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Sammandrag
I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt
verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete
kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. Uppsatsen vilar på
en teoretisk grund vilken utgår från ett sociokulturellt lärande. Teoretikerna vi använder som
stöd är Roger Säljö och Lev Vygotskij. Vi använder de skönlitterära verken Brave New World
av Aldous Huxley, Kallocain av Karin Boye, 1984 av George Orwell och The Hunger Games
av Suzanne Collins, som exempel i ett ämnesövergripande arbete. I studien har vi kommit fram
till att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext fungerar
mellan svenska och flera olika kurser på gymnasiet. Vi har även kommit fram till att arbete
med dystopisk skönlitteratur kan gynna elevers kritiska tänkande, vissa berättelser mer än
andra. Genom att använda dystopisk skönlitteratur som nyckeltext i ett ämnesövergripa nde
arbete får läraren avlastning i arbetsbördan. Det finns även dubbel kompetens att tillgå i ett
sådant arbete, även för eleverna som genom textsamtal utifrån olika perspektiv har bättre
förutsättningar till högre måluppfyllelse.

Nyckelord: dystopi, ämnesövergripande arbete, skönlitteratur, litteraturdidaktik
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Inledning
Skolan är en plats där eleverna ska gå för att framförallt utveckla och förvärva kunskaper, men
det är endast en liten del av skolans och lärarens uppdrag. Eleverna ska också fostras till goda
medborgare, samt att läraren och skolan ansvarar för att varje elev ska få förutsättningar att
kunna tillägna sig kunskaper samt att utvecklas personligen. Skolans och lärarens uppdrag
består således av att förbereda eleverna för den komplexa värld vi lever i och att ge kunskap
om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Eleverna ska i undervisningen också
få möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande.1
Att arbete med läsning i skolan kan vara motigt dels för att lärare känner att de saknar resurser
för att genomföra mer omfattande skönlitterära studier, dels för att elevers läsförmåga under
en längre tid har försämrats även om den senaste PISA-rapporten visar på en liten förbättring. 2
Vi vill att den här undersökningen ska kunna vara ett verktyg för oss själva och andra lärare att
hitta nya didaktiska verktyg för att kunna arbeta effektivt och motiverande med skönlittera tur
i undervisningen, gärna över ämnesgränserna. Vi vill också granska dystopiernas didaktiska
potential. Vi har märkt att genom att arbeta tillsammans blir arbetsbördan lättare och
måluppfyllelsen ofta högre.
Skolans uppdrag handlar i första hand om att forma eleverna till demokratiska medborgare. För
att kunna göra det måste eleverna i första hand kunna kommunicera med andra men även ha
en förståelse för samhället, lokalt och globalt. Detta kan ämnesövergripande arbete i
gymnasieskolan hjälpa till med. Skolverket uttrycker inte specifikt mängd eller genrer som
läraren ska förhålla sig till i litteraturundervisningen. Det betyder att det finns många litterära
genrer att fokusera på men vi har i detta arbete valt att fokusera på dystopier då det är en genre
som växer sig större och fångar många ungdomars uppmärksamhet, vilket gör den tacksam att
arbeta med i skolan. En annan anledning till att vi valde att fokusera på dystopigenren är att
den tilltalar oss som skriver uppsatsen personligen och vi tror att dystopier lätt kan bjuda in till
samtal om saker som händer i våra liv och runt om i världen.
Dystopier har skrivits och lästs i olika former sedan långt tillbaka ; den första dystopin som
liknar dem vi ser idag heter Vi, skriven av Jevgenij Zamjatin 1921 och utgiven 1924. 3 Dystopier
hade inte den allra bredaste läsekretsen längre tillbaka, däremot skrevs det mycket om utopier
och paradissamhällen. Men i modernare tid har dystopierna fått en bredare och, framföra llt,
yngre publik genom berättelser som The Hunger games av Suzanne Collins, Divergent av
Veronica Roth, Maze runner av James Dashner och Delirium av Lauren Oliver. De är några av
de senaste dystopiska succéer som hamnat i många yngre läsares bokhyllor. Undergånge n,
samhällelig förstörelse och totalitära regimer låter kanske inte så lockande men det är ändå
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något som gör att läsarna suktar efter dessa typer av berättelser, kanske är det så att man känner
igen sig, eller känner igen sina rädslor, i ett världsomfattande kaos.
Att arbeta ämnesövergripande innebär att lärare samarbetar och jobbar med projekt som
sträcker sig över ämnesgränserna. Det handlar om att hitta broar mellan ämnen och tillsamma ns
utvinna en meningsfull undervisning och ett meningsfullt lärande. Vi som skriver den här
uppsatsen försöker arbeta ämnesövergripande så mycket det går men har däremot erfarenhet
av att det inte är vanligt på andra skolor. Vi ser en stor vinning i att arbeta ämnesövergripa nde.
Arbetsbelastningen blir lättare och i ett ämnesövergripande projekt finns alltid dubbel
kompetens. Det betyder att både kollegor och elever kan hitta nya ingångar och perspektiv på
undervisningsstoffet.

Syfte
Syftet med den här undersökningen är att analysera styrdokument, skönlitterära verk samt ta
fram förslag på lektionsplaneringar för att ta reda på hur lärare på gymnasiet kan använda sig
av dystopisk skönlitteratur som verktyg i ämnesövergripande arbete. Meningen är vidare att
titta på hur ett sådant arbete kan hjälpa elever och lärare att utveckla ett kritiskt förhållningssä tt.
Syftet med arbetet är också att titta på hur lärare kan få hjälp i sitt yrke genom att dels arbeta
ämnesövergripande, dels använda skönlitteratur som främsta redskap.

Frågeställning
•
•
•

Hur kan dystopisk skönlitteratur användas som verktyg i ämnesövergripande arbete på
gymnasiet?
Hur kan arbetet med dystopisk skönlitteratur som verktyg i ämnesöver gripande arbete
gynna elevers kritiska tänkande?
Hur kan ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur underlätta
arbetsbördan för lärare?
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Bakgrund
Tankar om ett idealt samhälle går långt tillbaka i den mänskliga historien. Redan omkring 400talet före vår tideräkning diskuterar Platon i Staten hur ett idealsamhälle skulle kunna vara
utformat (även om han aldrig säger att hans stat skulle vara perfekt om den förverkligades på
jorden).4 Hans tankar bygger på en stat där först och främst de mänskliga grundbeho ve n
uppfylls, men även ett samhälle där lyx och bekvämligheter har sin plats. Rör vi oss drygt 2000
år framåt i tiden är det istället främst dystopier som står i fokus och är en del av skolungdo ma rs
vardag.
En anledning till att vi ville göra den här studien var att vi båda som skriver uppsatsen har
upptäckt att litteraturundervisning inte alltid är helt enkelt. Det handlar om vår egen kunskap
kring litteratur, vilka böcker vi har läst, tycker är bra och vill använda i litteraturundervisninge n
etc., vilket i sin tur givetvis varierar från lärare till lärare, arbetslag till arbetslag. Men det
handlar också om att det finns ett starkt uttryckt ointresse för skönlitteratur hos eleverna och
det är något lärare har brottats med länge. Vi har båda undervisat kursen svenska 3 på
gymnasiet och använt oss av en särskild uppgift i den kursen som går ut på att eleverna ska läsa
dystopisk skönlitteratur, se på film i samma genre samt skriva en utredande text om framtide n
(se bilaga 1). Det projektet har varit uppskattat och eleverna har tagit sig an litteraturen med
intresse, förmodligen för att det är litteratur de känner igen och berättelser de tycker om.
Exempel på litteratur som vi tidigare arbetat med i samma uppgift som nämndes är The Hunger
Games och Maze Runner.
Detta var en uppgift vi båda tyckte om att arbeta med, och inte minst verkar den ha gått hem
hos eleverna. Vi vill därför vidareutveckla uppgiften och arbetet i sig, men även tanken och
arbetssättet kring dystopisk skönlitteratur. Vi vill se om man skulle kunna göra arbetet kring
dystopier större och om man skulle använda dystopier för att få eleverna att uppskatta andra
moment lika mycket som de uppskattat att arbeta med de här texterna. För en rolig uppgift blir
ju oftast en autentisk uppgift. Kanske är det precis det som saknats i skolan, autenticitet och en
känsla för att det man arbetar med betyder något.
Enligt PISA-rapporten som kom 2015 har svenska elever (15-åringar) förbättrat sin
läsförståelse jämfört med tidigare rapport som kom 2009. År 2009 hade Sverige 497 i så kallat
mean score och 2015 hade Sverige 500 i mean score. Även om förändringen inte är stor är det
ändock en förändring till det bättre. Rapporten visar också att Sverige ligger över OECD:s
medel och att resultaten har varit stabila sedan 2006. 5
Svenskundervisningen på gymnasiet är uppdelad i tre kurser där endast svenska 1, den första
kursen, är obligatorisk för alla elever att läsa, oavsett vilket nationellt gymnasieprogram man
läser. Svenskämnet är vidare uppdelat i två olika spår: språk och litteratur. Å ena sidan är
svenskämnets syfte att utveckla elevernas förmågor som att läsa, skriva samt renodlade
4
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kunskaper om ämnet, till exempel grundläggande grammatik och stavning. Å andra sidan är
svenskämnets syfte att också utveckla elevernas empati, sympati, demokratiska medmänsklighet och självinsikt.6
Jämfört med läroplanen GY2000 har skönlitteraturen fått en starkare ställning i den aktuella
läroplanen GY11, men ser man tillbaka mot ännu äldre läroplaner har skönlitterature n
prioriterats bort allt mer och mer. I den gällande läroplanen GY11 står det först i centralt
innehåll för svenska 3 (som i många fall är en valbar kurs och som långt ifrån alla läser) att
lyrik och dramatik ska beröras i undervisningen. Däremot verkar Skolverket vara positivt
inställt till skönlitteraturen i svenskundervisningen och pekar (endast) på dess goda effekter. I
ämnets syfte står följande förklaring till vad svenskämnet, bland annat, ska bidra med:
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.7

Beroende på faktorer som bland annat ny forskning, elevers utveckling samt politiskt läge i
landet uppdaterar Skolverket läroplanerna. En kommentar om skillnaden mellan kurserna
svenska A och svenska 1 i läroplanerna GY2000 och GY2011 är följande:
Tyngdpunkten i kursen svenska 1 ligger på muntlig och skriftlig kommunikation, där
anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation är viktig. I kursen ingår
också kunskap om språklig variation av olika slag, språksociologi. Skälet till detta är att
det är viktigt av demokratiska skäl och av jämställdhetsskäl att alla elever ges möjlighet
att bli varse och reflektera över språkets roll vid möten med andra människor.
Litteraturläsningen i svenska 1 är mer betonad än i motsvarande kursplan 2000. 8

Läsning av skönlitteratur är mer betonad i kursen svenska 1 jämfört med den tidigare kursen
svenska A och således har litteraturläsningen fått en tydligare ställning och roll i
svenskundervisningen på gymnasiet. Däremot läser många elever bara en kurs i svenska vilket
resulterar i att eleverna ändå får mindre litteraturundervisning. Dessutom betonar Skolverket i
ovanstående kommentar att primärt fokus i undervisningen ska ligga på muntlig och skriftlig
kommunikation, inte läsning av skönlitteratur.
I ämnets syfte för svenskkurserna i GY2000 står det endast att skönlitteratur ska fungera för
personlig utveckling och att finna den kulturella identiteten. Först under rubriken ”mål att
sträva mot” står det att skönlitteraturen har följande uppdrag för att eleverna ”utvecklar sin
fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och
6
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kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap
och glädje”.9 Det här målet syftar till att skönlitteratur hade en roll att skapa glädje och vara
fantasiutvecklande.
Skönlitteraturen (och annan litteratur) skulle också ge eleven möjlighet att ”genom olika texter
och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden
men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot”.10
I följande mål belyser Skolverket att litteraturen skulle ge eleverna ”möjlighet att utveckla en
beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap om
författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider”11 och först här blir det
tydligare att skönlitteraturen hade ett syfte att inte bara vara ett medel för att verka för andra
effekter som att vara motivationshöjande eller glädjeskapande.
Svenskundervisningen under GY2000 belyste skönlitteraturens goda effekter, däremot finns
inget stöd för arbete med fler berättelser i olika genrer eller olika epoker i betygskriterier na.
För betyget Godkänt i svenska A skulle eleverna läsa skönlitteratur (och annan litteratur) från
olika tider, kunna sammanfatta dessa och uttrycka egna tankar och iakttagelser kring det lästa.
Det innebär i princip att eleverna endast behövde läsa en text, berätta vad den handlade om
samt uttrycka någon egen tanke och åsikt kring boken.
Det är svårt att säga exakt hur den tidigare litteraturundervisningen har sett ut innan rådande
läroplan, liksom det är svårt att säga precis hur litteraturundervisningen ser ut i dagsläget. Det
är således svårt att säga hur litteraturundervisningen förändrats och man måste utgå från
läroplanerna som istället visar vad som skulle behandlas i litteraturundervisningen.

