärare B och C som arbetat som lärare i 33 respektive 38 hävdar att det är 

svårare att motivera elever idag till läsning än var de var förr. Lärare C problematiserar detta 
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och menar att elever idag har svårare att relatera till läsningen och att elever lätt blir uttråkade. 

Lärare A å andra sidan har inte undervisat så länge, så han har inte mött detta problem. Trots 

att alla lärarna inte ansåg sig vara direkt genrebundna så använder de alla sig av olika genrer i 

sin undervisning. Lärare A, till skillnad från lärare B och C, anser inte att en presentation av 

olika genrer kan leda till att elever vill läsa mer och utforska andra genrer, vilket Lärare B och 

C hävdar av egen erfarenhet.    

Det är enbart Lärare C som använder sig av fantasygenren i undervisningen och detta görs 

ofta i samband med arbete om medeltiden då hon anser att tydliga kopplingar finns. Lärare A 

och B använder inte och har aldrig använt sig av fantasygenren. Lärare A menar att valet av 

genre är subjektivt och då han själv inte har något intresse för genren, kommer den inte heller 

fram i undervisningen. Lärare B å andra sidan avser att anledningen till att hon inte använt 

genren är den att hon ser svårigheter i att använda den för sina syften.  

Lärare C tror att det finns både en önskan och ett motstånd till bland eleverna att få möta 

mer fantasy i klassrummet, detta i likhet med Lärare B. Dock anser Lärare B att de som är 

intresserade av genren redan är övervunna, medan de som inte har intresset är svårare att vinna 

över. Lärare A anser inte att det finns något önskemål hos eleverna att få möta mer fantasy, då 

det aldrig kommit till tal.  

 

4.2.2 För- och nackdelar med fantasygenren 

De tre intervjuade lärarna såg flera fördelar, men även några nackdelar med användningen av 

fantasygenren i undervisningen av skönlitteratur. Ingen av dem ansåg att fantasy till största del 

var en förödande verklighetsflykt med föråldrat synsätt på genus, utan de ansåg istället att 

genren erbjuder kognitiv och emotionell stimulans. Lärare A som själv inte är intresserad av 

genren, är ändå av åsikten att det finns mycket välskriven fantasy och duktiga författare som 

behandlar budskap och teman som elever kan ta till sig. Han anser inte heller att den 

verklighetsflykt som fantasy erbjuder är farlig för eleverna och ser inte direkt några nackdelar 

med genren. Trots detta kan Lärare A inte se sig själv använda sig av genren i sin undervisning 

då han själv är ointresserad av fantasy.  

Lärare B ansåg att fantasygenren möjligen kunde ha ett lite föråldrat synsätt på genus, men 

aldrig på en sådan nivå att hon störts av det eller tänkt på det. Hon anser inte att den 

verklighetsflykt som genren erbjuder är skadlig, utan att det är en positiv eskapism som kan 

leda till att eleverna får nya perspektiv på det som händer i verkligheten. Vidare menar Lärare 

B att fantasy kan vara positiv för elevers identitetsskapande, beroende på vilken bok det är och 
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vad bokens röda tråd är. Lärare B har inget emot att använda sig av fantasy i undervisningen 

även om hon inte gjort det hittills. Skulle hon använt sig av det skulle det exempelvis kunna 

vara ett avsnitt ur Harry Potter, då hon är av åsikten att eleverna kan känna igen sig i 

huvudkaraktärerna. Empati kan lätt kännas med Harry och kamratskapet såväl som 

mobbningssituationen är tydligt vilket gör att eleverna i hennes mening, kan känna igen sig i 

skolsituationen.  

Lärare C som till skillnad från de andra två lärarna använder sig av fantasygenren i sin 

undervisning anser, i likhet med de övriga lärarna att den verklighetsflykt som fantasy erbjuder 

är positiv för eleverna. Dock anser hon att det ofta är svartvita skildringar vilket ibland leder 

till en stereotypisk världsbild. Emellertid anser Lärare C att det positiva överväger det negativa 

och att fantasy ofta bearbetar mänskliga processer och att det som sker i karaktären också sker 

i människan, oberoende av var personen befinner sig. Lärare C har som sagt använt sig av en 

del fantasy och kan i framtiden även fortsätta att använda den, då hon anser att eleverna i många 

fall kan uppskatta det, speciellt de klasser hon undervisar. Hon ser positiva effekter på elevers 

användande av sin fantasi samtidigt som det kommit positiva kommentarer från eleverna vid 

användandet av genren.  

 

4.2.3 Fantasy i koppling till svenskämnets syfte och mål 

Lärarna fick alla frågan om de trodde att fantasy kan hjälpa eleverna att nå svenskämnets syfte 

(se bilaga 9.2 fråga 13). De tre lärarna var alla överens om att fantasy kan ha en positiv inverkan 

för att nå det som är konkretiserat i styrdokumentets syftesdel. Lärare A menar att syftet inte 

specificerar vilken skönlitteratur eleverna ska möta och därför utesluts inte fantasygenren. Han 

tror tillexempel att genren kan hjälpa eleverna till nya tankesätt och perspektiv. Lärare B anser 

inte att hon är tillräckligt påläst inom fantasygenren och har svårt att ge konkreta exempel trots 

att hon tror att fantasy är positivt för svenskämnets syfte. Vidare ger hon ett par exempel, till 

exempel att det kan vara bra för hur man upplever vänner, fiender, hur krissituationer kan 

hanteras samt att de kan ge förståelse för andra människor och en ökad självinstinkt. Lärare C 

som har en större inblick i genren, tycker även hon att fantasy kan hjälpa att nå svenskämnets 

syfte. Hon menar att genren utmanar eleverna till nya tankesätt och perspektiv så väl som att 

eleverna lär sig att reflektera. Hon anser att fantasy är ganska övergripande och att de många 

gånger innehåller svartvita skildringar, vilket ofta ger eleverna en bättre ingång.  

Vidare anser Lärare C att fantasy är mest fruktbart i Svenska 1 och 2. I Svenska 1 handlar 

det mycket om centrala motiv, teknik och stildrag samt diskussion om personer och berättelsens 
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uppbyggnad vilket fantasygenren ofta har tydliga konkreta exempel på. I Svenska 2 där eleverna 

ska möta olika epoker visar Lärare C gärna kopplingar mellan fantasy och medeltiden, vilket 

eleverna uppskattar och tar till sig. Trots att hon själv aldrig använt sig av fantasygenren i 

Svenska 3 där eleverna ska diskutera stildrag och berättartekniska begrepp anser hon att genren 

fungerar där med. Lärare C kan exempelvis se att eleverna ställer två texter mot varandra som 

säger samma sak, fast i olika världar och jämför dessa.  

Lärare B tror att dessa slags berättelser platsar bättre i de längre åldrarna, alltså Svenska 1 

eftersom att fantasyberättelser ofta utspelar sig i en annan värld. Däremot ser hon att det även 

kan fungera i Svenska 2 och 3 om det är en inbiten fantasyläsare som kan sig an avancerad 

fantasy. Som exempel nämner Lärare B att innehållet i boken speglar verkligheten och beroende 

på vad den skildrar passar den olika åldrar. Skildras det till exempel en komplicerad maktkamp 

mellan två folk krävs mer strategitänkande vilket äldre elever kan ha utvecklat mer, men om 

det handlar om en hjälte som ska lösa en konflikt så är det mer anpassat för de yngre eleverna.  