Material
Våra frågeställningar kräver ett omfattande urval av litteratur, dels forsknings- och teoretisk
litteratur, dels skönlitteratur som vi väljer att utgå från i vår undersökning. Vi undersöker också
delar av Skolverkets styrdokument och försöker klargöra vad som står i dem och vad som ska
utvinnas i olika kurser med tanke på ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Urval
De litterära verken som analyseras, och som arbetet främst baseras på, är Kallocain av Karin
Boye, Brave New World av Aldous Huxley, 1984 av George Orwell samt The Hunger Games
av Suzanne Collins. Samtliga skönlitterära verk lästes på originalspråk för att undvika ett lager
Skolverket, Ämne – Svenska (Ej gällande), hämtad 2017-04-29
Skolverket, Ämne – Svenska (Ej gällande), hämtad 2017-04-29
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av tolkning i översatt version. Vi analyserar de litterära verken och diskuterar hur dessa kan
användas som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete tillsammans med olika kurser, till
exempel hur The Hunger Games kan vara nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete mella n
svenska 1 och samhällskunskap 1a1 med särskilda kunskapskrav och särskilda mål för
undervisningen i åtanke. Anledningen till att just dessa fyra böcker valdes ut till arbetet är
delvis att de får betraktas som relativt kända hos allmänheten och således även hos eleverna,
även om många inte kommit i kontakt med dem tidigare.
En annan faktor för urvalet är att de i hög grad bygger på och har hämtat inspiration och tankar
från varandra, till exempel skrevs både Kallocain och 1984 under en tid präglad av världskrig
vilket påverkat författarna på flera sätt.12 Detta är något vi återkommer till i våra analyser av
böckerna längre fram i arbetet. Vi ville också att berättelserna i någon mån skulle representera
olika tider. Böckerna som vi valt att arbeta med sträcker sig från 1932 till 2008. Vi ville även
välja skönlitteratur som är författad av både kvinnor och män, dels för att det i styrdokumente n
står att eleverna ska komma i kontakt med skönlitteratur författad av både kvinnor och män,
dels för att uteslutande välja skönlitteratur endast författad av kvinnor eller endast författad av
män skulle vara att förespråka en exkluderande och monoton litterär kanon som skulle
motverka mångfald. Dessutom ville vi välja litterära verk som både är svenska och
internationella.
De ämnen vi valt att utföra ett samarbete med är religionskunskap, digitalt skapande, historia
samt samhällskunskap. Samtliga ämnen undervisas på den skola vi är verksamma på och ett
ämnesövergripande samarbete inom dessa ämnen är något som både har diskuterats och i viss
utsträckning genomförts tidigare. Valet av ämnen att samarbeta med har skett genom läsning
av respektive ämnes kursplaner. Vi har undersökt styrdokumenten och tittat på ämnets syfte,
centrala innehåll samt kunskapskrav. Vi som är uppsatsförfattare är inlästa på svenskämne ts
komplexa krav, syfte och utmaningar men är inte inlästa på hela den variation av ämnen som
finns på gymnasiet idag. Därför har vi i vår läsning fokuserat på att hitta gemensamma
nämnare, kopplat till den skönlitteratur vi valt, samt även utifrån de olika svenskkursernas krav
och mål.
Vi har även fört samtal med lärare inom berörda ämnen för att få uppslag till vad som kan vara
lämpliga samarbetsområden. Då ett ämnesövergripande samarbete kräver just ett gott
samarbete är det av stor vikt att såväl inblandade elever som lärare ser nyttan och meninge n
med uppgiften. I de exempel och urval som presenteras har vi har valt att fokusera enbart på
kunskapskraven för betyget E, då det representerar den lägsta nivå eleven ska behärska efter
avslutad kurs. Detta innebär inte att det endast är betyget E som eftersträvas i de
ämnesövergripande arbeten som presenteras, utan det ska snarare ses som en grund att utgå
från. I de exempel och förslag på lektionsplanering utifrån valda samarbeten som presenteras
finns förklaringar och beskrivningar vad eleven behöver prestera för att även kunna nå högre
betyg än E.
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Materialbearbetning
När vi granskar styrdokumenten tittar vi både på ämnets syfte, centrala innehåll och
kunskapskraven. Vi utgår från en kurs i svenska (1, 2 eller 3) för att hitta gemensamma nämnare
för att kunna bygga upp ett ämnesöverskridande arbete. För att vara säkra på att vi uppfattat
kursen rätt pratar vi med kollegor som undervisar i aktuell kurs för att diskutera ett möjligt
ämnesövergripande arbete som skulle fungera i praktiken. Eftersom styrdokumenten är
tolkningsbara behöver vi samtala med kollegor samt läsa in oss på diverse begrepp som är
främmande för oss. Detta för att inte misstolka och analysera och lägga fram förslag som av
någon anledning inte skulle kunna genomföras i praktiken. Till exempel behöver vi diskutera
begreppen dygdetik som återfinns i religionskunskapens styrdokument och digital eller analog
skapandeprocess som återfinns i kursen digitalt skapande 1 med kollegiet för att inte riskera
uppsatsens och det ämnesövergripande arbetets reliabilitet.
Det första vi gjorde efter att vi valt vilka böcker vi skulle använda bestämde vi vem som skulle
läsa vad. Sedan började vi med att läsa boken från början till slut. Vi tror att om vi skulle börjat
med att läsa analyser eller tolkningar av böckerna hade någon annans tolkning påverkat arbetet.
När boken lästs ut började vi titta på styrdokumenten i svenskkurserna och sedan försöka hitta
hur man skulle kunna arbeta utifrån boken. Därefter tittade vi på styrdokument från andra
kurser och började leta efter gemensamma mål och potentiella arbetsområden.
När vi skissat på ett ämnesövergripande projekt att arbeta med samtalade vi med kollegor för
att reda ut begrepp och frågor kring kurserna som vi inte kände till eller kände oss osäkra kring.
Därefter analyserades boken utifrån vald och passande litteraturvetenskaplig teori. Vi använde
oss av fyra olika litteraturvetenskapliga teorier i vår analys, dessa var marxistisk litteraturteo r i,
psykoanalytisk litteraturteori, narratologi samt nyhistoricism. En vidare beskrivning av dessa
teorier framkommer under respektive bokanalys. När analysen av boken var gjord utifrån den
litteraturvetenskapliga teorin gick vi tillbaka till kärnfrågan och försäkrade oss om att det
ämnesövergripande projektet vi ville presentera var sådant som kunde genomföras i praktiken,
utifrån styrdokument i valda kurser, litteraturvetenskaplig teori samt den aktuella skönlitter ära
boken.

Teori
Eftersom det här arbetet syftar till att undersöka hur det är möjligt att arbeta med dystopisk
skönlitteratur ämnesövergripande, och i vilken utsträckning detta kan gynna både elever och
lärare, har vi valt att utgå från Lev Vygotskijs och Roger Säljös teorier om ett sociokulture llt
lärande. Deras teorier handlar övergripande om människors utveckling och lärande i sociala
sammanhang.
Uppsatsen grundar sig på Roger Säljös teori om lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Säljö menar att det är i samarbetet mellan människor som de bästa lärprocesserna äger rum och
7

han listar tre företeelser som måste tas hänsyn till om lärprocesser ska studeras utifrån ett
sociokulturellt perspektiv. Dessa är:
1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska och språkliga) redskap.
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg).
3. Kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för samarbete i
olika kollektiva verksamheter.13
Säljö argumenterar vidare för vikten av samarbete för lärande och han menar att
kommunikation och samarbete mellan människor är avgörande för ett lyckat lärande. Redan i
förordet skriver Säljö att ”kunskapen lever först i samspel mellan människor och blir sedan en
del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande”. 14 Vidare menar Säljö
att lärande är oundvikligt och att människor lär sig saker hela tiden, men också att människor
har olika motivation till att lära sig saker. Han menar att saker man lär sig ute i samhället inte
sker i samma utsträckning som i formell undervisningssituation. Den formella undervisninge n
är ofta mindre övertygande och därför svårare att ta åt sig som en del av lärandet. Säljö betonar
att lärandet handlar ”om vad både individer och kollektiv tar med sig från sociala situatio ner
och brukar i framtiden”.15
Säljö menar att om ett sociokulturellt perspektiv ska appliceras, i till exempel skolundervis ning,
måste kunskaperna och handlingarna sättas in i en kontext. ”Människor agerar alltid inom
ramen för praktiker.”16 Problemet är att många uppgifter som görs i skolan idag är just
skoluppgifter, och inte har en plats i resterande samhällskontexter. Därför är det viktigt att utgå
från ett sociokulturellt perspektiv i skolan och försöka autentisera uppgifterna och lämna
eleverna med kunskaper om litteratur, bland annat, för dem att använda vid senare tillfälle.
Lev Vygotskij kritiserar Jean Piaget i boken Tänkande och språk 17 , en psykolog verksam under
1900-talet känd precis som Vygotskij för sina teorier om barns utveckling, för att Piaget endast
presenterar fakta och resultatet från sina empiriska studier och vägrar inkludera perspektiv från
angränsande områden som logik, kunskapsteori eller filosofihistoria, vilket Vygotskij menar
att man måste. Vygotskij menar att för att barn ska uppnå maximal utveckling bör bland annat
deras nyfikenhet stimuleras och de bör ges (logiska) problem och uppgifter som är lite för svåra
för dem men ändå möjliga att klara av. Vygotskij kallar detta för den nära utvecklingszonen.
Vygotskij har kommit fram till att tänkandet och språket är oberoende av varandra och
utvecklingen av de två likaså. Vygotskij menar även att tänkandets och språkets processer har
olika ursprung och följer olika linjer under utvecklingen, men att dessa linjer då och då korsar
varandra och att ju äldre barnet blir desto mer blir tänkandet språkligt och språket blir
13
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intellektuellt.18 Vygotskij menar att ”Tanken och ordet är inte förbundna med varandra genom
något ursprungligt samband. Sambandet mellan tanken och ordet uppstår, förändras och
tillväxer under själva deras utvecklingsförlopp.”19
Vygotskij skriver i Mind and Society om den proximala utvecklingszonen och hur den, oavsett
barnets mentala ålder, skiljer sig från person till person. Den proximala utvecklingszonen är
nivån när en elev kan lösa ett problem självständigt från att ha kunnat lösa det med hjälp av en
lärare, klasskamrat eller någon annan person som besitter större kunskaper. Han menar att
målet för lärare är att hitta elevernas proximala utvecklingszon så eleverna i morgon kan lösa
problemet som de idag behövde hjälp med. Vidare menar Vygotskij att utan en ledare som
eleven kan imitera och få hjälp av kan inga, eller väldigt få, nya kunskaper förmedlas eller
förvaltas.20
Vygotskij belyser även att det finns en skillnad mellan elevernas utveckling och inlärning och
att de inte är beroende av varandra men å andra sidan att de påverkas av varandra. Han menar
också att alla ämnen i skolan ser olika ut i förhållande till hur eleverna kan utvecklas.21

Metod
I arbetet utgår vi från litteraturvetenskapliga analysmetoder för att analysera de valda
skönlitterära verken utifrån narratologi, marxistisk litteraturteori, nyhistoricism samt
psykoanalytisk litteraturteori. Narratologi handlar om att analysera en berättelse utifrån hur den
berättas, till exempel om den berättas genom en allvetande berättare, en jag-berättare eller
något annat. Syftet med narratologi är således att studera berättartekniken i boken. Marxistisk
litteraturteori handlar huvudsakligen om att titta på hur berättelsens värld och samhälle är
uppbyggda efter samhällsklasser. Detta syns tydligt i många dystopiska verk där befolkninge n
ofta är indelad i olika samhällsklasser där de lägre klasserna ofta tjänar de högre.
Vi granskar även styrdokumenten genom att titta på de olika ämnenas syfte, centrala innehå ll
samt kunskapskrav för att hitta möjliga ingångar att kunna använda de skönlitterära verken som
nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete.
Vi har valt att analysera de olika böckerna utifrån olika litteraturvetenskapliga teorier. Även
om den litterära genren är densamma och berättelserna stundvis påminner om varandra vill vi
belysa en mångfald inom genren och påvisa ett arbetsområde med stora möjligheter. De
litteraturvetenskapliga teorier vi valt har varit beroende av vad boken behandlar för teman,
karaktärer etc. samt vilken kurs vi har valt att bygga ett ämnesövergripande arbete kring. Nedan
följer en mer ingående förklaring till hur varje bok analyseras.
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Brave New World av Aldous Huxley analyseras utifrån marxistisk litteraturteori samt en
karaktärsanalys av Bernard Marx, som eleverna också kommer ha som avstamp i sitt arbete i
den föreslagna lektionsplaneringen. Däremot görs inte en särskilt djup analys av boken i sig
utan större vikt läggs vid att se hur boken kan användas som nyckeltext i det
ämnesövergripande arbete som föreslås samt hur och vad eleverna kan använda boken till i sitt
lärande. Till hjälp i analysen av boken används dels läroplanen från 2011 från Skolverket
(GY11) för att hitta lämpliga ingångar i ett ämnesövergripande arbete mellan samhällskunskap
och svenska. I övrigt används Peter Barrys Beginning theory - An introduction to literary and
cultural theory22 , Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons Epikanalys. En introduktion23
samt Staffan Bergstens (red.) Litteraturvetenskap. En inledning.24
I analysen av Kallocain ligger fokus på ett etiskt perspektiv och den litteraturvetenskap liga
analysen av berättelsen utgår från psykoanalytisk litteraturteori. I det centrala innehållet i
kurserna för både religionskunskap 1 och religionskunskap 2 betonas vikten av att belysa etiska
frågor dels med utgångspunkt i kristendomen och i övriga världsreligioner, dels utifrå n
elevernas egna ställningstaganden. Då många etiska dilemman belyses i Kallocain skulle
verket göra ett utmärkt bidrag till ett ämnesövergripande samarbete mellan just svenskämne ts
litteraturdel och religionskunskapens etikmoment.
The Hunger Games av Suzanne Collins används i ett ämnesövergripande arbete mellan kursen
svenska 1 och digitalt skapande 1 och därför analyseras texten utifrån narratologi som bland
annat tas upp av Barry25 samt av Skalin.26 Eftersom det ämnesövergripande arbetet har fokus
på berättande och läsande av berättelser passar det bra att analysera The Hunger Games utifrå n
narratologi eftersom ”Narratologi är studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och
struktur”.27
1984 av George Orwell analyseras utifrån den litteraturvetenskapliga teorin nyhistoric is m.
Orwells 1984 används i ett ämnesövergripande arbete mellan kurserna svenska 2 och historia
1. Fokus ligger på övervakningen av samhället och utifrån temat ”storebror ser dig”, ett uttryck
som myntades i Orwells roman och har blivit ett känt och återbrukat uttryck ända sen dess.

Tidigare forskning
Magnus Persson diskuterar i Den goda boken litteratur och hur den framstår i styrdokumente n
och han menar att litteraturen framstår, enligt Skolverket, ”som det som håller ihop samhället,
22
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en nödvändig sammanfogande kraft för kulturarvet och den kulturella gemenskapen”.28 Han
fortsätter argumentera för att Skolverket menar att kulturarvet som ska bevaras genom
litteraturen i första hand är det svenska och i vidare utsträckning det västerländska. Persson
menar att styrdokumenten pekar på att litteraturen, på något mirakulöst sätt, ska skapa
gemenskap, bevara kulturarvet, ge elever nya perspektiv och självinsikt och dessutom ska
eleverna genom litteraturen fostras till demokratiska medborgare med välutvecklade empatiska
förmågor.29
Skolverket lyfter fram litteraturläsning och menar att det per automatik skapar demokratiska
medborgare med empatiska förmågor och kunskaper om det svenska kulturarvet, att all
litteratur i sig själv är god. Litteraturläsning är mer komplex än så och lärare måste speciellt
arbeta med den didaktiska frågan varför när litteraturläsningen ska startas upp. Läraren måste
ständigt motivera läsning av skönlitteratur och alla elever har inte en naturlig läslust, även om
Skolverket och läraren radar upp alla de argument som läggs fram i styrdokumenten, skriver
Persson i Varför läsa litteratur?30
Däremot pekar Persson i Den goda boken på en mycket intressant skillnad mellan ämnena
svenska och svenska som andraspråk där elever som läser svenska ska lära sig förstå kulture ll
mångfald och de elever som läser svenska som andraspråk ska lära sig förstå svensk kultur och
det svenska kulturarvet. Problemet med det här, menar Persson, är att de som läser svenska
representerar den svenska kulturen och den svenska värdegrunden, medan de elever som läser
svenska som andraspråk representerar det mångkulturella och på grund av det i första hand
måste förstå den svenska kulturen och den svenska värdegrunden.31
Att läsa i största allmänhet är en viktig förmåga och utvecklar både läsförståelse och vokabulär
hos läsaren, däremot finns litteratur som inte alltid är god för alla läsare. Persson beskriver i
Den goda boken hur han använt Lolita av Vladimir Nabokov på högre utbildning och han
förklarar hur boken, minst sagt, provocerat läsarna. Persson menar att ”välja bort chockerande
och provocerande texter är att välja bort ett av de centrala läsarintressena. Det är att bortse från
en av anledningarna till att vi läser litteratur.”32 . Däremot måste läraren som lämnar ut en bok
till eleverna vara beredd på att hantera det som uppkommer vid läsning av sådana böcker. I
dagsläget har ungefär tre barn i varje skolklass blivit sexuellt utnyttjade33 och att använda sig
av till exempel Lolita kan ge förödande konsekvenser om inte läraren är beredd att hantera
situationen och känslorna som kan uppkomma vid sådan läsning.
Olga Dysthe diskuterar i Det flerstämmiga klassrummet 34 Vygotskijs teori om den nära
utvecklingszonen. Lärare måste hitta en balans och planera sådan undervisning som inte ligger
28
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för långt från elevernas tidigare kunskaper kring stoffet men fortfarande har möjlighet att
utveckla elevernas förmågor och kunskaper. Dysthe skriver:
Vygotskij påpekade att man i skolan har varit alltför intresserad av att pröva vad eleven
kan, dvs bestämma den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, i stället för att intressera
sig för möjligheten av framtida lärande. Den potentialen blir läraren medveten om när han
eller hon upptäcker vad eleven kan göra med hjälp och vägledning i samarbete med läraren
eller med en annan elev. Ett sådant samspel kommer främja lärandet, men utmaningarna
måste få ligga inom den nära utvecklingszonen.35

Dysthe beskriver även hur Vygotskijs teorier bygger på att eleverna utvecklar sina kunskaper
bäst i sociala samarbeten och att även språket spelar stor roll för tänkandet. 36 Att stå som ensam
lärare med utmaningen som svenskundervisningen innebär torde inte vara en enkel sak. Att
utmana elever till att tänka nytt, utveckla sympati och empati och dessutom utmana eleverna
till att anamma nya perspektiv förutsätter att svenskläraren har en djupare och närmare relation
med eleverna än vad andra ämnen ibland kräver. För att kunna välja en bok att arbeta med i
skolan måste läraren till exempel veta lite om vad eleverna har för tidigare erfarenheter.
Gunilla Molloy skriver i Att läsa skönlitteratur med tonåringar37 om en tidigare
nobelpristagare som hade svårt att förstå boken South Wind eftersom han inte hade någon
erfarenhet av något liknande. Det finns en problematik i att läraren ibland väljer litteratur åt
eleverna eftersom det kan vara så att de helt enkelt inte förstår texten de läser.
Litteraturundervisningen har då blivit konstruerad av läraren. Molloy skriver om risken när
läraren konstruerar litteraturundervisningen och läsningen blir en andrahandsupplevelse för
eleverna i och med att läraren redan tolkat texten och på förhand bestämt vad läsningen ska
utmynna i.
Louise M. Rosenblatt som är känd forskare inom litteraturdidaktik menar att för att läraren ska
kunna hjälpa sina elever i en diskussion om den lästa texten måste läraren känna eleverna och
förstå vad som potentiellt skulle kunna forma deras perspektiv, det handlar till exempel om
saker som händer i samhället som ungdomarna påverkas av eller oroar sig för. 38
Vidare menar Rosenblatt att mötet mellan läsaren och texten är en plattform för
meningsskapande och att eleverna genom skönlitteraturen har möjlighet att skapa referenser
och sina första erfarenheter kring ämnet, det kräver dock handledning och textsamtal med andra
elever och lärare. Vidare menar Rosenblatt att en läsare som nybörjare skapar mening och
bygger sin läsförståelse utifrån vad han eller hon redan vet, och ordet på sidan blir till slut något
som läsaren kan använda i produktion eller för förståelse av något annat.39
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Rosenblatt argumenterar för att läsning är en interaktion mellan läsaren och texten. För vana
läsare sker läsprocessen och meningsskapandet utifrån texten automatiskt, eller omedvetet, så
är inte fallet för mer ovana läsare. 40
Jan Nilsson är inne på samma spår som både Molloy och Rosenblatt. Han skriver i Tematisk
undervisning om vilka fördelar det finns med skönlitteratur i allmänhet, vilka fördelar det finns
med tematisk undervisning samt hur skönlitteratur kan fylla en funktion att vara en
läsupplevelse och en källa till kunskap. Nilsson skriver:
I litteraturen får eleverna möta människor från Afrika, de får ta del av deras vardag, miljö
och livsvillkor idag och kanske också i ett historiskt perspektiv. I detta möte mellan elevers
direkta erfarenheter och de indirekta erfarenheter de får ta del av i litteraturen skulle en
fördjupad och mer generell kunskap om människors livsvillkor kunna utvecklas. 41

Skönlitteraturen kan alltså (mer tidseffektivt) hjälpa eleverna att samla en generell bild över,
till exempel, människors livsvillkor, såväl nu som tillbaka i tiden. Däremot måste man vara
försiktig med att ge elever en för generell bild och läraren måste kunna leda givande textsamta l
i vilka eleverna får möjlighet att upptäcka och diskutera sin läsupplevelse – allt för att eleverna
inte ska få ”single story” som författaren Chimamanda Ngozi Adichie talar om i sitt Ted talk
från 2009.42 Adichie pratar om hur berättelser ofta bara presenterar ett perspektiv och hur
många berättelser ofta handlar om samma saker och till exempel har liknande karaktärer. Hon
argumenterar för att läsare måste läsa fler olika berättelser och vara öppna för fler perspektiv
eftersom det finns ett djup och olika nivåer både i människor och i berättelser. Risken med att
endast läsa en typ av berättelser (eller the danger of a single story) är att stereotyper upprätthålls
och för många blir en sanning. I sådana möten kan man påstå att eleverna får utveckla sin
empatiska förmåga och genom diskussioner och andra fakta kan eleverna också utveckla sin
förmåga att se på saker från olika perspektiv, vilket är något som krävs för att uppnå högre
betyg.
Om litteraturundervisningen inte är noggrant planerad och ingen plan finns för vad
litteraturläsningen ska utmynna i och det inte finns arrangerade hjälpmedel åt eleverna (i form
av diskussioner, textsamtal etc.), kommer syftet med att inkludera skönlitteraturläsning att falla
platt. Konflikter kan också komma att uppstå precis som Molloy beskriver i Att läsa
skönlitteratur med tonåringar. Konflikterna hon beskriver uppstod ibland mellan lärare och
elev när de samtalat om skönlitteratur och ibland mellan elev och elev på grund av olika
uppfattningar om det lästa.43
Eftersom läsaren i läsprocessen drar paralleller till tidigare erfarenheter, minnen, kunskaper
och så vidare, blir texten laddad med olika värden för läsaren och eftersom detta sker är det
40
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oundvikligt att konflikter uppstår eftersom samma text kan tolkas och läsas på olika sätt,
beroende på vem som läser den.44 Rosenblatt menar att läraren bör vara medveten om olika
aspekter kring hur texten påverkar eleven som läser en bok och vilka reaktioner som uppstår.
Vidare kan läraren hjälpa eleven att ta sig an texten och få en god läsupplevelse. 45
Nilsson46 beskriver att det finns viss problematik med att arbeta tematiskt i praktiken eftersom
vissa skolor eventuellt inte har material att kunna genomföra projektet samt pedagogers
negativa inställning till tematisk undervisning för att de inte har tillräckligt med erfarenhet eller
kunskap för att kunna genomföra ett sådant arbete. Nilsson skriver: ”Ett tredje utmärkande drag
för tematisk undervisning är att den är oberoende av traditionella läromedel och att läsning av
olika typer av skönlitterära texter har en central funktion i det kunskapssökande arbetet”.47

Tidigare forskning dystopier
Att välja att arbeta med just dystopier i ett ämnesövergripande arbete kan vid en första anblick
te sig något begränsat, då det kan uppfattas som en relativt smal genre. Så behöver dock inte
alls var fallet. Undervisande lärare har i själva verket goda möjligheter att använda sig av
litteraturen för att möta de utmaningar olika kunskapskrav för med sig. Just dystopier har som
tidigare nämnts de senaste åren fått ett uppsving såväl internationellt som nationellt i och med
populära biofilmer med tonårshjältar eller -hjältinnor. För att till fullo förstå möjligheterna med
ett ämnesövergripande arbete är det viktigt att känna till några grundläggande begrepp inom
genren. Nedan följer en beskrivning av vissa begrepp samt vilken tidigare forskning som har
bedrivits kring ett urval av dessa.
För att förstå begreppen utopi och dystopi behöver läsaren först förstå den huvudsakliga genre
dessa normalt placeras inom, det vill säga science fiction. Jerry Määttä beskriver i Möjliga
världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction att de flesta människor har någon form av
relation till eller uppfattning om vad själva begreppet innefattar, men han beskriver samtid igt
att ”varje försök att definiera science fiction är på förhand dömt att misslyckas”.48 Det har dock
gjorts ett antal försök, Määttä belyser bland annat hur litteraturvetaren Horst Schröder i början
av 1980-talet beskrev genren som ”en litteratur som sysslar med framtiden, okända världar,
fantastisk vetenskap och rymdäventyr”.49 Määttä går i sina försök att definiera begreppet
djupare in på olika forskares benämningar, vilket i slutändan leder till en form av konsensus.
Han beskriver den ”novologiska definitionen” som en definition där begreppet science fictio n
ringas in hjälpligt (men inte utan undantag för vissa drag inom genren). Den novologiska
definitionen beskrivs enligt följande:
44
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Science fiction är en form av skönlitteratur som skildrar en ofta till framtiden förlagd
fiktionsvärld som på en eller flera för berättelsen och dess litterära gestalter avgörande
punkter – nova – avviker från författarens samtida värld, och där avvikelserna, som
företrädesvis är baserade på någon form av teknisk, naturvetenskaplig eller
pseudovetenskaplig spekulation (men där human- och samhällsvetenskaplig spekulation
också förekommer), vanligen ger sken av att vara någorlunda trovärdiga och inte vilar på
explicit övernaturliga förklaringsgrunder. 50

Detta är alltså endast en definition av flera, men den får i denna del agera förklaringsmode ll
för ett svårdefinierat begrepp och genre.
Denna uppsats behandlar alltså främst begreppet dystopi, men för att skapa en större förståelse
för begreppet bör läsaren också känna till vad en utopi är. Utopi beskrivs i
Nationalencyklopedin som ”litterär genre som beskriver en idealstat”. Dystopi beskrivs å sin
sida som ”i litteraturen en skildring av ett oftast totalitärt framtida samhälle, t.ex. Aldous
Huxleys Brave New World (1932; ’Du sköna nya värld’), Karin Boyes Kallocain (1940) och
George Orwells 1984 (1949)”.51 Detta är inte en oproblematisk beskrivning då tolkninge n
skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas, något som bland annat Sarah Ljungquist utvecklar
i kommande stycke.
Ljungquist beskriver i Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940 hur
standardverken benämner begreppet utopi som något som kan härledas till Thomas Mores verk
Utopia, där författaren skildrar en idealstat som benämns just Utopia. Ljungquist menar dock
att litteraturforskare och utopiförfattare ibland tolkat begreppet tvetydigt genom historien. Det
kan vara dels något som inte existerar eller går att uppnå, dels en benämning på ett tills t å nd
som råder på en viss plats.52
Ljungquist beskriver dystopibegreppet som ett begrepp som inte är allmänt känt i jämföre lse
med utopibegreppet. Hon finner det sannolikt att begreppet inte hunnit etablera sig i vårt
språkbruk i samma utsträckning, mycket på grund av att begreppet myntas senare i historie n,
och därför inte heller finns representerat i uppslagsböcker och liknande standardverk. 53 Den
första bok att göra anspråk på att kallas för vad vi idag anser vara en dystopi anses ofta vara
Jevgenij Zamjatins Vi. Det är en berättelse om en totalt övervakad stat innanför glas, baserad
på dåtidens Sovjet. Författaren föddes i staden Lebedjan i tsarryssland år 1884. Han var ofta
engagerad i otillåten politisk verksamhet som han också fängslades för ett flertal gånger. Boken
innehåller flera drag vi kan känna igen från efterföljare som haft detta verk som förebild, bland
annat det som Ljunqvist beskriver på följande sätt:
det mest utmärkande för dessa fiktionella visioner är att man här, i motsats till vad som
brukar vara fallet i den litterära utopi där ramberättelsen ofta utgör en sluss mellan
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världarna, som läsare kastas direkt in i en mardrömslik värld och ett lika mardrömslikt
skeende. Världen i dessa dystopier är en värld som delvis liknar författarens samtida
verklighet, men där alla proportioner förskjutits och uppförstorats […] Den värld som
skildras är således ingen ideal värld i egentlig mening utan istället en ideal värld i ironisk
mening.54

Här frångås alltså tidigare principer kring framtida idealvärldar och fokus hamnar istället på
hur människor blir kontrollerade och får svårt att få utlopp för någon form av fria tankar och
idéer. Det är en litterär stil som fortfarande är aktuell i allra högsta grad och som också visar
sig i mer moderna dystopier.
I sin forskning har Ljungqvist sett att dystopibegreppet blir allt vanligare i böcker från 1990talet jämfört med tidigare årtionden, då det istället snarare talades om utopier och anti-utop ier.
Användningen av detta uttryck är en utveckling som många kan intyga har fortsatt in i 2000talet i form av filmatiseringar av populära böcker med tonårshjältinnor såsom The Hunger
Games och Divergent.
Ljungquist menar att det inte är rättvisande att beskriva begreppet dystopi som en ren motsats
till utopi, då en dystopi både ”kan vara en beskrivning av ett tillstånd i ett bokstavligt utopia,
en motsats till utopia i betydelsen något idealt och en beteckning på en variant inom den
utopiska genren”.55 Hon skriver även att den klassiska utopin ofta innefattar ingående
beskrivningar av den okända tänkta världen. Dystopin beskriver å andra sidan en mer förvride n
bild av vår egen verklighet.
Michael Godhe beskriver i Möjliga världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction hur
1800-talet har kallats för utopins århundrade och 1900-talet ”ibland betecknats som
dystopiernas århundrade och utopins död har proklamerats”.56 Flera författare bevisar dock
motsatsen, och det finns flera kvinnor som fortsätter den utopiska traditionen in på 1900-talet.
Det får ändock betraktas som att dystopigenren växer i en snabbare takt än utopin under den
här tiden.57 Edward James skriver i The Cambridge Companion to Science Fiction: ”It is
sometimes said that the ability of the writer to imagine a better place in which to live died in
the course of the twentieth century, extinguished by the horrors of total war, of genocide and
of totalitarianism”.58 Här kan kopplingen till svenskämnets syfte återigen belysas:
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. 59
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Även Ljungquist nämner 1900-talet som en viktig del i dystopigenrens historia och menar att
det är under denna tid som den litterära dystopin uppstår som en fristående variant i
utopigenren. Hon delar upp dystopierna från denna tid i två huvudteman. Det ena benämner
Ljungquist som den extremtotalitära extremkollektivistiska världen” och det andra som en
värld ställd inför olika former av ekologiska katastrofer. Det förstnämnda beskriver en värld
där individen inte längre har någon talan eller några rättigheter, vilket var mest frekvent fram
till världskrigens slut i slutet av 1940-talet. Ljungquist betonar här hur tydligt världskrigen har
format dåtidens författare som målar upp en mörk framtid. Det sistnämnda temat tar sedan vid
och behandlar ämnen som till exempel överbefolkning, kärnvapenhot och på senare år
miljöförstöring. Här har världsläget satt sina spår i form av kalla kriget och senare även
rapporter om en försämrad framtida miljö med luftföroreningar och ett potentiellt
överbefolkningsproblem.60 Dessa faktorer är också något som belyses under resultatdelen då
just det instabila säkerhetspolitiska läget i kombination med människors hopplöshet inför
framtiden är något som ständigt återkommer i analysen av vald litteratur.