Däremot anser hon inte att fantasy skulle ha en negativ effekt när det gäller att uppnå 

kunskapskraven för några av svenskkurserna, utan tror att det mer handlar om sin egen 

okunskap om genren vilket komplicerar valet av att välja genren.  

Lärare A till skillnad från Lärare B och C, ställer sig mer kritisk till användandet av genren 

för att nå kunskapskraven i Svenska 1,2 och 3. Dock anser han att det kan bero på hans okunskap 

om genren. Han menar att fantasy är en av många genrer och att det inte är tvunget att få in just 

den överallt. Samtidigt påpekar Lärare A att den säkerligen kan fungera i alla kurserna för att 

nå kunskapskraven så länge annan litteratur också tas upp. Han hade inte nekat en elev att läsa 

en fantasybok, däremot är det inte det han själv hade valt att presentera för eleverna för att nå 

kunskapskraven. 

 

4.3 Resultat av enkätsvar 

Nedan presenteras skriftligt de svar som enkäten resulterade i, som sedan diskuteras vidare i 

diskussionsdelen av denna studie. De kvalitativa svaren från enkäterna anges precis som de är 

skrivna så stavfel och dylikt är inte rättade. Enkätresultatet kommer delas in tematiskt för att 

tydliggöra för läsaren. Totalt svarade 47 elever på enkäten, varav 17 gick i ettan, 19 i tvåan och 

11 i trean, som allesammans läser svenska på ett teoretiskt program. Enkäten gavs ut till tre 

heterogena klasser, dock var klasserna mansdominerande och bestod sammanlagt av 35 pojkar 

och 12 flickor. (Enkäten finnes under bilaga 8.1) 
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4.3.1 Elevers läsvanor 

Eleverna fick svara på hur ofta de läser fiktionsberättelser samt när de läser. Fyra svarade att de 

ofta läser, åtta att de läser ibland, 21 att de sällan läser och 14 elever svarade att de aldrig läser. 

På frågan när de läser fick eleverna alternativen på fritiden, i skolan och både och, och åtta 

svarade på fritiden, 24 i skolan och 15 angav att de läser fiktionsberättelser både i skolan och 

på fritiden.  

Vid nästa fråga fick eleverna välja vilken eller vilka genrer de helst läser, både på fritiden 

men även i skolan. Viktigt att ha i åtanke är att eleverna hade möjlighet att välja mer än ett 

alternativ. Resultatet visar att flickor föredrar att läsa Misär/Överlevnadsromaner och Deckare 

som båda fick sex röster var. Fantasy och Biografier kom sedan på andra plats med fyra röster 

på vardera och kärleksromaner och Thrillers/Rysare fick tre röster vardera.  Tre flickor valde 

kategorin Annat, och gav där förslag som vetenskaps- och faktatexter. Ingen flicka valde 

kategorin Manga. Bland pojkarna var det flest som önskade Fantasy och 

Misär/Överlevnadsromaner, som båda fick 14 röster vardera. På andra plats kom 

Thriller/Rysare med 11 röster, och sedan kom Biografier och Annat med sju röster var. Under 

kategorin annat nämnde pojkarna bland annat faktatexter, erotik, vetenskap och komedi. 

Deckargenren fick sex röster medan Manga fick en röst bland pojkarna och Kärleksgenren fick 

ingen alls.  

 

4.3.2 Elevers känslor vid skönlitteraturläsning 

På frågan om läsning väckte känslor hos eleverna (till exempel om de kunde känna med 

huvudkaraktären, bli frustrerade när det inte gick som de tänkt etcetera) var elevernas svar 

varierande. En del svarade att de inte kände alls med karaktärerna medan andra gav mer 

utförliga svar, av vilka några presenteras här: ”när jag läste Maze runner böckerna blev jag så 

fast och skippade skolan för att läsa”. Dock gavs inte här heller något konkret svar på vilka 

känslor det väckte. En elev svarade ”Inga speciella känslor väcks hos mig förutom att jag kan 

bli lite små irriterad om någon karaktär tar ett dumt beslut” medan en annan svarade ”Vissa 

fiktioner, så som flugornas herre, kan jag inte läsa då jag bara blir arg o frustrerad över besluten 

karaktärerna tar” och en tredje svarade ”Jag kan ta lärdom speciellt av självbiografier då de ofta 

är inspererande. I fantasyböcker så känner jag mer att det kan bli spännande. Ibland tänker jag 

på de beslut som karaktärerna gör”. 

Andra svar fokuserade explicit på känslor: ”Jag får känslor av upprymdhet, glädje. Jag blir 

exalterad och mer intresserad på att läsa mer på nästan alla deckare och fantasyböcker. Jag blir 
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ej frustrerad när det inte går som jag tänkt, om det fortfarande är en bra bok. Böcker lämnar 

definitivt tomrum om jag verkligen gillar den”. En annan elev som också nämnde känslor 

svarade följande: ”Om en bok är bra och spännande kan jag inte släppa den. Delar kännslor 

med huvudkaraktären” och en annan svarade ”Intresserar en berättelse mig stort kan det väcka 

glädje eller irritation beroende på hur saker och ting slutar, annars bryr jag mig ej”. Fler svar 

angavs och detta är enbart ett axplock av de svar som kommer användas i studiens 

diskussionsavsnitt. 

 

4.3.3 Elevers syn på fantasygenren 

Eleverna tillfrågades om de läser fantasy och 23 svarade ja medan 24 svarade nej. Följdfrågan 

var vilka fantasyberättelser de läst och svaren blev något varierade, exempelvis svarade 

eleverna En Saga om Is och Eld, Sagan om Ringen, Game of Thrones, Över Näktergalens Golv, 

Eragon, Harry Potter med flera. Den bok som dock angavs oftast var Harry Potter. Av de 

elever som hävdade att de inte gillade fantasy eller önskade läsa mer av genren hade ändå flera 

läst romaner inom genren. Eleverna ombads även svara på frågan om de pratat om 

fantasygenren i skolan och 13 svarade att de har det, medan 34 svarade att de aldrig gjort det. 

Frågan kom med en följdfråga om vad de tog upp och det resulterade i svar så som ”kommer 

inte ihåg”, ”Paralleller mellan medeltiden och fantasy” och ”det var i mellanstadiet, kommer 

inte ihåg”.  

Nästa fråga gällde om eleverna önskar att få möta mer fantasy i svenskundervisningen, vilket 

22 hade ett önskemål om, medan 22 inte ville se mer av genren och tre inte visste om de ville 

ha mer fantasy i undervisningen. Dock varierade resultatet beroende på om frågan ställdes till 

Svenska 1, 2 eller 3. I Svenska 1 fanns det ett stort önskemål om att få möta mer av 

fantasygenren i undervisningen eftersom 13 personer önskade mer fantasy, tre ville inte ha mer 

och en visste inte om hen önskade mer av genren. Svenska 2 däremot hade inte ett stort intresse 

av att få möta mer av fantasygenren eftersom 14 personer svarade att de inte ville ha mer, fyra 

önskade mer fantasy och i likhet med Svenska 1 var det en elev som inte visste. Slutligen i 

Svenska 3 var det lika många som önskade fantasy som inte önskade genren, och i likhet med 

de andra två kurserna, var det en elev som inte visste om denna önskade mer fantasy.  