Analys
För att skapa en större förståelse för läsaren kommer de skönlitterära böcker vi valt att
analyseras utifrån olika litteraturvetenskapliga teorier beroende på användningsområde. De
teorier som valts ut är marxistisk litteraturteori, psykoanalytisk litteraturteori, narratologi samt
nyhistoricism.

Brave New World av Aldous Huxley
Aldous Huxley skildrar ett samhälle, i dystopisk anda, där en totalitär regim styr genom att inte
tillåta invånarna att kännas vid till exempel religion, familjeband eller diverse känslor som
kärlek eller passion. Däremot kan Huxleys klassiska roman läsas både som en utopi och en
dystopi. I det här arbetet har Brave New World lästs som en dystopi och kommer att användas
som en sådan i det ämnesövergripande arbetet som presenteras nedan. Det som skulle kunna
läsas som en utopi, menar vi, är ren satir från Huxleys sida.
I samhället som Huxley presenterar möter vi människor som inte längre blir födda utan istället
skapas i laboratorium, utifrån ett kemiskt recept med tillsatser som formar precis de egenskaper
som regimen vill att de ska ha. De blir framtagna och placerade i olika samhällsklasser, allt
från Alfas till Epsilons. Regimen designar sina medborgare genom dessa kemiska tillsatser,
betingning och propaganda för att de ska passa in i det nya samhället och i sina angivna
samhällsklasser, från utseende till kognitiva förmågor.
Bernard Marx representerar kritiken mot kapitalismen och det klassamhälle han lever i på så
vis att, förutom hans uppenbara namn, han för det första är illa omtyckt eftersom hans Alfa 60
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personlighet har fastnat i en Gamma-kropp. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson
skriver i Epikanalys. En introduktion att "Direkt karakterisering, som är vanligare i äldre
berättande texter, innebär som namnet antyder att berättaren eller någon annan i klart ext
redogör för karaktärens inre egenskaper".61 Detta är också precis Bernard Marxs syfte i
berättelsen. Han är den enda karaktären i boken, som i början av romanen är huvudkaraktäre n,
som står med en fot i två olika samhällsklasser och det är något som är jobbigt för Bernard,
men också något som är grunden till att han ifrågasätter samhällets uppbyggnad. ”Bernard ’s
physique was hardly better than the average Gamma. He stood eight centimeters short of the
standard Alpha height and was slender in proportion. Contact with members of the lower castes
always reminded him painfully of this physical inadequacy.”62 Det viskas om Bernard och
många säger att det tillsattes för mycket alkohol när han framställdes som embryo. Utseendet
och personlig hygien är oerhört viktigt i Huxleys dystopiska samhälle och det visas delvis
genom Bernards utseende som inte stämmer överens med hans klasstillhörighet.
Bernard anses vara udda eftersom han, mot regimens anti-ensamhetspropaganda, gillar att vara
ensam. Han ifrågasätter promiskuiteten i samhället och användandet av den bedövande drogen
soma, vilken han helst avstår. Bernard känner sig inte helt bekväm med att tillhöra Alfa och är
tydligt inte bekväm med det extrema klassamhälle som presenteras i Brave New World överlag.
Bernard längtar efter individualitet och frihet, att inte längre tillhöra en samhällsklass och de
attribut som följer med. Han beskriver det som:
It makes me feel as though… […] as though I were more me, if you see what I
mean. More on my own, not so completely a part of something else. Not just a cell
in the social body.63
Längtan efter individualitet och frihet går helt emot samhällets icke-marxistiska strävan där
samhällets motto är ”Community, identity, stability”.64
Ett kapitalistiskt klassamhälle beskrivs enligt marxismen som ”Uppdelningen av samhälle ts
befolkning i klasser, bland vilka den egendomsägande klassen är den härskande klassen,
hindrar de lägre klasserna från att producera under fria villkor”.65 Bernard är konstruerad som
en Alfa, ser ut som en Gamma och känner sig som en Epsilon, i det avseendet att han känner
sig fången av staten att verka inom den samhällsklass han blivit tilldelad, att inte få känna sig
fri som han gör när han åker till reservatet där människor lever mer likt som vi gör idag. Bernard
känner sig alienerad vilket enligt marxismen är resultatet av exploateringen av lägre stående
samhällsklasser.66
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Marxism pekar på samhällen som tydligt är uppdelade i klasser där arbetarklassen, som i Brave
New World är Gammas, Deltas och Epsilons, blir utnyttjad att arbeta medan överklassen, Betas
och Alfas, styr samhället och i större utsträckning njuter av dess fördelar. Däremot är Gammas,
Deltas och Epsilons på grund av propaganda och betingning uppfostrade att tro att de är
lyckliga med sin lott och att de aldrig skulle klara av vare sig fysiskt eller psykiskt det
avancerade arbete som Betas och Alfas har. I Brave New World blir människorna utsatta för
propaganda och ett av de mantran de får höra och leva efter är ”The more stiches, the less
riches”.67 Huxleys samhälle i Brave New World är helt uppbyggt på kapitalism och en
befolkning som är indelad i tydligt åtskilda samhällsklasser. Bernard Marx lever ifrågasätta nde
till detta och är läsarens ingång till att plocka isär och analysera det framtida, dystopiska
London som Huxley byggt upp.

Kallocain av Karin Boye
I Kallocain beskriver Boye ett samhälle där staten håller invånarna i ett järngrepp och
övervakar sina medborgares minsta steg. Samtliga hushåll har ett slags hembiträde som ska
meddela polisen om någon medborgare sticker ut eller missköter sig. Barnen fostras genom en
särskild lojalitetsutbildning tidigt in i ett tankesätt där ingen människa står över staten och det
är varje individs uppgift att säga ifrån om någon tänker annorlunda. Staten har likväl stundtals
problem med falska vittnesmål i domstolarna, vilket är tänkt att räddas av huvudpersonen Leo
Kall. Han arbetar som kemist och har lyckats framställa ett sanningsserum där han får
medborgarna att bekänna allt. Under sina tester beskriver han det som ”min uppfinning
kommer att lösa det problemet som en lek. Inte bara så att vittnena nu kan kontrolleras, de
kommer inte ens att behövas eftersom brottslingen bekänner, gladeligen och förbehållslö st,
efter en liten insprutning.”.68 Detta får dock till följd att den bild av en idealstat som målats upp
rämnar när människor börjar lätta sitt hjärta och uttrycka sina innersta tankar och åsikter för
maktens öron.
I en jämförelse med mer moderna dystopier som vi studerat kan man notera att invånarna i de
stater och samhällen som beskrivs ofta är missnöjda och besvikna över att tillhöra den del av
samhället de befinner sig i. I Boyes verk är medborgarna tvärtom mycket nöjda och stolta över
att tillhöra ett samhälle som enligt dem ger trygghet, struktur och säkerhet till sina medborgare.
Såväl Kallocain som Brave New World är skrivna under en tid präglad av världskrig och en,
förmodad, liknande syn på omvärlden hos författarna. Sarah Ljungquist skriver om flera tydliga
likheter mellan just Brave New World och Kallocain, där Boye tydligt inspirerats av Huxley
och utesluter inte heller att även George Orwell inspirerats av Kallocain när han åtta år senare
skrev sitt verk 1984.
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Inom den psykoanalytiska forskningen arbetar man med sambandet mellan det medvetna och
det undermedvetna hos en människa. Enkelt förklarat handlar det om att lyfta upp problem från
det undermedvetna till det medvetna, vilket gör att individen kan ta itu med problemet istället
för att det ligger begravt i det undermedvetna.69 Även om några av teorierna idag möts av en
viss skepsis fick Sigmund Freud, mannen bakom dessa teorier, ett stort genomslag med sina
idéer. När litteratur läses ur ett freudianskt perspektiv nämner Barry ett antal kriterier som
läsaren bör utgå från. Bland annat nämner han hur perspektivet flyttas från ”social drama” till
”psycho-drama”. Angående vad freudianska litteraturkritiker gör skriver han:
They identify a ”psychic” context for the literary work, at the expense
historical context, privileging the individual ”psycho-drama” above
drama” of class conflict. The conflict between generations or siblings,
competing desires within the same individual looms much larger than
between social classes, for instance.70

of social or
the ”social
or between
the conflict

Huvudpersonen Leo Kall brottas ständigt med funderingar kring rätt och fel samt vad han ska
göra och inte göra för staten. Appliceras ett freudianskt synsätt vid läsning av Kallocain skiftar
fokus snabbt från hur Leo upplever sin omvärld. Fokus flyttas från att läsaren tar in hur världen
är uppbyggd kring olika rättigheter för olika samhällsklasser, till ett mera personnära fokus där
det Leo berättar om sitt förflutna och sin barndom får en större betydelse. Om läsaren försöker
förstå det undermedvetna hos medborgarna i romanen finner man kanske att alla inte är lika
nöjda med sin omvärld som man först gör sken av.
I denna uppsats ligger fokus på ett samarbete mellan läsning av Kallocain och
religionskunskap, att läsa verket med en psykoanalytisk inriktning skulle dock fungera utmärkt
för ett arbete inom ämnet psykologi, eller som ett projekt med en kombination av alla tre
ämnen. I ett sådant fall skulle eleverna behöva mer och djupare information kring grunderna i
psykoanalys, men det påvisar återigen vilka möjligheter läsning av skönlitteratur kan föra med
sig.

1984 av George Orwell
I likhet med de verk som tidigare beskrivits utspelar sig även George Orwells 1984 i en tid och
i ett samhälle med hårt kontrollerade medborgare. Huvudpersonen Winston Smith lever och
verkar i ett dystopiskt London där han arbetar för ”partiet” på avdelningen för propaganda.
Partiet är den styrande makten i Oceanien där människorna är ständigt kontrollerade, bland
annat genom en slags skärm som finns i varje hushåll. Skärmen fungerar åt två håll där det går
att både sända ut budskap och spionera på invånarna. Oceanien ligger i ständigt krig med både
konstanta nedskärningar i levnadsstandard och goda framtidsutsikter för medborgarna som
följd. Detta samhälle styrs av fyra större myndigheter: ”Minisann” som arbetar med
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propaganda, ”Miniflöd” där ekonomi behandlas, ”Minifred” som hanterar kri samt ”Minilek ”
där det handlar om polisarbete och lagar. Winston arbetar således på ”Minisann”. Han är en
kraftig motståndare till partiet han arbetar för och han är även hemligt förälskad i en yngre
kvinna vid namn Julia. Inget av detta är dock tillåtet i det övervakade samhället vilket gör att
Winston måste försöka hålla sina tankar och känslor hemliga.
Nyhistoricism är en teori där det i stora drag handlar om att omkringliggande omständighe ter
spelar roll för ett författarskap, det vill säga att varje författare såväl medvetet som omedvetet
har påverkats av den tid de lever i. Denna litteraturteori har vid ett flertal tillfällen tidigare
applicerats på William Shakespeare, då man försökt bryta ner hans pjäser och texter och se det
som nytt, utan att han var påverkad av renässansens rådande normer och värderingar när han
skrev. Att läsa 1984 utifrån nyhistoricism innebär att placera författaren Orwell i ett modernt
samhälle och läsa texten utifrån hur den då skulle ha skrivits. I detta fall skulle Orwell alltså
inte längre vara påverkad av den osäkra efterkrigstiden när han skrev sin bok utan snarare få
influenser kring terrorkrigföring och övervakning via undersökningar av sökhistorik på
internet. Denna litterära teori får betraktas som relativt ovetenskaplig, något som också Barry
nämner när han beskriver teorins grunder såsom ”Further, little attention is paid to previous
writing about the same text, as if the advent of new historicim has wiped the academic slate
clean”.71
Formen passar ändock bra när det handlar om till exempel ett jämförelseprojekt i ett skolämne.
Ett arbetssätt utifrån denna teori skulle kunna vara hur man ser på övervakning idag jämfört
med under den tid verket skrevs. Att jämföra hur författare påverkas av sin omgivning är en så
stor del av kursen svenska 2 att detta arbetsområde skulle kunna utgöra en mycket viktig del i
kursen. Detaljer kring detta framgår under resultatdelen samt som bifogad lektionsplane r ing
under bilagor.
Utifrån kunskapskraven i kursen svenska 2 finns det många aspekter att ta hänsyn till. En stor
del av kursen innefattar studier av historisk litteratur, där syftet är att med litteraturens hjälp ge
en ökad förståelse av hur samhället har sett ut genom historien. Att genomföra ett samarbete
över ämnesgränserna med historieämnet ter sig därför naturligt.

The Hunger Games av Suzanne Collins
Suzanne Collins roman The Hunger Games är en nyare dystopisk berättelse där Nordamerika
har kollapsat och bildat ett nytt land, Panem. Huvudstaden, The Capitol, vann mot distrikten i
ett rebelluppror efter kollapsen. Som maktutövande och för att upprätthålla den totalitära
regimen hålls varje år The Hunger Games, på svenska Hungerspelen. Två ungdomar, en tjej
och en kille, väljs ut från varje distrikt och spelen går ut på att ungdomarna kallblodigt ska
döda varandra tills det endast finns en överlevare kvar som blir vinnaren av Hungerspelen. Allt
sänds på TV som en dokusåpa för underhållning för resten av befolkningen i Panem.
71
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Hungerspelen är primärt ett sätt att utöva makt på från The Capitol’s sida, och de i sin tur
använder underhållning som skuggargument för att dölja sin riktiga agenda.
Katniss Everdeen, som är huvudkaraktär och berättare i boken, bor i distrikt tolv som är det
fattigaste av alla distrikt, och hon kämpar för att hon och hennes familj ska överleva. Att gå
utanför distriktets gränser är straffbart med döden. Det faktum att hon varje dag gör det ändå
visar att hon är den rebellerande protagonisten som kommer att utmana regimen. Tidigt i
berättelsen beskrivs samhället som Katniss lever i och hon beskriver att hungerspelen är en
produkt av rebellupproret och hur blodiga hungerspelen verkligen är. Läsaren får insikt om
varför och hur brutala hungerspelen är och vilket brutalt dystopiskt samhälle karaktärerna lever
i. Uppdelningen av människor och den orättvisa tilldelningen av resurser är, precis som i andra
dystopiska litterära verk, den totalitära regimens sätt att utöva makt på.
Taking the kids from our districts, forcing them to kill one another while we watch – this
is the Capitol’s way of reminding us how totally we are at their mercy. How little chance
we would stand of surviving another rebellion. […] To make it humiliating as well as
torturous the Capitol requires us to treat the Hunger Games as a festivity, a sporting event
pitting every district against the others.72

Att hon är den rebellerande protagonisten i berättelsen kan också utläsas i citatet ovan: ”How
little chance we would stand of surviving another rebellion”, vilket visar att hon egentlige n
hungrar efter ett till uppror och längtar efter en tid utan The Capitols regim.
Katniss syster Prim blir först vald att delta i Hungerspelen men Katniss ställer upp som frivillig
för att rädda Prim från det ödet att förmodligen dö i Hungerspelen. Katniss tar också Prims
plats i spelen för att neka The Capitol rätten till (fler av) hennes familjemedlemmar, precis som
de tog hennes fars liv i kolgruvan. Katniss och Peeta Mellark åker som deltagare från distrikt
tolv för att motvilligt medverka och förmodligen möta en hemsk död i Hungerspelen. Katniss
inser också att hon har större chans att överleva Hungerspelen än Prim har eftersom hon ända
sedan deras fars olycka har försörjt familjen genom att olagligt jaga i skogen. I slutet av spelen
står Peeta och Katniss ensamma kvar och de bestämmer sig för att dö båda två tillsamma ns,
istället för att låta The Capitol få en vinnare. Både Katniss och Peeta blir utsedda till vinnare
av årets Hungerspel och i och med det har Katniss och Peeta satt The Capitols maktspel lite ur
balans och fått dem att tappa ansiktet något, vilket man får läsa vidare om i uppföljarna till
boken.
Katniss är huvudkaraktär och berättare i boken, eller jag-berättare som eleverna förmodlige n
bättre känner till som begrepp. Genom Katniss kan eleverna analysera bokens intrig och
dramaturgi. The Hunger Games passar bra att läsa i kursen svenska 1 eftersom eleverna trolige n
inte är så vana vid att läsa och analysera litteratur så tidigt under sin gymnasiegång. Med
Katniss som jag-berättare blir det lättare för eleverna att titta på berättelsens berättarteknik och
uppbyggnad samt skriva egna texter som anknyter till berättelsen de själva läst. Eleverna kan
72
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ge exempel på den dramaturgiska kurvan genom att enkelt ge exempel på händelser i boken
och citera Katniss, utifrån vad hon berättar och hur hon känner sig. Eftersom Katniss berättar
historien i förstaperson blir eleverna snabbt inbjudna att lyssna och bli delaktiga i berättelsen.
Redan på första sidan blir läsaren inbjuden i Katniss berättande: ”When I wake up, the other
side of the bed is cold. My fingers strech out, seeking Prim’s warmth but finding only the rough
canvas cover of the matress.”73
I vissa romaner sätter ofta läsaren likhetstecken mellan berättaren och författaren. Collins har
undvikit det väl genom att skriva en dystopi som utspelar sig flera årtionden in i framtiden och
i en värld som är svår för oss som lever nu att föreställa oss. Collins distanserar läsaren från sig
själv som författare också genom att i början låta Katniss bjuda in läsarna till hennes värld ,
precis som citatet i föregående stycke visar. Katniss beskriver sin omgivning med
omvärldsbetraktelser och med förklaringar hjälps läsaren att skapa en distans mellan författare n
och Katniss som fiktiv person. Hennes beskrivningar bjuder in läsaren och erbjuder nära inblick
i den presenterade diegesen (den framberättade världen74 ) som inte alls liknar en värld läsaren
kan känna igen.

Resultat
Genom att använda skönlitteratur som främsta verktyg och nyckeltexter i ett
ämnesöverskridande arbete får eleverna en annan ingång, ett annat avstamp, i ett stoff som ska
läras och förstås. Att använda berättelser som eleverna redan är intresserade av och delvis
känner till öppnar för ett arbete tillsammans.
Skönlitteratur som verktyg och nyckeltext i ämnesövergripande arbete kan vara ett sätt att
skapa mening utifrån både den skönlitterära texten eleven möter och det stoff eleven möter i
den övriga undervisningen, till exempel historia, samhällskunskap eller till och med elevernas
karaktärsämnen. I ämnesövergripande arbete kan stoffet i ämnet historia bli elevernas
referenser och hjälp till att förstå det skönlitterära verket, eller tvärtom. Säljö menar att lärande
förekommer i många olika situationer och under olika förutsättningar och villkor. För att lära
oss om till exempel människors situationer på olika platser måste vi kunna läsa och för att
kunna förstå och tolka den text vi läser måste vi ha tillräckligt med ”bakgrundskunskap och
kännedom om det sammanhang i vilket budskapet presenteras”75 .
Genom att arbeta ämnesöverskridande kan lärare hjälpa eleverna med att förstå den litterära
texten utifrån olika perspektiv och tydligare dra kopplingar till det allmänmänskliga genom tid
och rum. Precis som Nilsson tar upp i Tematisk undervisning behöver inte eleverna spontant
leta efter kopplingar utan dem kan lärarna lättare tillhandahålla och arbeta med texten med
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dubbel kompetens. Nilsson skriver: ”om alla i klassen läser samma bok och sedan diskuterar
den från olika utgångspunkter ger i de allra flesta fall läsningen mycket mer. Detta gäller i
särskilt hög grad om boken läses inom ramen för ett övergripande, problemorienterat tema.”76
När man arbetar ämnesövergripande med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext med särskild
inriktning på ett visst problem eller med ett visst mål att bygga kunskap kring olika
samhällsförhållanden har berättelsen och skönlitteraturen en avgörande roll.
Rosenblatt77 menar att undervisning av litteratur kan bidra till elevernas demokratiska fostran,
precis som Skolverkets styrdokuments menar att skönlitteraturen har som uppdrag. Molloy
däremot menar att litteraturundervisningen inte är helt utan risk på grund av att den lätt blir
färgad av lärarens egna (läs)intressen, tolkningar och värderingar.78
Vygotskijs menar att sociala och språkliga faktorer spelar stor roll för tänkandet och elevernas
kunskapsutveckling och det visar därför att ett samarbete mellan ämnen är resurseffektivt för
både lärare och elev. Ett sådant arbete innebär att fler lärare skulle vara till stor nytta för
eleverna eftersom det där finns större kompetens och utrymme för textsamtal utifrån olika
perspektiv. Dysthe skriver också om vilken betydelse den sociala miljön har för lärandet och
hon menar att om eleven blir lämnad ensam utan lärarens stöd i lärandeprocessen kan den
komma att avstanna eller försenas.79
Som nämnts under tidigare forskning kan kopplingen mellan dystopier och samhällsutveck ling
göras tydlig. Det skulle kunna utgöra ett utmärkt tillfälle att diskutera uppkomsten och
skillnader mellan skönlitteratur från olika tider och historiska epoker. I kunskapskraven för
betyget E i kursen svenska 2 står det att ”eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande
tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala
litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband
mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.”80 Här skulle ett arbetsområde som
behandlar kopplingen mellan olika tider och idéer utifrån samhällets förändring täcka delar av
ett kunskapskrav för svenska 2. Det är även en möjlighet att öppna upp för ämnesövergripa nde
samarbeten då detta tema tar upp flera beröringspunkter som ingår i andra gymnasieämnen, till
exempel läroplanen för historia.
Följande förslag visar att det finns flera ingångar i olika ämnesövergripande projekt att hitta
och kunna utveckla arbeten kring. För att påvisa bredden i ämnesövergripande arbete
presenteras samtliga svenskkurser tillsammans med samhällskunskap, religionskunskap,
historia och digitalt skapande utifrån de olika litterära verk som redan presenterats.
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I styrdokumenten för svenskämnet finns nio pun kter under ämnets syfte, alltså huvudsak ligt
syfte med respektive kurser inom svenskämnet och följande kunskaper och förmågor som
eleverna ska utveckla.81 I det här arbetet utgår vi främst från tre av de nio punkterna, de som
behandlar skönlitteratur. Under punkterna står följande:
Ämnets syfte punkt 5: Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk
och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
Ämnets syfte punkt 6: Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i
skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
Ämnets syfte punkt 7: Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från
olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med
utgångspunkt i det lästa.

Brave New World
Utifrån Huxleys Brave New World presenteras ett ämnesövergripande arbete mellan kursen
svenska 3 och samhällskunskap 1a1. Samhällskunskap 1a1 handlar mycket om elevernas
förmåga och kunskaper kring samhällsstrukturer, demokrati, hur vi fungerar som individ och
grupp i samhället samt mänskliga rättigheter. Punkt 1 och punkt 3 inom ämnets syfte går
särskilt att koppla till det aktuella upplägget:
Punkt 1: Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som
de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhälle ns
organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Punkt 3: Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med
hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder”.82
Genom att använda Brave New World av Aldous Huxley som nyckeltext i ett
ämnesövergripande arbete mellan svenska 3 och samhällskunskap 1a1 kan många teman och
aspekter plockas upp.
Följande centralt innehåll och kunskapskrav kommer att användas i samhällskunskap 1a1 och
svenska 3 i det ämnesövergripande arbetet:83
Kurs
Samhällskunskap
1a1

81
82
83

Centralt innehåll
Gruppers och individers
identitet, relationer och sociala

Kunskapskrav
Eleven kan översiktligt redogöra för och
analysera olika samhällens organisation

Skolverket, 2011
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Svenska 3

livsvillkor med utgångspunkt i
att människor grupperas
utifrån kategorier som skapar
både gemenskap och
utanförskap.

och samhällsförhållanden samt de
bakomliggande idéerna. Eleven kan
också redogöra för de mänskliga
rättigheterna. I sin analys förklarar
eleven enkla samband och drar enkla
slutsatser om likheter och skillnader
mellan olika samhällens organisation.
Dessutom kan eleven dra enkla
slutsatser om hur nutida
samhällsförhållanden, exempelvis
arbetslivets utveckling, påverkar och
påverkas av individer, grupper och
samhällsstrukturer.

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.

Eleven kan göra en fördjupad, textnära
litterär analys av ett tema, en genre eller
ett författarskap. I analysen använder
eleven med viss säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och
verktyg samt ger stöd för sin tolkning
genom belägg från texterna.

Eftersom det bland annat ingår i kursen samhällskunskap 1a1 att titta på människors rättighe ter
och påverkan i och av samhället, både som individ och grupp, att titta på samhällsstrukturer
och organisation, att också till exempel titta på samhällens struktur och de bakomligga nde
idéerna, skulle det passa bra att läsa Brave New World av Aldous Huxley i ett
ämnesövergripande arbete mellan samhällskunskap 1a1 och svenska 3. I svenska 3 ska eleverna
göra en litteraturvetenskaplig analys och titta på teman och karaktären Bernard Marx i
berättelsen som stöd för sin analys.
Ett samarbete mellan samhällskunskap och svenska med Brave New World skulle ge möjlighet
att öppna upp för många intressanta diskussioner utifrån olika perspektiv, till exempel kring
kapitalism, marxism, mänskliga rättigheter, demokratisk värdegrund, alienation samt
människors roll som individ och grupp i olika samhällsstrukturer.
Ett arbete med Brave New World kan också öppna för diskussioner kring källkritik och stärka
elevernas förmåga att granska texter och i det här fallet samhällsstrukturer kritiskt, genom att
diskutera huruvida människorna i det framtida, dystopiska London verkligen är lyckliga med
fria sexuella förbindelser, droger och propaganda, eller om de helt enkelt har blivit
manipulerade av regimen. Eleverna kan diskutera och jämföra med dagens samhälle, där vi har
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fri press och fri yttrandefrihet, och huruvida det eventuellt skulle vara värt att leva i samhället
som Huxley presenterar jämfört med det vi lever i idag. Utifrån ett källkritiskt perspektiv kan
eleverna diskutera fördelar och nackdelar i respektive samhällsstruktur samt hur både individ
och grupp påverkas av respektive samhällsstruktur och ifrågasätta var och hur de fått och
fortsätter få information om olika samhällen och andra människors levnadsvillkor.
Arbetet utmynnar i en karaktärsanalys av Bernard Marx, i vilken eleverna ska redogöra för de
begrepp och teman de stött på under momentet. De ska utifrån karaktären i boken resonera
kring kapitalism, marxism, individens och gruppens plats och påverkan i samhället samt
resonera och reflektera kring andra samhällsstrukturer (se mer detaljerat lektionsupplägg och
förslag i bilagor). Tidigt i det här momentet testas elevernas kunskaper, främst genom huruvida
de kan förklara och redogöra för de begrepp de stöter på inom samhällskunskapen men också
hur de kan redogöra och resonera kring litteraturen de läser, det synliggörs främst genom en
läslogg de kontinuerligt ska skriva. På så vis kan undervisningen från början läggas på en nivå
som är i den nära utvecklingszonen som Vygotskij skriver om84 men arbetet kan
fortsättningsvis utmana eleverna till att göra djupare analyser och applicera fler perspektiv på
sin analys. Arbetet är därför anpassat för elever som presterar på olika nivå och har olika
ambitioner och ett samarbete mellan lärare och elev kommer att främja lärandet hos eleven.