När eleverna fick svara på om de önskade mer fantasy eller ej ombads de även att motivera 

sitt svar. De elever som svarat att de inte önskade mer fantasy lämnade svar som ”vet ej”, 

”intresserar inte mig”, ”läser hellre om verkliga händelser” och ”tycker inte det är intressant 

med böcker och speciellt inte fantasy”. De elever som önskade mer fantasy gav svar så som 
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”Det de kan är väcka intresse för att läsa nya böcker”, ”Det är roligt att läsa och får en att gå in 

i en annan värld”, ”för det är den enda genren som är lite intressant”, ”gillar det” och ”Tycker 

det e najs”.  

Emellertid hade eleverna svårt att svara på frågan om vilken slags fantasy de skulle vilja 

möta och många lämnade frågan blank eller svarade att de inte kunde några specifika titlar. De 

svar om titlar som frågan resulterade i var följande: Harry Potter, Game of Thrones, Sagan om 

Ringen, The Witcher, Half-life, The Hobbit, The Mazerunner, Marvel och Spejarens lärling. 

Några elever svarade att de inte brydde sig om vilka böcker det handlade om så länge det var 

fantasy då de gillade de flesta inom genren: ”Jag vet ingen särskild titel men jag gillar dem 

flesta fantasy böckerna” och ”alla fantasyböcker då det är de ända böckerna som faktiskt är 

bra”.  

 

4.3.4 Elevers syn på fantasygenrens inverkan för att uppnå svenskämnets syfte 

På sista enkätfrågan ombads eleverna att läsa svenskämnets syfte taget från Skolverket (se 

bilaga 8.1 fråga 11) och diskutera om de trodde att fantasygenren kan hjälpa dem uppnå målen 

som är konkretiserade där. Frågan verkade svår för eleverna och flera gånger påpekade eleverna 

att de aldrig fått möta svenskämnets syfte förut och att de inte förstod vad det betydde. 

Emellertid var det ändå flera elever som svarade ja eller nej på att fantasygenren kunde bidra 

till att de nådde svenskämnets syfte, dock inte ofta på frågan hur genren kunde hjälpa dem. Av 

de elever som inte läser fantasy ansåg däremot nästan alla att fantasygenren kunde ha en positiv 

inverkan när det gäller att nå syftet, och några svarade även på hur i samband med syftet. Ett 

axplock av de svar de angav är följande: ”Kanske om man kombinerar böcker och film. Hur 

boken är skriven brukar skilja sig mycket från hur filmen är gjord. Vilket kan vara intressant 

att se och jämföra. Man kan även förstå sig på boken bättre om man ser en film först då man 

kan sätta ett ansikte på personerna i boken”, ”Fantasy, både ja och nej. Det är viktigt med 

variation för att få fler perspektiv och bli så ’mänsklig’ som möjligt. Dock så kan man få fler 

vyer genom verklighetsbaserat också”, ”Jag tycker texter/skönlitteratur ska visas i både text och 

film, mest film. Det är lättare att ’placera’ genom film” och ”Det kan säkert träna upp ens 

kreativitet så ja, till viss del”.  

Till skillnad från de som inte läste fantasy, var det inte många av de faktiska fantasyläsarna 

som kunde se att genren kunde ha en positiv inverkan för att fullfölja svenskämnets syfte, och 

om de gjorde det var det inte många som nämnde det explicit i enkätundersökningen. De flesta 

svar som gavs av fantasyläsarna löd ungefär: ” ”Tror ej de”, ”Vet ej”, eller så svarade de enbart 
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”ja”. Dock var det några av de inbitna fantasyläsarna som ansåg det kunde vara fördelaktigt att 

inkludera fantasy med tanke på svenskämnets syfte, och gav svar som: ”Fantasy intresserar mig 

mycket mer än andra genrer så skulle det finnas mer av det i skolan skulle det hjälpa mig”, ”Ja, 

hade varit kul med variation o påverkat oss positivt” och ”Det kan mycket väl hjälpa till då man 

får en annan inblick än om man bara läser sådana böcker som vi läser nu”. Dock gavs inga svar 

om varför eller några konkreta liknelser med svenskämnets syfte.  
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5. Sammanfattande diskussion och didaktiska implikationer 

I detta examensarbete har tre lärare och en bibliotekarie intervjuats och 47 elever besvarat en 

enkätundersökning. Respondenternas attityd gentemot användning av fantasygenren i arbetet 

med skönlitteratur och deras syn på om genren kan påverka elevers kognitiva och emotionella 

utveckling, samt genrens eventuella inverkan på svenskämnets syfte, ledde till ovanstående 

resultat. I denna del av examensarbetet ämnar jag besvara de tre frågeställningar som angavs i 

början av arbetet, genom att problematisera det resultat som framkommit från intervjuerna och 

enkäterna. Under diskussionen återvänder jag till de teoretiska utgångspunkter som arbetet tar 

avstamp i men även till tidigare relevant forskning.  

Pilotstudien till detta examensarbete visade att flera lärare såg positiva aspekter vid 

användandet av fantasygenren, så som att genren innehöll tydliga motiv och teman och att den 

var praktisk vid arbetet med litterära termer. Det är ett resonemang som har flera likheter med 

Rosenblatts efferenta läsning. Dock var det många av lärarna som avstod att jobba med genren 

då de ansåg att fantasytexter ofta är långa och tunga. Detta kan likställas med Lärare B:s åsikt, 

det vill säga att fantasyberättelse kan vara för komplexa för hennes elever att ta till sig, samtidigt 

som de är för långa. Lärare B medger dock att detta kan bero på okunskap då hon själv inte är 

speciellt insatt i genren, vilket var något som även Lärare A framhävde för egen del. Okunskap 

verkar i många fall vara den vanligaste anledningen till att genren väljs bort. Lärare C som själv 

har ett stort intresse för genren och använder sig av den i klassrummet, vet att kortare, inte så 

komplexa fantasytexter finns. Hon använder sig ofta av genren i arbetet med medeltiden då det 

enligt henne finns gott om kopplingar att göra. Ett par elever svarade i sina enkäter att de arbetat 

med genren i samband med medeltiden och de hade en positiv inställning till detta.  

Av de intervjuade respondenterna var det enbart Lärare C som hade ett genuint intresse för 

fantasygenren. Lärare B hade läst en del fantasy men aldrig fastnat helt, medan Lärare A och 

Bibliotekarien inte läser någon fantasy själva. Lärare A hänvisade till bristande intresse och 

ansåg att han inte var tillräckligt insatt i genren, medan Bibliotekarien å andra sidan, trots att 

hon inte läser fantasy själv var väl insatt tack vare en nära vän som enbart läser fantasy. Alla 

respondenter ansåg dock att fantasygenren kunde ha flertalet positiva aspekter. Till skillnad 

från pilotstudien så hävdade de responderande lärarna att fantasy var brukbart för eleverna, då 

de kunde se världen ur nya perspektiv vid läsning av en fantasyroman, samtidigt som genren 

ger eleverna kognitiv och emotionell stimulans. Bibliotekarien ansåg att fantasy är en mästerlig 

genre som tillgodoser eleverna med det mänskliga behovet av stimulans, där eleverna vid 

läsningen får ta del av nya perspektiv och synsätt. Hon menade även att de konflikter som 
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uppkommer i fantasyromaner kan ske i samhället, mellan människor eller människogrupper. 