Kallocain
Kallocain erbjuder en mängd möjligheter till att arbeta över ämnesgränserna. Här redogörs för
ett samarbete med ämnet religionskunskap 1. Vid en närmare granskning av kursplanen för
religionsämnet ligger fokus, förutom att ta upp religiösa och kanske särskilt kristna värderingar,
på att belysa ”hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor”.
Under religionsämnets syfte står det att:
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska
förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att
reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom
utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. 85

Det innebär att undervisningen ska belysa etik och moral och göra detta utifrån ett religiö st
perspektiv. Möjligheterna till diskussion kring moraliska och etiska frågor i Kallocain kan ses
som mycket goda. Människorna i Kallocain ser det som en självklarhet att ange en
familjemedlem eller en god vän om denne gör något felaktigt i statens ögon. Här finns det
möjlighet att diskutera frågor som berör detta ämne, hur skulle eleven agera i en liknande
situation? Går det att dra en gräns för när man bör ”ange” en annan människa? Vem bestämmer
var den gränsen dras?
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Att göra etiska val är nära sammankopplat med att motivera och argumentera för en åsikt eller
ett ställningstagande. Just argumentation är en stor del av svenskämnet samt även i andra
ämnen, detta skulle därmed vara en lämplig uppgift i ett samarbete över ämnesgränserna. Här
skulle till exempel en diskussionsuppgift kring etik inom religionen kunna mynna ut i en
argumenterande text inom svenskämnet.86
Ämnet lyfter även upp frågor kring etikens betydelse för individers upplevelse av mening och
tillhörighet. Här går det att applicera liknande frågeställningar som beskrivits tidigare,
exempelvis vad som kännetecknar en god människa och förhållandet mellan stat och individ.

Kurs
Svenska 3

Religionskunskap

Centralt innehåll
Punkt 5: 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.

Punkt 7: Analys av
argument i etiska frågor
med utgångspunkt i
kristendomen, övriga
världsreligioner,
livsåskådningar och
elevernas egna
ställningstaganden.

Kunskapskrav (för E)
Kunskapskrav (för betyget E:) Eleven
kan i skriftlig eller muntlig
argumentation formulera en tes och ge
välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan göra en fördjupad, textnära
litterär analys av ett tema, en genre eller
ett författarskap. I analysen använder
eleven med viss säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och
verktyg samt ger stöd för sin tolkning
genom belägg från texterna
Kunskapskrav (för E): Eleven kan
översiktligt beskriva vad som utmärker
några normativa etiska teorier och
modeller, genomföra en enkel analys av
modellerna och använda dem för att ge
enkla argument i någon fråga. Eleven för
enkla resonemang om vad ett gott liv och
ett gott samhälle kan vara utifrå n
dygdetiska
och andra moraliska
föreställningar.

Ett av kunskapskraven i kursen religionskunskap 1 är att eleven ska kunna föra enkla
resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra
moraliska föreställningar. Begreppen stat och samhälle är något som förekommer
återkommande i Kallocain. Detta öppnar upp goda möjligheter för ett ämnesövergripa nde
samarbete kring ett förutbestämt tema. Dygdetiken förklaras som att målet för den etiska
86
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fostran bör vara att hos individen uppamma olika dygder, dvs. benägenheter att i olika typer av
situationer handla på ett moraliskt oklanderligt eller riktigt sätt.87 Inledningsvis ställs
huvudpersonen Leo Kall inför vad som i vårt samhälle skulle betraktas som en del etiska
dilemman och svåra val, men han gör sina val enbart baserat på statens maximala vinning. Att
utgå från Boyes berättelse skapar många goda möjligheter till diskussion kring ämnen som
behandlar dessa aspekter. En infallsvinkel skulle kunna vara det faktum att staten använder sig
av mänskliga försökspersoner. I boken beskrivs en särskild avdelning som heter Frivilliga
offertjänsten. Precis som namnet antyder handlar det om människor som frivilligt arbetar som
testpersoner vid vetenskapliga experiment. Huvudpersonen Leo Kall använder sig av flera
försökspersoner till sina experiment, när han förklarar för försöksperson nummer 135 att
experimentet inte innefattar något farligt möts han av svaret ”Jag beklagar, att Staten ännu inte
kräver större offer av mig. Jag är redo till allt”88 Detta är givetvis något som aldrig skulle
accepteras i en modern rättsstat, men samtidigt ligger inte försök på människor särskilt långt
bort historiskt sett. Här går det att fokusera antingen på en muntlig diskussion kring elevernas
tankar om detta eller på en skriftlig form där de får utrycka sina åsikter och funderingar kring
ämnet.

1984
I det centrala innehållet för kursen historia 1a1 står det att kursen ska behandla ”Den europeiska
epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken,
medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och
fördjupningar”.89 Denna del av det centrala innehållet belyser specifikt de olika tidsepoker som
ofta bearbetas inom svenskämnet, vilket innebär goda förutsättningar till ett samarbete över
ämnesgränserna.
Under analysdelen uppmärksammas innehållet i kursen svenska 2, där en stor mängd
litteraturhistoriska studier ingår. Målet är att eleven ska få en ökad förståelse av hur
skönlitteratur har påverkats av rådande samhällssituation under olika tidsepoker, samt vice
versa, det vill säga hur samhället har påverkat författare och den litteratur de producerat. Ett
vanligt sätt för lärare att arbeta med momentet är att kronologiskt gå igenom historien och
sedan göra nedslag i kända författare och deras verk.
I 1984 är det övervakande samhället ständigt närvarande. Minsta steg som invånarna tar
granskas och att det skulle förekomma i sådan extremt stor omfattning är gissningsvis något
som dåtidens författare och läsare såg som något överdrivet. Idag vet vi att Orwell fick rätt.
Även om det inte är riktigt på samma sätt som det beskrivs i hans klassiska roman kommer det
dagligen rapporter om hur människor övervakas och kontrolleras, dels i debatten kring uppsatta
övervakningskameror, men kanske främst på internet. Denna övervakning sker ofta i form av
87

NE.se, hämtad 2017-05-22
Boye, 2004, s. 45
89 Skolverket, GY11
88

29

kontroll av sökhistorik samt riktad reklam som ofta dyker upp i det personliga flödet. Det här
fenomenet är något eleverna med stor sannolikhet känner igen sig i då de är vana
internetanvändare, således utgör det en god grund att bygga en uppgift kring. Arbetet leder i
slutändan till en jämförande uppgift med utgångspunkt i frågan kring övervakning.
Uppgiftstypen möjliggör även att gå längre tillbaka genom historien för att undersöka hur synen
på övervakning sett ut tidigare. Även i det här fallet är det upp till undervisande lärare i berörda
ämnen att anpassa sin undervisning utifrån faktorer såsom gruppstorlek och förkunskaper. Om
det passar gruppen som helhet att blicka längre tillbaka i historien och göra ett jämförande
arbete utifrån flera tidsepoker, eller om det gynnar dem mer att hålla sig till en jämföre lse
mellan två eller eventuellt tre olika epoker. Ett alternativ skulle även kunna vara att dela in
klassen i mindre grupper där en grupp analyserar en tidsepok medan en annan grupp gör samma
sak med en annan epok, för att slutligen jämföra med varandra i någon redovisningsform.
Kunskapskraven för betyget E i historia 1a1 vittnar om att eleven ska ge enkla exempel och
översiktligt förklara skeenden i det förflutna och hur dessa kan påverka framtiden, något detta
exempel på arbetsområde erbjuder goda möjligheter till.90

Kurs
Svenska 2

Historia 1a1

90

Centralt innehåll
Punkt 3: Svenska och
internationella
författarskap, såväl
kvinnliga som manliga, och
skönlitterära verk, vilket
även inkluderar teater samt
film och andra medier, från
olika tider och epoker.
Dansk och norsk
skönlitteratur, delvis på
originalspråk. Relationen
mellan skönlitteratur och
samhällsutveckling, dvs.
hur skönlitteraturen har
formats av förhållanden och
idéströmningar i samhället
och hur den har påverkat
samhällsutvecklingen.
Punkt 2: Industrialisering
och demokratisering under
1800- och 1900-talen samt
viktiga globala
förändringsprocesser och

Kunskapskrav (för E)
Kunskapskrav för E:
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll
och bärande tankar i skönlitterära verk och
författarskap från olika tider och epoker
utifrån några centrala
litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven
ger exempel på och diskuterar översiktligt
samband mellan skönlitteratur och
idéströmningar i samhället.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för
förändringsprocesser, händelser och
personer under olika tidsperioder samt för
olika tolkningar av dem. Dessutom kan
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händelser, till exempel
migration, fredssträvanden,
resursfördelning och ökat
välstånd, internationellt
samarbete, mänskliga
rättigheter, jämställdhet,
kolonialism, diktaturer,
folkmord och konflikter.

eleven översiktligt redogöra för förloppen
av förändringsprocesserna och
händelserna samt deras orsaker och
konsekvenser. Eleven ger exempel på
några enskilda personer och förklarar
översiktligt deras betydelse för olika
skeenden. Eleven ger enkla exempel på,
och förklarar översiktligt, samband
mellan skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden. Dessutom kan
eleven dra några enkla slutsatser om vad
skeenden i det förflutna och förhållanden i
nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

The Hunger Games
The Hunger Games kan användas som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete tillsamma ns
i kurserna svenska 1 och digitalt skapande 1 som bland annat ingår för elever som läser på ett
program med estetisk inriktning. Svenska 1 och digitalt skapande 1 är tacksamma kurser att
arbeta ämnesövergripande med eftersom det aktuella arbetet som här presenteras berör
berättande, samt att ”Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer
med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik”.91 Medan i
svenska 1 ska eleven kunna läsa och reflektera kring och redogöra för en berättelses struktur
och berättarteknik. Ett ämnesöverskridande arbete mellan dessa kurser öppnar således upp för
ett arbete där elever kan arbeta med berättelser på ett helt nytt sätt. Därutöver ska eleverna
utifrån det lästa kunna skapa egna berättelser eller tolkningar av det lästa, precis som målen i
kursen svenska 1 behandlar. Boken och det ämnesövergripande arbetet utgår från
litteraturvetenskapens teori om narratologi vilket är ”synonymt med vad som tidigare benämnts
’Berättarteknik’, ’Berättarstil’ eller ’Berättandets retorik’”.92
Arbetet kommer att utmynna i att eleverna läser boken och därefter skriver fanfiction baserat
på boken efter att de tillsammans i grupp gjort en kartläggning av den dramaturgiska kurvan.
Fanfiction är ”berättelser skrivna av amatörförfattare som bygger vidare på originallittera tur
och karaktärer från spel, böcker, filmer, TV-serier m.m.”.93 I kursen digitalt skapande 1
kommer eleverna att animera och/eller filmatisera sin fanfiction och arbeta med olika skapande
processer, genom digitala verktyg. Se en detaljerad lektionsplanering och instruktioner under
bilagor.
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Följande centralt innehåll och kunskapskrav kommer att beröras i kurserna svenska 1 och
digitalt skapande 1:94
Kurs
Svenska 1

Centralt innehåll
Skönlitteratur, författad av
såväl kvinnor som män,
från olika tider och kulturer.
Centrala motiv,
berättarteknik och vanliga
stildrag i fiktivt berättande,
till exempel i skönlitteratur
och teater samt i film och
andra medier.

Kunskapskrav (för E)
Eleven kan översiktligt återge innehållet i
några centrala svenska och internationella
skönlitterära verk och annat berättande.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra
för några samband mellan olika verk genom
att ge exempel på gemensamma teman och
motiv. Eleven återger någon iakttagelse och
formulerar egna tankar med utgångspunkt i
berättandet.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra
enkla sammanfattningar av texter samt skriva
egna texter som anknyter till det lästa.

Digitalt
skapande 1

Digitala verktyg för
skapande och gestaltande.
Hur man väljer lämpligt
verktyg för skapande och
bevarande.
Kombinationer av olika
uttryck för digitala
produktioner.

Eleven redogör översiktligt för någon digital
eller analog skapandeprocess. I eget
skapande och gestaltande prövar eleven med
viss säkerhet digitala verktyg och några olika
estetiska uttryck. Eleven gör en enkel
jämförelse av olika verktygs användbarhet
för olika ändamål. Eleven väljer i samråd
med handledare lämplig programvara eller
hårdvara för några olika uttryck. Dessutom
motiverar eleven översiktligt sina val av
program- eller hårdvara.

Det ämnesövergripande arbetet mellan svenska 1 och digitalt skapande 1 kommer framföra llt
att fokusera på själva framställningen av berättelsen, men i och med att eleverna själva kommer
att skapa egna berättelser baserade på The Hunger Games kommer egna tolkningar automatiskt
att göras och samtal kring boken kommer att ske löpande under arbetets gång. Oavsett vad
projektet skulle utmynna i är det viktigt att eleverna får möjlighet och utrymme att tolka och
bearbeta texten de läst, speciellt om berättelsen skulle väcka starka känslor eller funderingar
som måste lyftas. Dels för att eleverna inte ska bli utlämnade till att famla efter kopplingar på
egen hand95 , dels för att arbeta konfliktförebyggande. Istället för att låta arbetet skapa konflik ter
genom meningsskiljaktigheter, en problematik som Molloy96 belyser, får eleverna hjälp att
bearbeta det lästa genom både planerade och spontana diskussioner.
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När eleverna skriver sin fanfiction är tanken att de ska känna till berättarstrukturen och gruppen
ska ha gått igenom berättartekniken i boken och i sin egen text kunna använda antingen samma
teknik, till exempel använda en jag-berättare, alternativt göra annorlunda, genom att till
exempel använda en allvetande berättare. I textsamtal bör eleverna kunna beskriva och
argumentera för sitt skrivande och de val de har gjort. I textsamtalen, där de bland annat
motiverar och argumenterar för sina val om hur de upplever bokens uppbyggnad och hur de
motiverar skapandet av sin egen text kan läraren tydligt återkoppla och bedöma elevens
kunskaper i kursen svenska 1, se kunskapskraven ovan. Bedömningen blir således mer
rättssäker eftersom eleven får fler chanser att förklara, visa och bearbeta sin produktion och
sina kunskaper. Läraren ger således eleven fler chanser att testa kunskapskraven och vidare en
möjlighet att uppnå högre måluppfyllelse.