Genom att möta dessa konflikter i den sekundära världen får läsaren verktyg att hantera dessa 

konflikter i verkligheten. Resonemanget kan liknas med Nikolajevas (2017)  åsikt som menar 

att läsaren, vid läsning av fantasy, återvänder från den sekundära världen med nya upplevelser 

och med en ny blick på den egna verkligheten. Nikolajeva (2010) betonar även att fantasy kan 

agera som en metafor för verkligheten, eftersom den erbjuder en distanserad syn som gör det 

möjligt att bearbeta frågor om etisk och existentiell natur på ett sätt som kan vara mer effektivt 

än vid läsning av realistisk litteratur.  

I likhet med Nikolajeva (2010, 2017) påpekar Alkestrand (2016) att fantasygenren ger 

läsaren möjlighet att komma in i olika litterära världar som tydligt skiljer sig från verkligheten. 

De allegoriska och magiska inslagen som fantasylitteraturen erbjuder ger läsaren en möjlighet 

att jämföra de sekundära världarna med sin egen värld. Skillnaderna som läsaren ser kan bidra 

till att skapa ”främmandegörande effekter” som ger läsaren en förståelse för det de möter, både 

i den sekundära världen och i den verkliga världen.   I likhet med Alkestrand (2016) anser 

Belcher och Stephenson (2011) att läsning av fantasy bidrar till att läsaren ser med en 

distanserad blick på de problem som finns i dagens samhälle, vilket var något som 

Bibliotekarien uppmärksammade när hon hävdade att de problem eleverna möter i 

fantasyvärlden kan hjälpa dem att kunna hantera konflikter i deras verklighet.   

Ett av Perssons (2007) tre steg, narrativ fantasi, innefattar att elever ska utmanas till nya 

tankesätt och att de ska vara öppna för nya perspektiv, vilket fantasylitteraturen i min mening 

ofta gör. En elev angav i sin enkät att fantasy platsade i undervisningen av skönlitteratur, och 

hävdade att genren kan vara till hjälp på så vis att läsaren får nya vyer samt ser problem i olika 

perspektiv. Alla de responderande lärarna och Bibliotekarien var eniga i att fantasy öppnade 

upp för nya perspektiv för eleverna, som kunde vara gynnsamma för elevernas kognitiva 

förmåga samt hjälpa dem att se världen ur olika synvinklar.  

En annan utmärkande didaktisk fördel med användning av fantasylitteraturen är, vilket 

Lärare A och Bibliotekarien poängterade, att fantasyromaner har en enorm ordrikedom vilken 

är gynnsam för elever både muntligt och skriftligt. Trots detta ställde sig Lärare A och även 

Lärare B tvivlande till att använda genren i sina svenskklassrum och valde hellre andra genrer 

till eleverna, så som kärleksromaner eller misärromaner som de ansåg passa deras elever bättre. 

Dessa genrer kunde även de enligt Lärare A och B erbjuda eleverna kognitiv, emotionell och 

språklig stimulans. Enkätsvaren visade dock att kärleksromaner tillhörde en av de genrer elever 

minst önskade att läsa, medan misärgenren var den genren tillsammans med fantasy som de 
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allra helst läste. Som tidigare nämnts var klasserna mansdominerade så resultatet hade 

möjligtvis ändrats om fler flickor hade deltagit.  

Många är av den åsikten att fantasy mer är en genre för pojkar än för flickor och att genren 

har en djupt destruktiv kvinnosyn, som kan vara farlig om läsaren tar med sig den från den 

sekundära världen. Emellertid var det ingen av respondenterna i denna studie som ansåg detta, 

utan snarare ansåg de att genren är öppen för förändring. Dock påpekade Lärare B att de äldre 

fantasyromanerna möjligen kunde ha en föråldrad syn på genus, men hon var även snabb att 

påpeka att det aldrig varit på en nivå som stört henne.  Skulle fallet vara att elever blir tilldelade 

en roman med ett föråldrat synsätt måste lärare guida eleverna i läsningen, möjligen med hjälp 

av Langers (2011) olika faser. Detta för att hjälpa dem förstå de olika synsätt som existerar och 

applicera dem på rätt sätt i deras verkliga värld. Dock tror jag att detta kan ske i andra genrer 

än fantasy och därför är det viktigt att läraren alltid finns med och stöttar elever i deras läsning. 

Fantasygenren påvisades populär hos både pojkarna och flickorna, då den låg topp fyra hos 

flickorna och topp två hos pojkarna av de genrer de läste allra helst. Trots att klasserna var 

mansdominerade så visade intresset finnas hos båda könen. Om detta beror på som Reid (2009) 

styrker att fler kvinnliga huvudroller inom genren har tillkommit, eller om det enbart är en 

slump går ej att säga. Emellertid precis som Nikolajeva (2009) argumenterar, kan det ha att 

göra med att fantasy är en av de få genrer som har möjligheten att skildra kvinnliga karaktärer 

helt fria från stereotypi.  

En annan faktor bakom det ökade intresset för genren hos både flickor och pojkarskulle 

kunna vara att många nyare fantasyverk innehåller flera teman som kvinnliga såväl som 

manliga läsare kan relatera till. Ehriander och Nilson (2012) understryker att exempelvis Harry 

Potter har ett starkt persongalleri som både flickor och pojkar kan relatera till, samtidigt som 

de visar på teman som kärlek, vänner, mobbing, identitetsskapande etcetera, vilket är teman de 

flesta ungdomar möter dagligen. Lärare B menade att om hon skulle använda sig av en 

fantasyroman i sin skönlitteraturundervisning, skulle hon använda sig av just Harry Potter då 

hon ansåg, i likhet med Ehriander och Nilson att eleverna lätt kan känna empati med 

karaktärerna. Boglind och Nordenstam (2016) menar även de, liksom Ehriander och Nilson 

(2012) att ungdomsböcker som innefattar teman och motiv som ungdomar känner igen sig i, är 

lättare för dem att ta till sig. Bodlind och Nordenstam (2016) problematiserar att dessa teman 

kan finnas både i den realistiska och i fantasylitteraturen. Dock precis som Nikolajeva (2017) 

argumenterar kan det vara lättare att tydliggöra och skildra dessa teman i fantasylitteraturen då 

ungdomar lättare kan ta dem till sig i en sekundär värld där inga krav ställs.  
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Lärare A och B menade att det inte fanns något uttalat intresse hos eleverna att få möta mer 

fantasy i skönlitteraturundervisningen, men hade inte nekat en elev att läsa fantasy vid 

önskemål, trots att det inte är den genren de själva hade valt. Emellertid visade 

enkätundersökningen att hälften av alla elever önskade mer fantasy, vilket visar att intresset för 

genren existerar. Bibliotekarien menar att det inte fanns något ökat intresse för fantasy nu, utan 

lusten för fantasy var som störst mellan 2009-2011 och har sedan avtagit. Trots detta har 

biblioteket på skolan en välfylld sektion med fantasyböcker och bibliotekarien köper 

fortfarande in en del när något nytt och intressant dyker upp. Bibliotekarien menar att elever 

idag inte har tid att läsa då de redan har så mycket i skolan, vilket kan vara en av anledningarna 

till att hon inte ser ett ökat intresse för fantasygenren. Det kan även bero dels på att elever inte 

läser på fritiden vilket leder till att de inte lånar några fantasyverk, dels att lärarna inte 

uppmuntrar till läsning av den genren i skolan vilket leder till att verken inte lånas. 

De 22 elever som inte önskade mer fantasy i skönlitteraturundervisningen problematiserade 

det hela med att de hade svårt att förstå vad som händer i genren och hellre läste realistiska 

berättelser, vilka i deras mening är lättare att följa. Detta kan tyda på att elever behöver mer 

guidning i sin läsning, vilket läraren kan ge eleverna genom att exempelvis använda sig av 

Langers (2011) fem faser och leda eleverna genom läsningen. Langer (2011) menar att 

läsningen förändras beroende på syftet för läsningen. I detta fall när elever behöver extra stöd 

och läser en bok som möjligen innehåller många okända aspekter för eleven, måste läraren 

hjälpa eleven att utforska nya horisonter som Langer (2011) kallar det.  Därför är det viktigt 

om vi förhåller oss till Langers (2011) två olika syften med läsningen: att utforska nya 

horisonter eller för att behålla en referenspunkt, att tydliggöra för eleverna varför och hur de 

ska läsa.  

Vid läsning av fantasy kan det vara av vikt att hjälpa till att guida eleverna genom läsningen, 

speciellt vid mötet av Langers (2011) tredje fas, vilken innebär att läsaren stiger ur och tänker 

över det den vet. Har eleverna svårt att förstå vad som händer i boken, kan de behöva pausa 

läsandet och tänka över vad som har hänt, och om möjligt kan de knyta samman händelserna 

med egna livserfarenheter. Kanske kan de trots fantasygenrens magiska element, se att det som 

händer i en sekundär värld även kan hända i deras egen värld.  Här finns det starka band mellan 

Langers (2011) tredje fas och Rosenblatts (2002) estetiska läsning, där Rosenblatt (2002) 

hävdar att när eleven väl kan knyta an till texten, uppstår ett samspel och läsaren blir aktiv. I 

likhet med Rosenblatt (2002) så anser Alkestrand (2016) att om eleverna ser skildringarna av 

de sekundära världarna, så fungerar detta som allegorier över de motsvarigheter som finns i den 
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primära och verkliga världen. Detta hjälper läsaren att se på olika ting med en distanserad blick 

och med nya perspektiv på sin egen verklighet.  

Persson (2007) hävdar att elever behöver tränas i både naiv och kritisk läsning. Flera av de 

elever som uppskattade att läsa fantasyromaner hade svårt att se positiva effekter av 

användandet av genren i undervisning av skönlitteratur. Anledningen till detta kan vara att de 

aldrig tränats i kreativ läsning som Persson (2007) kallar det. Rosenblatt (2002) hävdar i likhet 

med Persson (2007) att elever måste lära sig läsa med både hjärna och hjärta för att få ut så 

mycket som möjligt av läsningen, vilket läraren måste hjälpa eleverna med.    

Många elever svarade att de aldrig fått möta fantasygenren i skolan, vilket kan precis som 

Lärare A och B menar, bero på att de aldrig blivit bekanta med genren. Läser eleverna då inte 

heller på fritiden betyder det att de aldrig får möjligheten att möta andra genrer än de som 

lärarna beslutar att de ska läsa. Ulfgard (2002) understryker att elevers litteraturval och 

önskemål bör lyftas fram i svenskundervisningen, samtidigt som att elever måste utmanas med 

litteratur de annars inte hade mött. Alkestrand (2016) poängterar i likhet med Ehriander och 

Nilson (2012) att fantasylitteraturen kan locka fler elever att börja läsa, vilket är av stor vikt i 

dagens samhälle när allt färre ungdomar läser. Därför är det viktigt att som lärare låta eleverna 

upptäcka en variation av olika genrer, där de förhoppningsvis kan hitta en som de uppskattar 

att läsa.  

Lärarna i denna studie tillfrågades om de ansåg att en presentation av olika genrer kunde 

leda till ökad läslust hos eleverna. Det var enbart Lärare B som absolut ansåg så och Lärare C 

ansåg det vara en god idé men risken fanns att det blev för genremedvetet, medan Lärare A 

menade att det troligen inte alls kunde inspirera eleverna till vidare läsning. Lärare B däremot 

kände till elever som aldrig velat läsa, men sedan ombetts att läsa Harry Potter, och detta blev 

inspirationen till att fortsätta utforska andra genrer. Hon menar att just fantasyromanen Harry 

Potter har haft en stor betydelse för läsförståelsen, speciellt för svaga läsare.  

Enkätundersökningen bland de tre svenskklasserna innehöll frågor om vad elever kände när 

de läste en viss bok, om det de läste väckte några direkta känslor, eller om de kunde känna med 

huvudkaraktären. Nikolajeva (2017) betonar att läsning av skönlitteratur är en viktig källa för 

ungdomar få en korrekt världsbild och självkännedom. På samma gång kan läsaren lättare, 

genom att lära känna en karaktär, förstå människor i det verkliga livet, alltså påverkas deras 

”Theory of Mind”. Nikolajeva (2017) anser att läsning av skönlitteratur gör läsaren mer 

empatisk och bidrar till förmågan att känna med andra människor. Av de elever som svarade på 

enkäten var det många som inte sade sig känna någonting vid läsning. Det var överraskande att 

se att eleverna ändå svarade att de kunde bli irriterade eller frustrerade när huvudkaraktären 
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gjorde något de ansåg vara fel. Emellertid verkade eleverna inte uppfatta detta som en 

känslomässig respons. 

 Andra elever svarade att de kunde känna med karaktärerna och att det blev ett tomrum när 

boken tog slut. Så även de som nekade till att känna något, beskrev olika känslor i sina 

diskussioner. Möjligen kan det vara så att litteraturen påverkade eleverna mer än de inser och 

tillåter, eller så inser de inte att när de blir arga på en karaktär så är det en känsla som förmedlar 

en reaktion på grund av att de är involverade i det de läser. Ulfgard (2002) och Boglind (2014) 

fann även de att om eleverna finner läsningen intressant så kan de lättare ta den till sig och 

förstå vad de läser. I sina studier fokuserade de på kärleksromaner och detektivromaner, men 

de didaktiska slutsatser de fann, exempelvis att eleverna kan få en ny syn på sin tillvaro genom 

nya perspektiv funna av läsningen, kan enligt resultatet av denna studie även appliceras på 

fantasylitteraturen.  

Alkestrand (2016) argumenterar för att fantasylitteraturen är en god utgångspunkt när det 

gäller att diskutera värdegrundsfrågor, då genren hjälper läsaren att se på vardagliga problem 

med en distanserad blick och ur nya perspektiv. Likaså menar Boglind (2014) att genom läsning 

av deckargenren så erbjuds läsaren att inta olika perspektiv som kan utveckla dennes intresse 

för demokrati och existentiella frågor. I enighet med Alkestrand (2016) och Boglind (2014) 

anser Ulfgard (2002) att genom läsning ska elever uppmuntras till att diskutera olika texters 

innehåll i relation till olika intersektionella faktorer. Enligt svenskämnets syfte ska elever, 

genom läsning av skönlitteratur, utmanas till nya tankesätt och öppna upp för nya perspektiv 

samt få en större självinstinkt och förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar (www.skolverket.se). De intervjuade lärarna och bibliotekarien 

var överens om att fantasygenren kunde ha en positiv inverkan för att uppnå svenskämnets 

syfte. De syftar speciellt på att eleverna erhåller nya perspektiv vid läsning av en fantasyroman 

och utmanas till nya tankesätt, samt att de kan få bättre förståelse för andra människor. Dock 

kan detta, vilket Boglind (2014) och Ulfgard (2002) understryker, även göras vid läsning av 

andra skönlitterära verk. Emellertid kan det som Nikolajeva (2010) anser vara lättare att ta det 

till sig i en fantasivärld än vid en verklig händelse.  