Förslag på lektionsplaneringar
Följande lektionsplaneringar är förslag på hur undervisningen skulle kunna läggas upp i ett
ämnesövergripande projekt. Anpassningar måste såklart göras med hänsyn för till exempelvis
schema och resurser. Hänsyn bör också tas till vilka ämnen som inkluderas, uppgifter som görs
samt tidsåtgång för projektet; först och främst utifrån elevgruppen men även utifrån vilka
resurser skolan har. Förslagsvis bör lärare som ska arbeta i ett ämnesövergripande projekt göra
en så kallad baklängesplanering där man startar med att ta fram och analysera vilka mål som
ska uppnås och vilka kunskaper eleverna ska besitta (och eventuellt redan besitter) när projektet
är slutfört. Efter det kan lärare börja forma ett upplägg och uppgifter. Detta bör därför ses som
mallar och förslag istället för planeringar skrivna i sten.
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Specialpedagogiskt perspektiv och andraspråksperspektiv
Upplägget kring undervisning i svenska som andraspråk (benämns i fortsättningen SVA) kan
ha olika inriktning. Skolan kan endera välja att bedriva undervisning i grupper med endast
andraspråkselever, eller i blandade grupper där elever som läser svenska gör det tillsamma ns
med SVA-elever. Beroende på hur den enskilda skolan valt att lägga upp undervisningen ställs
lärarna inför olika utmaningar.
I ämnets syfte för svenska som andraspråk skriver Skolverket följande: ”Skönlitteratur, texter
av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter,
tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat
och nyanserat språk.” Elever som läser svenska ska tillägna sig en ”förmåga att använda
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självins ikt
och förståelse
av andra människors
erfarenheter,
livsvillkor,
tankar och
97
föreställningsvärldar”. Det är således viktigare för elever som läser svenska att utveckla
självinsikt genom litteraturen medan de elever som läser svenska som andraspråk i första hand
ska utveckla insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar. Detta är något
som undervisande lärare kan använda till sin fördel i ett ämnesöverskridande arbete. Beroende
på klassens sammansättning kan läraren välja att anpassa uppgiftsinstruktionerna så de passar
bättre för en SVA-elev och de utmaningar en specifik grupp eller elev står inför.
Med anledning av att det finns många elever med specialpedagogiska behov behöver det finnas
en sådan infallsvinkel i arbetet. Det finns idag ingen statistik som säger hur många elever med
funktionsvariationer det finns och det är ett svårdefinierat begrepp. Däremot vet vi att många i
skolan har svårt att koncentrera sig, läsa och skriva. Dessa är bara några svårigheter av de som
finns i skolan. De elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver inte ha dyslexi.
Svårigheterna kan bero på många andra faktorer som till exempel för stora kunskapsluckor, att
eleven har ett annat modersmål eller medicinska skäl.98 Dyslexi drabbar 5–8 procent av
befolkningen menar Specialpedagogiska skolmyndigheten och det finns många olika
bakomliggande faktorer som påverkar dyslexin. 99 Det finns verktyg att använda och
individuella anpassningar att göra. Till exempel kan elever med läs- och skrivsvårighe ter
använda sig av ljudböcker, talsyntes eller texten i digital form där textens form kan anpassas i
storlek och font.
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Diskussion
Lärares mål är ofta att göra både enskilda uppgifter och kurser i helhet så autentiska för eleverna
som möjligt, vilket ibland är en svår uppgift. Det är dock nödvändigt med tanke på Säljös
argument om att skapa lärsituationer som är motiverande, vilket han menar ibland inte är fallet
i formell undervisning.100 I ämnesövergripande arbete kan skönlitterära böcker sättas in i en
mer autentisk situation och eleverna kan se att en bok inte bara är en påhittad berättelse utan
kan se berättelsen utifrån etiska, moraliska och andra allmänmänskliga perspektiv på ett
tydligare sätt genom samarbete med aktuella kurser. Trots svensklärarens ambitioner kan det
vara svårt att identifiera möjliga teman att arbeta utifrån och sedan förvärva tillräck liga
kunskaper inom ämnet. Med hjälp av lärarkollegiet som vanligtvis berör ämnen som till
exempel etik och moral i sin ordinarie undervisning, kan arbetet underlättas i både arbetsbörda
och tidsåtgång. Dessutom kan tyngre och/eller svårare ämnen och teman beröras om det i
momentet finns tillgång till dubbel kompetens. Kanske skulle Lolita (som Persson tar upp i
Den goda boken), eller böcker som liknar den, kunna läsas om lärare har stöd i varandra och
på olika sätt kan tala om det boken behandlar.
Elever befinner sig ofta olika långt fram i kunskapsutvecklingen och det är således omöjligt att
göra exakta planeringar som en hel grupp ska följa. Är man däremot två lärare (eller fler) skulle
fler samtal, arbeten och perspektiv kunna föras och lyftas kring texten i fråga, utifrån elevernas
villkor. Med vissa elever kan man föra samtal kring paralleller i skönlitterär text och faktatext
(ämnesövergripande samtal) medan andra elever behöver föra samtal kring den skönlitter ära
textens handling, karaktärer, miljö osv, innan de kan börja dra paralleller mellan ämnen eller
börja titta på teman i boken. Detta blir hur som helst lättare med dubbel kompetens i ett sådant
moment.
Vygotskij menar att tänkande och språk har olika ursprung men då och då korsar varandras
linjer och språket blir en produkt av det människan tänker och tanken blir en produkt av det
ljudliga språket.101 I litteraturstudier måste de två linjerna sammanflätas för att eleverna ska
kunna förklara och skapa egna berättelser och redogöra för vad de läst genom att förklara eller
på något annat sätt producera och redovisa sina kunskaper, sitt tänkande för läraren. Dessutom
måste eleverna ha kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp och för att förstå och kunna
samtala om en metafor, bör eleven kunna sätta ord på och uttrycka sig kring sin läsuppleve lse.
Säljö menar att lärande uppnås i alla sociala situationer och i all mänsklig verksamhet och att
under formella sammanhang som i skolan och i undervisningen kan inte lärandet uppnås i
samma utsträckning.102 Det är därför viktigt att lärare och annan pedagogisk personal i skolorna
samverkar för att skapa så autentiska och motiverande uppgifter som möjligt som berör fler
ämnen och i vilka eleverna kan utgå från olika perspektiv för att få en helhetsbild och utvinna
kunskaper som de senare kan använda.
100

Säljö, 2002, s. 13
Vygotskij, 1934
102 Säljö, 2002. s. 13
101

40

Ämnesövergripande arbete är också viktigt med tanke på källkritik. Om lärare arbetar
tillsammans kan de i de ämnesövergripande projekten inkludera undervisning om källkritik
utifrån det de läser. Eftersom källkritik ingår i flera kurser, till exempel svenska, historia och
samhällskunskap, får eleverna en bättre samlad bild och kunskaper om hur de ska förhålla sig
källkritiskt, istället för att tre olika lärare pratar om källkritik på förmodligen tre olika sätt. Att
visa på en nyanserad bild av källkritik och prata om källkritik på olika sätt kan också vara bra.
Däremot bör det ske under strukturerade former så eleverna förstår att det finns olika sätt att
arbeta med källkritik och att de inte uppfattar lärarnas information som motsägelsefull.
Brave New World kan användas på ett ganska konkret sätt i arbetet med källkritik. Det går att
öppna upp för diskussioner kring samhällsstrukturerna och inte minst om hela ministeriet för
propaganda som eleverna får läsa mycket om i boken. Det skulle kunna kopplas till media och
informationsflödet från vår egen regering och hur den når befolkningen, till exempel. I
diskussionen om källkritik kopplat till dagens samhälle och det politiska läget, både i boken
och i verkligheten, skulle lärarna kunna titta på källkritik genom hur bilder har manipulera ts.
Till exempel skulle elever och lärare kunna titta på hur Stalin på 1920-talet raderade Trotskij
från bilderna tillsammans med Lenin. Ett sådant arbete skulle kunna hjälpa eleverna att göra
tydliga kopplingar mellan skönlitteraturen och verkligheten utifrån ännu ett perspektiv, där
eleverna återigen får hjälp av dubbel kompetens i undervisningen och på så sätt kan få hjälp att
utvecklas inom fler områden. Ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur, i detta
fall med Brave New World, skulle kunna öppna upp för ännu fler arbetsområden och hjälpa
lärarna att arbeta bredare och få in mer underlag till bedömning i kurserna.
Ett lika tydligt arbete med källkritik går tyvärr inte att utvinna i arbetet med The Hunger Games
och respektive kurser. Eftersom det ämnesövergripande arbetet mellan svenska 1 och digita lt
skapande 1 fokuserar på själva berättartekniken och narrationen i boken kan det bli svårt att
inkludera källkritik i det arbetet och skulle det göras skulle eventuellt det arbetet bli
övermäktigt i det avseendet att det blir för många fokusområden. De didaktiska frågorna hur,
vad och varför skulle vara svåra att motivera om källkritik inkluderas, utan att det faller sig
naturligt, i arbetet.
Däremot skulle en kritisk granskning göras mot vad läsaren får berättat för sig och hur han eller
hon skulle uppfatta berättelsen och karaktärerna om narrationen hade varit annorlunda. De hade
kanske till exempel sympatiserat mer med The Capitol om berättelsen hade berättats utifrå n
deras perspektiv med befolkningen i distrikten som antagonister. Att inkludera ett sådant
perspektiv måste däremot avvägas noga innan det genomförs eftersom det kanske inte alls
ligger inom den nära utvecklingszonen som Vygotskij syftar till. Blir arbetet för svårt och utom
räckhåll för utveckling för eleverna finns ingen mening med att genomföra det.
För att utveckla elevernas källkritiska ådra i Kallocain kan läraren med fördel belysa hur
information förmedlas i romanen. Vilka konsekvenser kan det få när information endast
kommer från en och samma källa? Här kan läraren ta upp moderna exempel, dels i form av
stater som exempelvis Nordkorea, dels hur digitala media arbetar för att sprida sitt budskap.
Exempelvis har Facebook i samband med det franska valet 2017 valt att förändra sitt arbetssätt
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när det kommer till falsk informationsspridning och propaganda. Tidigare var man noga med
att poängtera att användare fick agera hur man ville så länge man inte bröt mot deras regler, nu
har man istället aktivt sökt upp och blockerat sidor och användare som sprider falsk informa tio n
och propaganda. Läsning av skönlitteratur kan ge mängder av uppslag för diskussion kring
källkritik.
I 1984 blir den källkritiska kopplingen naturlig då en viktig del av historieämnet innefattar just
källkritik. Här arbetar man bland annat med att undersöka förstahandskällor i form av
kyrkböcker och liknande. Tack vare att det är en del av kunskapskraven i kursen är det också
något som återkommer naturligt under läsårets gång. I ett ämnesöverskridande arbete utifrå n
1984 finns det möjlighet att fokusera på just den aktuella tidsepokens källor. Beroende på
vilken epok man väljer att arbeta med kan läraren rikta in sig på en särskild typ av källor eller
källhänvisning. Det är samtidigt ett utmärkt tillfälle att diskutera hur man bevarat informa tio n
genom historien, att belysa kyrkans roll och påpeka hur viktig den tidigare varit för att skriva
ner information om släktskap och liknande.
För att använda skönlitteratur som verktyg i ett ämnesöverskridande arbete måste man noga
planera vad det är eleverna ska utveckla för kunskaper och/eller förmågor. I ämneslaget bör
man tillsammans noga fundera och svara på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Planera
för diskussioner och olika reaktioner som kan komma att uppstå, för att undvika att lägga
ansvaret på eleverna att spontant hitta kopplingar, som Nilsson upplevt att eleverna blir
utlämnade att göra under sina klassrumsbesök. Han menar att det sällan finns en tydlig koppling
mellan (här) SO-ämnet och skönlitteraturen. ”I realiteten har alltså kopplingen mella n
skönlitteraturen och innehållet i SO-undervisningen varit svag eller obefintlig – litteraturen har
inte i första hand haft rollen av kunskapskälla. Det har istället varit upp till de enskilda eleverna
att göra spontana
kopplingar
mellan
litteraturläsningen
och arbetet inom
103
orienteringsämnena”.
Därför är ämnesövergripande arbete i skolan en vinning också för att
eleverna får tillgång till två lärare när de jobbar med ett moment, alltså dubbel kompetens.
Dessutom får lärarna stöd i varandra och kan tillsammans utveckla idéer och resonemang. För
att utveckla lärarnas arbete och gå ifrån det äldre sättet att arbeta ensam på sin kammare är
ämnesövergripande projektarbete utmärkt för att utnyttja lärares kompetens, samtidigt som en
meningsfull och autentisk uppgift skapas för eleverna. Skulle ämnesövergripande arbete få
större genomslagskraft skulle förmodligen fler nyexaminerade lärare känna sig trygga i sin nya
yrkesroll tack vare samarbete med kollegor.
Rosenblatt104 och Molloy105 håller med om att litteraturundervisning hjälper elever att fostras
till demokratiska medborgare, båda pekar dock på vissa risker med att undervisning av
skönlitteratur lätt kan bli färgad av lärarens egna intressen och tolkningar. Däremot kan
resultatet av ett ämnesövergripande arbete med två pedagoger som bidrar med olika kompetens,
information och perspektiv ge eleverna möjlighet att ifrågasätta litteraturen och de tolkningar
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som eventuellt implementerats från början av läraren. Arbetet med den skönlitterära texten blir
således mer objektivt och kan bidra till elevernas tolkningar som lättare blir välgrundade och
nyanserade, ett krav för högre måluppfyllelse.
För att undvika att ge eleverna litteratur där syftet ska vara att automatiskt fostra dem till bättre
demokratiska medborgare och ge dem självinsikt kan istället dystopisk skönlitteratur i
ämnesövergripande arbete utmana eleverna till att diskutera och brottas med saker som
mänskliga rättigheter, ideologier, etik och moral. Eleverna kan genom att arbeta
ämnesöverskridande få tillgång till mer kompetens i form av lärare som är kopplade till
projektet samt att eleverna kan få chans att förstå boken från olika perspektiv eller har möjlighet
att läsa boken med olika ingångar, precis som Nilsson menar 106 . Vid första anblick kan The
Hunger Games vara en spännande och bra bok med en intressant huvudkaraktär, däremot kan
eleverna göra djupare analyser och i ett ämnesövergripande arbete upptäcka och diskutera olika
människors livsöden och orättvisan i olika samhällsstrukturer genom att läsa boken och
diskutera den utifrån olika perspektiv. När de jobbar med texten ämnesövergripande har de
således större chans till högre måluppfyllelse, eleverna har alltså större möjlighet att få högre
betyg där kraven i svenska är att man ska kunna föra nyanserade resonemang och göra
välgrundade kopplingar till idéströmningar i samhället. Eftersom ämnesövergripande arbete
lägger grund för ett projekt där undervisningen sker med dubbel kompetens och eleverna har
större chans till högre måluppfyllelse får lärarna mindre arbetsbörda.
Under tidigare forskning beskrivs begreppet dystopi som svårdefinierat och något som går att
tolka på ett flertal olika sätt. Detta faktum har främst varit till en fördel när det kommer till
planeringen av ett ämnesöverskridande arbete. Eftersom begreppet har haft en spännvidd i sin
tolkning har det gått att applicera på olika sätt beroende på vilket ämne som varit i fokus. Det
har samtidigt varit en utmaning då en presentation av ett ämnesövergripande arbetsområde
kräver en del förkunskaper hos både lärare och elever. Att påvisa bredden och möjligheter na
att skapa något utifrån ett dystopiskt tema kräver givetvis att själva begreppet förklaras utförligt
och noggrant. Ljungquist beskriver hur dystopibegreppet har vuxit sig större och blivit mer
känt under 1990-talet, men i såväl arbetsrelaterade som i vardagliga diskussioner med elever
och lärare har vi konstaterat att det inte är att betrakta som allmänt känt. Detta ställer krav på
undervisande lärare att ge en bra introduktion till ämnet, begreppet och vad detta innebär.
De resultat och lektionsplaneringar som vi tagit fram går givetvis att vrida och vända på.
Huvudsakligen ska resultatet att dystopisk skönlitteratur går att använda i ämnesövergripa nde
arbete vara primärt och i andra hand kommer fokus på vilka verk man kan använda i sådan
undervisning. Val av litteratur måste baseras på vad gruppen vill och vad den behöver. Om
gruppen överlag har goda kunskaper inom respektive ämnen som planeras att inkluderas i ett
ämnesövergripande arbete skulle även film och filmteori kunna inkluderas. Det som tagits fram
som förslag och de kurser som föreslås i ämnesövergripande arbete är något som fungerar i vår
praktiska verksamhet. I planering av ämnesövergripande projekt måste lärare se över sina
resurser och förutsättningar så just de eleverna får ut det bästa och mesta av arbetet.
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Samarbetet med Brave New World mellan svenska 3 och samhällskunskap 1a1 förutsätter att
eleverna har en inre motivation och en god förståelse kring begreppen som presenteras. Skulle
fallet vara så att eleverna tycker att projektet är ointressant eller kämpar med att förstå
begreppen skulle hela arbetet kunna riskeras eftersom exempelvis vissa begrepp är mer
komplexa. Därför är det viktigt att eleverna får gott om tid på sig till övning innan någon
examinerande uppgift ska göras.
Vidare underlättar detta ämnesöverskridande arbete för eleverna eftersom de har dubbel
kompetens att tillgå i form av lärare och dubbel lektionstid till samma projekt. Lärare kan arbeta
effektivare för att utveckla elevernas kunskaper genom att ha två olika ingångar på en och
samma text, utifrån vardera ämnet. Det hjälper lärarna att anpassa arbetet till elevernas nära
utvecklingszon som Vygotskij belyser107 eftersom ett projekt med dubbel lärarkompete ns
lättare kan fånga upp eleverna och tillsätta de anpassningar och resurser som behövs.
Ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext ger eleverna goda
möjligheter att lyckas nå god måluppfyllelse. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det precis
som i alla skolämnen viktigt att arbeta vidare med individuella anpassningar för att ge alla
elever de bästa förutsättningarna att lyckas. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan
exempelvis få tillgång till materialet genom att använda ljudbok, talsyntes eller texten i digita l
form. Med andra ord är arbetssättet med skönlitteratur ett inkluderande arbetssätt som med rätt
resurser ger fler elever chans till måluppfyllelse.
Eventuellt skulle argumentation kunna inkluderas i arbetet med Brave New World där läraren
låter eleverna skriva en argumenterande eller utredande text kring de teman som tidigare
diskuterats utifrån boken för att diskutera, argumentera för eller emot olika samhällsstrukturer.
Frågan är om det skulle bli en för stor uppgift genom att inkludera ytterligare ett kunskapskrav.
Uppgiften skulle kanske kännas för tung och komplicerad för eleverna, samtidigt som det
skulle kunna vara en utmaning för de elever som har utvecklat sina kunskaper mer. Det är en
avvägning läraren får göra under arbetets gång, förslagsvis i samråd med berörd elev.
Det skulle kunna vara problematiskt att i vissa fall genomföra föreslagna ämnesövergripa nde
projekt som presenteras i uppsatsen. Det kan bland annat bero på att kurser som
samhällskunskap 1a1 och svenska 3, vilka föreslås som kurser att arbeta med tillsammans med
Brave New World som nyckeltext, inte är schemalagda under samma läsår under
gymnasietiden. Oftast läser man svenska 3 sista året på gymnasiet medan samhällskunskap 1a1
kan ligga när som helst under gymnasietiden. I ett sådant scenario kan man istället se
presenterat upplägg som inspiration och se vilka kurser man skulle kunna samarbeta med och
skapa ett ämnesöverskridande arbete utifrån de centrala innehåll och kunskapskrav som skulle
kunna passa.
Ett annat problem i praktiken med ett ämnesövergripande arbete mellan svenska 3 och
samhällskunskap 1a1, oavsett vilket projekt som planeras att göras, är att kursen
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samhällskunskap 1a1 är väldigt kort och ibland kan det därför bli svårt att få in ett
ämnesövergripande arbete i den kursen. Om lärarna däremot planerar kurserna innan läsårets
start och från början är beredda på ett ämnesöverskridande arbete kan de lättare göra
anpassningar och vara beredda på eventuella problem som kan dyka upp. Planeras ett
ämnesövergripande arbete väl från början kan man också förutse hur tiden bör fördelas mella n
kurserna.
Att använda böcker som Brave New World av Aldous Huxley eller Kallocain av Karin Boye
kan eventuellt bli svårt i vissa grupper eller för vissa enskilda elever, eftersom de skulle kunna
vara för komplicerade att läsa. Här kan det skilja sig mycket åt mellan olika elevgrupper men
även mellan individuella elever. Läraren får här en viktig uppgift i att inte göra arbetet för
avancerat för en ovan läsare och i och med det motverka själva syftet med att använda sig av
skönlitteratur som primär källa i ett ämnesövergripande arbete. Litteraturen måste ligga inom
elevernas nära utvecklingszon och de måste ha några aktuella referenser så de förstår och kan
använda boken som bland annat kunskapskälla.
Enligt USA Today har läsningen av 1984 ökat sedan Donald Trump blev vald till president i
USA. Faktum är att den klättrat till första plats på USA TODAY’s lista över bästsäljande
böcker under den sista veckan i januari 2017. Förlagen var tvingade att trycka lika många
exemplar av boken på en vecka som de i normala fall gjorde under ett helt år, samtidigt som
efterfrågan på andra äldre dystopier såsom Animal farm och Brave New World också ökade.108
Detta fenomen är ett tydligt tecken på att människor fortsätter att söka både svar och även tröst
i litteraturen. Samtidigt är det ett gott argument för att litteraturen har en roll att spela när det
handlar om människors möjligheter att diskutera världspolitiska lägen. Det ger människor en
chans att göra en tolkning av den tid vi lever i utifrån ett historiskt perspektiv samt en
gemensam punkt att utgå från när det kommer till att försöka förutspå framtiden. Just
funderingar och samtal kring framtiden har varit ett genomgående intresse hos människa n
vilket resonemanget kring Platons idealstat i bakgrundsavsnittet behandlar. Således är det
också ett tema som ofta förekommer i litteraturen. Detta fenomen med försäljningsökningar av
den äldre dystopiska litteraturen kan även kopplas till det som tidigare nämnts kring
Skolverkets val att utöka det obligatoriska litteraturavsnittet i kursplanen för svenskkurser na.
Att behålla ett fokus på litteraturundervisning ger eleverna, och i förlängningen framtida vuxna
samhällsmedborgare, goda möjligheter att enas kring ett gemensamt tema eller intresse när
världen står inför förändringar.
Suzanne Collins roman The Hunger Games har en bred yngre publik och boken har även
filmatiserats. Det händer att elever avstår från att läsa boken och endast ser på filmen istället.
Även om styrdokumenten säger att film, teater och andra medier ska inkluderas faller upplägget
om eleverna till syvende och sist inte har läst boken. Bedömningen riskerar att inte bli rättssäker
om inte läraren kan fastställa elevernas förmåga att läsa, sammanfatta, tolka och redogöra för
texten om dessa endast tagit del av en redan tolkad version i form av film, där mycket av
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intrigen försvinner. Läraren behöver i så fall inkludera film i undervisningen men då behövs
fler undervisningstimmar och eventuellt en annan ingång om man ska inkludera filmteori och
jobba med eventuell jämförelseanalys och /eller tolkning av film och bok.
Den föreslagna lektionsplaneringen i arbetet med The Hunger Games i svenska 1 och digita lt
skapande 1 förutsätter att skolan har resurser och utrustning så att eleverna kan skapa
filmatiseringar. Det förutsätter också att skolan har klasser och elever som läser kursen digita lt
skapande 1 för att kunna genomföra föreslaget upplägg. En anledning till att föreslå att använda
The Hunger Games som nyckeltext i ett samarbete mellan svenska 1 och digitalt skapande 1
var följaktligen att visa att skönlitteratur kan användas inom skolan på många olika sätt.
Skönlitteratur behöver således inte enbart användas inom språk eller kärnämnena överlag, utan
skönlitteraturen
kan fungera
som en inkörsport för ett samarbete mella n
gymnasiegemensamma ämnen men även mellan karaktärsämnen.
I urvalet av litteratur har vi försökt att göra en spridning tidsmässigt när verken är publicerade,
men även att verken är författade av både män och kvinnor. Urvalet representerar däremot
endast den västerländska kanon och eleverna får genom att enbart läsa dessa verk således ingen
inblick i världslitteraturen och världskanon, utan enbart den västerländska kanon. För att uppnå
svenskämnets mål och syfte måste fler skönlitterära verk läsas under kursens gång för att hjälpa
eleverna att uppfylla målet om att de ska kunna reflektera över skönlitterära verk från olika
kulturer.
Ämnesövergripande arbete med skönlitterära texter som nyckeltext gör det lättare för eleverna
att också kunna uppfylla svenskans syfte att eleverna ska kunna använda skönlitterature n.
Skolverket har tydligt skrivit att eleverna inte bara ska kunna läsa och sammanfatta
skönlitteratur, utan de ska kunna reflektera kring skönlitteraturen och de ska kunna använda
skönlitteraturen. Det arbetssätt där eleverna får läsa en bok för att sedan skriva en recension
om boken är ett arbetssätt som var vanligare förr. Det krävs nya metoder och arbetssätt kring
skönlitteratur, dels för att göra undervisningen och skolan som helhet autentisk, dels för att
elevernas läsförståelse ska förbättras. I kontrast till att skriva en bokrecension blir ett
ämnesövergripande projekt mer meningsfullt och verklighetsförankrat.
Läsintresset och läsförståelsen har minskat, även om det enligt senaste PISA -resultatet som
kom 2015 har blivit lite bättre. För att lärarna och skolorna ska kunna vända trenden krävs
framförallt en kartläggning av vad som är jobbigt för eleverna med läsningen och hur man
skulle kunna arbeta med läsning i framtiden. Det finns mycket bra resurser att tillgå i dagens
skola. Det finns hjälpmedel i form av digitala texter, talsyntes och oändliga forum på nätet som
stöd och inspiration för både lärare och elever. I samråd med elever och andra lärare kan
skönlitteraturen få en högre ställning igen inom skolan och den skulle kunna användas som
verktyg i andra kurser och inte bara inom svenskämnet. Den dystopiska skönlitteraturen skulle
kunna användas som kunskapskälla och en grund att stå på när andra kunskaper ska utvinnas
ur arbetet i skolan.
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Samarbetet kring religionskunskap och svenskämnet bör ha goda möjligheter att lyckas. Just
den argumenterande delen är som nämns under resultatdelen en stor del av svenskkursen och
även en viktig del av religionsämnet. Självklart är det inte den enda möjligheten till ett
samarbete men det ger undervisande lärare en god möjlighet att klara av ett stort kunskapskrav
i respektive ämne.

Sammanfattning och vidare forskning
I det här arbetet har vi analyserat fyra litterära verk och undersökt hur de kan användas i
ämnesöverskridande arbete. Vi ville vara noga med att välja litterära verk som skulle dels passa
in i en undervisningssituation, dels vara författade av både kvinnor och män samt att det skulle
vara litteratur från både Sverige och andra delar av världen. Däremot representerar de valda
verken endast den västerländska litteraturkanon. Det är något som i vidare forskning skulle
kunna tas bättre hänsyn till och inkludera fler och andra berättelser från andra delar av världen.
Ett förslag till vidare forskning är ett arbete där mer internationell litteratur är representerad
och inte bara verk ur den västerländska kanon. Ett arbete som bygger vidare på vår grund med
fler skönlitterära verk och teoretiska utgångspunkter skulle vara intressant av den anledninge n
att det skulle ge ett mer nyanserat resultat. Dessutom skulle en liknande studie kunna göra s
inom andra litterära genrer för att bredda forskningsfältet samt leverera fler didaktiska verktyg
till lärare för att kunna fortsätta motivera och höja skönlitteraturens status inom skolan.
Vidare har vi i arbetet upptäckt att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlittera tur
som nyckeltext är ett bra sätt att arbeta med källkritik. Dystopisk skönlitteratur öppnar för
samtal kring allmänmänskliga förhållanden och även för samtal kring källkritik. Dock faller
det sig mer naturligt att prata om källkritik i arbetet med vissa berättelser snarare än andra. Till
exempel fann vi att det i arbetet med Collins The Hunger Games inte var så lätt att initiera ett
arbete med källkritik medan det i arbetet med Brave New World skulle kunna falla sig mycket
mer naturligt.
I arbetet har vi också kommit fram till att för att få ett lyckat utfall av dessa föreslagna
lektionsplaneringar och projekt måste urvalet av berättelser ligga inom ramen för vad eleverna
kan. Eleverna måste kunna förstå boken och ha referenser som gör att de förstår vad som
berättas. Lärare måste också vara beredda på följderna av arbetet med dessa berättelser, oavsett
om det är en konflikt på grund av meningsskiljaktigheter som uppstår eller om det är mer
känsliga saker som gör att eleverna inte kan fullfölja sitt arbete.
Resultatet i den här studien pekar på att ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlittera tur
som nyckeltext ger goda möjligheter till samarbete mellan kollegor och underlättar i lärarens
yrke. Den här studien är således ett argument att föra vidare forskning på didaktiska möjlighe ter
inom ämnesövergripande arbete, speciellt med skönlitteratur i fokus.
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Studien pekar också på att arbeta ämnesöverskridande med dystopisk skönlitteratur som
nyckeltext är inkluderande speciellt för elever med funktionsvariationer eller med ett annat
modersmål. Det här arbetet har inte primärt undersökt just det men i vidare forskning skulle en
sådan djupdykning vara intressant och vara ett gott bidrag inom den pedagogiska och
didaktiska forskningen.
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