Eleverna blev tillfrågade om de ansåg att fantasygenren skulle kunna hjälpa dem att uppnå 

svenskämnets syfte. Frågan i sig var i många fall för komplex för eleverna och en del svarade 

att de aldrig mött svenskämnets syfte, eller att de inte förstod innebörden av det. Emellertid 

ansåg en del att fantasygenren kunde vara fördelaktig, medan andra ansåg att den inte var det.  

Vad som visade sig vara intressant i resultatet var att de elever som inte läste fantasy såg flera 

positiva aspekter med att använda genren för att uppnå svenskämnets syfte, medan av de som 
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läste fantasy var det flera som inte ansåg att de hade en positiv inverkan på deras arbete. 

Anledningen till detta resultat kan det enbart spekuleras kring då inga givna svar till 

anledningen angavs. 

Däremot på grund av resultatet ställer jag mig frågan om detta kan bero på att de som läser 

fantasy är så fast i den sekundära världen, och därför inte drar lärdom av det som händer och 

anlägger de nyfunna perspektiven på den egna verkligheten. Möjligen kan det vara så att de 

elever som läser fantasy enbart läser för att få den eskapism de behöver, och fastnar i Langers 

(2011) andra fas där de rör sig genom världen och istället för att gå vidare till tredje fasen så är 

de fast där. Detta leder till att de eventuellt anser att allt som händer i den andra världen, det 

”magiska”, enbart kan hända där och de tar inte med sig det lärda till den egna världen. I 

Rosenblatts (2002) termer går de upp i karaktären, alltså ägnar de sig åt ett estetiskt läsande, 

dock glömmer de att ta lärdom av det lästa. Om detta är fallet är det återigen viktigt att som 

lärare hjälpa eleverna, speciellt i Langers (2011) tredje fas, så att de förstår det lästa och kopplar 

samman detta med egna erfarenheter. Persson (2007) hävdar att elever behöver träna sin 

inlevelseförmåga och förmågan att växla perspektiv. Alltså måste läsaren kunna stanna upp i 

läsningen och precis som i Langers (2011) tredje fas, kunna ta tills sig och förstå det lästa för 

att dra lärdom av det.  

De intervjuade lärarna ansåg alla tre att fantasygenren till stor del kunde erbjuda positiva 

erfarenheter och hjälpa eleverna att nå kunskapskraven för Svenska 1, 2 och 3 

(www.skolverket.se). Lärare A var något tveksam på grund av sin okunskap som han själv 

kallade det, men efter förtydliganden om genren ansåg han att den kunde vara användbar, dock 

inte den litteratur han valt i första hand. Vidare tyckte han även att det kunde vara svårt att 

använda den i Svenska 2 där bland annat fokus läggs på olika epoker. Lärare C anser att den 

kan användas i alla tre svenskkurserna men föredrar själv att använda den i Svenska 2, där hon 

med hjälp av fantasygenren kan dra paralleller till medeltiden, vilket strider mot Lärare A:s 

uppfattning om att den inte direkt platsade där. Lärare B ansåg att genren platsade väl, speciellt 

i Svenska 1, då hon ansåg att de yngre eleverna lättare kunde ta till sig de olika magiska 

elementen. I elevundersökningen var det framförallt eleverna i Svenska 1 som önskade mer av 

fantasygenren i undervisningen, vilket är i linje med Lärare B:s åsikt. I Svenska 2 var det inte 

många som önskade genren, medan i Svenska 3 önskade halva klassen det. Vad som anses 

intressant är att Lärare C som är väl insatt i genren, helst använder sig av den i Svenska 2-

kursen, men eleverna i Svenska 2 hade inget sådant intresse. Självfallet kan ingen generalisering 

dras här, utan det kan vara just den Svenska 2-klassen som kände så.  
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Avslutningsvis anser jag att överlag har respondenterna i denna studie mött fantasygenren 

på ett positivt vis. Trots att Lärare A och B inte själva använder fantasygenren i sin undervisning 

ansåg de ändå att genren hade många positiva bidrag till skönlitteraturundervisningen. Det 

negativa de såg var att böckerna var för långa och komplexa, vilket antagligen beror på den 

okunskap kring genren som verkar existera, då det bevisligen idag finns många kortare 

fantasynoveller som är betydligt mindre komplexa än hela fantasyromaner. Lärare C som 

använder sig av fantasy, kände till att det finns kortare berättelser och att möjligheten att 

sammankoppla fantasy med medeltiden existerar, vilket var något som Lärare A och B inte såg. 

Bibliotekarien, som själv inte läste fantasy, såg precis som de andra respondenterna flera 

anledningar till att använda sig av genren. Alla respondenterna var eniga om att den 

verklighetsflykt som genren erbjuder inte är skadlig för eleverna, utan istället är något 

värdefullt. De ansåg även att genren erbjuder eleverna kognitiv, emotionell och språklig 

stimulans och utveckling.  

Eleverna i undersökningen var även de överlag positiva till genren. Hälften av alla eleverna 

önskade mer fantasy i skolan och fantasy var en av de genrer som eleverna helst läste. Av extra 

intresse var det faktum att trots att eleverna inte önskade mer fantasy, ansåg de att genren kunde 

hjälpa dem att uppnå svenskämnets syfte, på så vis att genren hjälpte dem att tänka utanför 

ramarna samt se saker ut nya perspektiv. Av de elever som läste fantasy finns det skäl att 

förmoda att de har svårt att ta sig till Langers tredje fas, och stiga ur världen och applicera den 

lärda kunskapen på sin egen verklighet, medan de som inte läste fantasy hade lättare att se 

vilken slags lärdom som kunde fås från läsning av genren. Läsning av fantasy verkar även 

fungera bäst vid estetisk läsning, som Rosenblatt (2002) kallar det, då läsaren lever sig in i 

världen och läser av lust. Dock precis som Lärare A och Bibliotekarien hävdar så kan läsning 

av fantasygenren ge läsaren en enorm ordkunskap vilket sker vid efferent läsning. För att få 

båda formerna av läsande så måste läraren, som tidigare nämnts hela tiden finnas där och stötta 

och hjälpa eleverna. Lärarna och eleverna verkade inte alltid förstå vilken utmaning det kan 

vara att läsa fantasy och att läraren måste leda eleverna genom både den kritiska och den naiva 

läsning som Persson (2007) kallar det, för att eleverna ska bli ett med läsningen. Störst intresse 

för genren fanns i årskurs 1, medan årskurs 2 var de som hade minst intresse och slutligen 

årskurs 3 där intresset för genren var delat. 
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6. Slutsats  

Studien har resulterat i flera intressanta aspekter som belyser fantasygenrens plats i 

undervisningen av skönlitteratur i svenskklassrummet. Då detta enbart är en liten studie kan 

inga allmänna generaliseringar göras, däremot kan den ge en indikation huruvida fantasy bör 

finnas i undervisningen eller ej. I denna del av examensarbete kommer jag ställa de 

sammanlagda resultaten i relation till studiens frågeställningar, detta i samband med teorierna 

arbetet tar avstamp i, samt tidigare relevant forskning.  

De intervjuade lärarna samt bibliotekarien ställde sig överlag positivt till användandet av 

fantasygenren i undervisningen av skönlitteratur. Även då Lärare A och B inte aktivt använde 

sig av genren, och Lärare A inte kan se sig själv göra det i framtiden, så såg de ändå flertalet 

fördelaktiga aspekter med användandet av genren. Lärare C som använde sig av genren ansåg 

att elever väl kunde ta till sig det som hände och på samma gång få nya perspektiv, vilket var 

något som även Lärare A och B ansåg kunde hända under läsningen. Bibliotekarien som inte 

hade något eget intresse för genren men ändå hade en bred kunskapsbas om fantasy, ansåg att 

den med fördel kunde användas i arbetet med skönlitteratur då den kan leda till att elever får 

nya perspektiv och drar lärdomar av sådant som händer i den sekundära världen. De här 

uppfattningarna kan jämföras med Alkestrand (2016) som menar att fantasygenren hjälper 

läsaren att få en distanserad blick på vardagliga problem som vederbörande kan använda sig av 

i den verkliga världen. Hon menar att fantasy är något elever gillar att läsa, vilket 

enkätundersökningen även bevisade då fantasy var en av de genrer elever helst önskade att läsa.  

Enkätundersökningen visade att hälften av eleverna önskade att få möta fantasy i 

undervisningen, medan hälften inte önskade det. Dock pekade flertalet av de som inte önskade 

att möta genren på flera fördelar med att använda den. Vissa elever hade svårt att ta till sig 

fantasy, men också att applicera det lärda i den sekundära världen på problem i verkliga världen. 

Ulfgard (2002) menar att elever behöver undervisning i litteratur för att utvecklas och nå 

kunskapskraven i Svenska 1, 2 och 3, något som även framkom i undersökningen då många 

elever verkade fastna i Langers (2011) andra fas och hade svårt att ta sig tredje fasen och knyta 

an det lärda till egna erfarenheter.  

Lärare A ansåg att en av de viktigaste anledningen till att läsa var för eleverna att få ett större 

ordförråd, en uppfattning som kan jämföras med Rosenblatts efferenta läsning. Trots att han 

ansåg att fantasylitteraturen hade en enorm ordrikedom, valde han precis som Lärare B hellre 

kärleksromaner eller misärromaner till eleverna på grund av sitt eget ointresse för genren. Detta 

bevisar att valet av skönlitteratur ofta är subjektivt och beror på lärarens intresse. Om eleverna 
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inte läser alls på fritiden, vilket många elever angav i enkätundersökningen att de inte gjorde, 

möter de enbart de genrer som läraren presenterar i skolan. Förekommer då inte en genre som 

eleverna gillar, exempelvis fantasy, kan det ha förödande konsekvenser som innebär att eleven 

inte fortsätter läsa. Hade däremot en mängd olika genrer presenteras hade eleven möjligen 

kunnat fastna vid en och på så vis upptäcka fler genrer. Lärare B hade gjort den erfarenheten 

att elever som aldrig läst en bok ändå fastnade för fantasyverket Harry Potter och det blev 

öppningen till att läsa andra genrer. Därför är det av vikt att lärarna lyssnar på elever och deras 

intresse, vilket Boglind (2014) poängterar, för att hjälpa elever hitta en genre som passar dem. 

Vidare kommer detta med högsta sannolikhet ha positiva påverkningar på elever läs- och 

skrivförståelse.  

Att fantasy hjälper elever att utvecklas kognitivt och emotionellt var alla de intervjuade 

respondenterna eniga i. De ansåg alla att fantasy erbjuder värdefull stimulans och en 

välbehövlig eskapism för eleverna. Dock ansåg de att detta kan finnas även i andra genrer, vilket 

Ulfgard (2002) och Boglind (2014) visat på i sina undersökningar, men som Nikolajeva (2010) 

understryker kan det vara lättare att finna detta i en fantasyvärld. Eleverna hade svårt att 

beskriva vilka känslor som uppstod vid läsning, och i vissa fall verkade de osäkra på vad känslor 

faktiskt var. De kunde svara att de inte kände något men medgav ändå att de kunde bli ledsna 

eller irriterade när huvudkaraktären gjorde något de inte höll med om, vilket faktiskt visar att 

de kände känslor även om de själva inte ansåg det.  

Undersökningen visade att de flesta av respondenterna ansåg att fantasygenren kunde bidra 

till att eleven kunde nå kunskapskraven för Svenska 1, 2 och 3.  Lärarna och bibliotekarien var 

eniga i detta, och flertalet elever ansåg att fantasy hade positiva effekter när det gällde arbetet 

med att uppnå svenskämnets syfte. Dock hävdade många elever att de aldrig mött syftet eller 

att de inte förstod det, vilket gjorde det svårt för dem att besvara frågan. Som tidigare nämnts 

var lärarna och bibliotekarien positivt inställda till genren, även om inte alla av dem hade valt 

fantasy i första hand. Av eleverna önskade hälften att få möta mer fantasy i undervisningen och 

även de som inte önskade det, såg flertalet gynnsamma fördelar med att inkludera den. Detta 

bevisar att fantasy kan, i likhet med andra genrer användas i svenskundervisningen. Fantasy 

borde inte heller ses som en tvivelaktig genre som ej accepteras, för som resultatet av denna 

studie visar, accepteras den faktiskt. Detta resultat kan som tidigare nämnts inte generaliseras 

då studien är av så litet omfång, men den ger en tydlig indikation att fantasygenren kan vara 

gynnsam att inkludera i skönlitteraturundervisningen likväl som någon annan skönlitterär 

genre.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 

För framtida forskning vill jag föreslå att utvidga denna studie och involvera fler skolor, vilket 

inkluderar fler lärare, elever och bibliotekarier i undersökningen. Jag tror även att intervjuer 

med elever i samband med enkätundersökningar kan ge tydligare indikationer på hur de känner 

för fantasygenren, exempelvis kan svar tydliggöras och förklaras vid behov, vilket inte var 

möjligt under min enkätundersökning. Rekommendationer för utvidgning av denna studie ges 

i listan nedan: 

 Utvidga undersökningen och inkludera fler respondenter. 

 Intervjuer med elever för mer givande och utförligare svar. 

 Anlägga ett tydligare genusperspektiv, både bland lärare och elever. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Enkätundersökning: Genrelitteraturens möjlighet i 

svenskklassrummet  

Vänligen svara på följande frågor. Välj ett alternativ om inte annat står. När du ska ge eget svar, var 

så tydlig som möjligt. Ditt svar är helt anonymt.   

 
 

1. □ Tjej        □ Kille   

  

2. □ Årskurs 1      □ Årskurs 2              □ Årskurs 3  

 

 

  

3. Hur ofta läser du fiktionsberättelser?  

      □ Ofta           □ Ibland     □ Sällan     □ Aldrig   
 

  

4. När läser du?  

□ På fritiden     □ I skolan               □ Både och  
 

  

5. Vilken eller vilka genrer läser du helst, både på fritiden och i skolan? Du får välja mer än 

ett alternativ.   

□ Kärlek  □ Deckare  □ Fantasy  

□ Triller/rysare □ Biografier  □ Manga  

□ Misär/Överlevnad  
 

Annan:________________________________________________  

  

 
 

6. Vad väcker det för känslor hos dig när du läser en viss litterär bok? Tillexempel, känner 

du med huvudkaraktären? Blir du frustrerad när det inte går som du tänker? Lämnar 

boken ett tomrum när den är slut? etc. Beskriv de känslor en bok kan väcka hos dig. 

Motivera vilken genre som väcker vilka känslor.  

Svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

  



 
 

50 
 

7. Väcker genrelitteraturen nya tankar hos dig när du läser? Vad för tankar? Tillexempel, 

funderar du över varför huvudkaraktären gör som han/hon gör?  

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 
 

  

8. Läser du fantasy? (Med fantasy menas alla berättelser som utspelar sig i en annan värld, 

både låg- och hög fantasy, samt berättelser innehållande övernaturliga väsen).  
 

□ Ja □Nej  

 
 

Om du svarat ja på föregående fråga, vilka fantasyberättelser har du läst? (novell, roman, 

manga etc.)   

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____  
 

  

  

9. Har ni pratat om fantasy i skolan?  

□ Ja □ Nej  

  

Om ja på föregående fråga, vad tog ni upp då?  

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 
 

  

10. Önskar du att du hade fått möta mer fantasy i svenskundervisningen?   

□ Ja  □ Nej  

 
 

Varför/varför inte?  
 

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
  

 
 

Om du svarat ja på föregående fråga, vilken slags fantasy skulle du vilja möta? Ge 

exempel på filmer, böcker, författare etc.   
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Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 
 

  

11. Utifrån följande text tagen från skolverket, hur anser du att du på bästa sätt kan nå de 

målen som är satta? Tror du att fantasy genren hade kunnat hjälpa dig uppnå dess mål, och 

i så fall hur?   
 

”Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som 

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

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv” (Svenskämnets centra innehåll från Skolverket).  
 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

  

  

  

Tack för din medverkan!  

  

  
  

 

 

9.2 Intervju med svensklärare 
 

Intervjufrågor till svensklärare  

Del 1 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du undervisat som lärare? 

3. Vilka program undervisar du på? 

4. Vilka svenskkurser undervisar du i (svenska 1,2,3)? 

Del 2 
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1. Hur mycket tid lägger du på att undervisa skönlitteratur i ditt svenskklassrum? 

2. Vilka genrer använder du dig av i undervisningen? Varför dessa? 

3. Väljer du en genre och text/bok efter elevers intresse, eller hur gör du dina val? 

4. Hur motiverar du eleverna till att läsa? 

5. I din erfarenhet, spelar valet av en genre någon roll när det kommer till vad 

eleven/eleverna lär sig? Iså fall hur? 

6. Finner du att eleverna kan uppnå emotionell och kognitiv stimulans när de läser? Iså fall 

anser du att detta kan baserar på någon specifik genre? 

7. Kan presentation om en variation av olika genrer, däribland fantasy genren, motivera 

eleverna till att läsa mer och vidare utforska fler genres? 

8. Använder du dig av fantasygenren när du undervisar skönlitteratur? Varför/Varför inte? 

9. Tror du att det finns en efterfrågan hos eleverna att få möta mer fantasy i 

skönlitteratursundervisningen? 

10. Många anser att fantasy är en verklighetsflykt med en del föråldrande synsätt på genus, 

medan andra anser att genren erbjuder värdefull kognitiv, språklig och emotionell 

stimulans. På en skala 1-5 där 1 är att fantasy är en verklighetsflykt med föråldrat synsätt 

på genus och 5 är att genren erbjuder värdefull kognitiv, språklig och emotionell 

stimulans, vart skulle du placera dig? Varför? 

11. Vad är nackdelarna med fantasy? Kan de påverka elevers syn på intersektionella 

faktorer, eller elevers världsbild negativt? 

12. Vilken slags fantasy kan du se dig själva använda i framtiden (utdrag av texter, böcker, 

film eller andra medier)? På vilket sätt hade du arbetat med dessa? 

13. Hur väl anser du att eleverna, vid läsning av fantasy genren, kan nå det som är 

konkretiserat i svenskämnets syfte på en skala 1-5, där 1 är att du inte tror så alls, 

och 5 är att du absolut tror så. Förklara din gradering.  Svenskämnets syfte lyder 

som följande: 

 ”Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv”. (Skolverket) 
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14. Målen som eleverna ska nå varierar beroende på vilken nivå de läser svenska på. 

Anser du att fantasygenren är mer lämplig på en viss nivå, och kan hjälpa eleverna 

att nå målen där? Iså fall på vilken nivå, och varför?  

Svenska 1: ”Eleven möta skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika 

tider och kulturer”. De skall även möta ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga 

stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra 

medier”. 

Svenska 2: ”Eleven ska möta 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. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Eleven skall 

även visa förståelse för skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp och deras användning”.  

Svenska 3: Eleven möta skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 

genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel 

och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg”. 

 

9.3 Intervju skolbibliotekarie  

Intervjufrågor till skolbibliotekarien 

Del 1 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 

3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Del 2 

1. De senaste åren har många undersökningar visat att ungdomar överlag läser mindre. 

Är detta något som du märkt av som skolbibliotekarie? 

2. Anser du att det är svårare, i din roll, att motivera eleverna till att läsa mer? 

3. Vilka genrer ser du att flest elever önskar att låna? Varierar dessa beroende på om 

det är en flicka eller en pojke som lånar?  
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4. Känner du att du som bibliotekarie kan påverka eleven när de kommer för att låna 

en bok, genom att tillexempel informera om de olika genrer som existerar? 

5. Samarbetar du tillsammans med språklärarna, i detta fall med svensklärarna på 

skolan, när det kommer till vilken litteratur de skall använda sig av i sin 

undervisning? 

6. Hur motiverar du genrelitteraturen utifrån ditt uppdrag? 

7. Ser du, eller har du sett ett ökat intresse för fantasygenren de senaste åren? 

8. Vilken slags fantasy önskades iså fall? Varierade önskemålen beroende på om det 

var flickor eller pojkar som lånade?  

9. Har ni ett bra utbud utav fantasyböcker i skolbiblioteket? 

10. Ser du några fördelar med att arbeta med fantasy i skolan? Och vidare, kan eleverna 

lära sig någonting när de arbetar med den genren, gentemot om de hade arbetat med 

en annan genre (t.ex., thrillers, romantik, överlevnadsroman etc.)? 

11. Många anser att fantasy är en verklighetsflykt med en del föråldrande synsätt på 

genus, medan andra anser att genren erbjuder värdefull kognitiv, språklig och 

emotionell stimulans. På en skala 1-5 där 1 är att fantasy är en verklighetsflykt med 

föråldrat synsätt på genus och 5 är att genren erbjuder värdefull kognitiv, språklig 

och emotionell stimulans, vart skulle du placera dig? Varför? 

12. Anser du, som bibliotekarie, att eleverna lättare kan uppnå målen som är 

konkretiserade i styrdokumenten vid läsningar av olika genrer? Iså fall vilka/vilken 

genre? Och vidare, tror du att fantasygenren kan ha en positiv inverkan på eleverna? 
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