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Skräcklitteraturen har oftast tolkats som en oanvändbar del av skönlitteraturen för skolans 

undervisning, eftersom teman som skräcklitteraturen berör är svårdiskuterade i 

undervisningen. En del lärare har trots det sett skräcklitteraturens potential vid 

undervisningstillfällen. Vår studie pekar på att det finns hjälpmedel för läraren att använda 

i undervisningen som hjälper läraren att diskutera skräcklitteraturens teman. Studiens syfte 

är att undersöka hur skräcklitteraturen behandlas i forskningen för grundskolans årskurser 

4–9. De två dilemman som finns för användandet av skräcklitteraturen i klassrummet som 

vi sett och som har varit grunden för forskningsfrågorna är kan skräcklitteraturen användas 

i undervisningen och vad innebär det för eleverna. I vår studie vill vi visa att det finns 

tillfällen för användning av skräcklitteraturen i klassrummet. De möjligheter vi presenterar 

underställs med forskningsfrågorna: ”I vilken utsträckning är eleverna intresserade av 

skräcklitteraturen och varför?”, ”Vad har forskare för litteraturdidaktiska teorier om 

skräckgenren?” och ”Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda skräckgenren i 

litteraturundervisningen?”. I studien har metoden Grounded Theory använts för att 

analysera och kategorisera 10 utvalda tidskriftsartiklar. Resultatet i studien visade att lärare 

med fördel kan använda skräcklitteratur i undervisningen. 

Sökord: skräcklitteratur, didaktik, läsmotivation, monster, 
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1. Inledning  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar och vikarie-perioder har vi märkt att 

eleverna gärna läser skräckböcker och spelar datorspel där det oftast framställs en 

dystopisk miljö med skräckinslag. Vi har diskuterat varför lärare inte visar intresse för 

elevernas intresse för skräckgenren utan väljer istället andra ungdomsromaner vid 

bearbetning av litteratur i undervisningen.  

Worthy, Moorman och Turner (1999) samt Ivey och Broaddus (2002) 

förklarar att barn, ungdomar och vuxna tycker om att läsa skräckböcker. Clasens (2012) 

forskning visar att skräckfiktion har berättats i årtusenden av folk. Det har berättats som 

lägereldsberättelser för att varna ungdomen om vad som händer om de inte gör som de 

äldre säger.  I vår tid är skräcklitteraturen ett sätt att läsa om något som man tycker är 

intressant. Skräckfiktion visar en värld för läsaren där skrämmande inslag är närvarande 

och är ett möte med något främmande som ett monster (Fyhr, 2003).  Avsikten med 

skräcklitteraturen är att väcka känslor hos läsaren som är njutningsfulla (Boglind & 

Nordenstam, 2016, s. 106).  

I det centrala innehållet för svenskämnet står det att undervisningen för 

årskurs 4–6 ska innefatta ”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från 

olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.” 

(Skolverket, 2018, s. 260).  En del i vår undersökning är att undersöka skräckgenrens 

betydelse för litteraturundervisningen och undersöka vilken betydelse som finns med att 

använda skräcklitteratur för att tillsammans med eleverna undersöka människors villkor, 

identitets- och livsfrågor. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skräcklitteratur behandlas i forskning inom 

grundskolans årskurser 4-9 för att synliggöra behovet av vidare forskning kring 

skräcklitteraturdidaktik. 

I studien finns det tre utgångsfrågor. 

• I vilken utsträckning är eleverna intresserade av skräcklitteratur och varför?  

• Vad har forskare för litteraturdidaktiska teorier om skräckgenren? 

• Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda skräckgenren i 

litteraturundervisningen? 

 

3. Bakgrund och begreppsdefinitioner 

Följande definitioner av monster, skräck och skräcklitteratur är till för att ge en förklaring 

till de ord som förekommer frekvent i studiens text och ge förkunskap inom området. 

3.1 Monster 

 I Svenska Akademies ordbok ges ordet monster förklaringen en varelse av onaturlig 

skepnad där ordet härstammar från det latinska ordet monstrum (Saob, 1945). Definitionen 

för monster har varierat under historiens gång. I Nordisk familjebok från 1913 översattes 

ordet inte bara till påhittade varelser utan kunde även användas till beskrivandet av 

människor och saker. Synonymer som vidunder, odjur, missfoster och omänniska förekom. 

När ordet böjdes till monstrositet och monströs fick den betydelsen av en underlighet som 

användes för att beskriva människor med tillhörande kännetecknen av att vara underlig 

(Nordisk familjebok, 1913, s. 955-956). 

”Monster kommer av latinets monstrare med betydelsen att visa och av 

monere ”att påminna om”, ”att varna””. Monster utgjorde således tecken, så kallade 

järtecken som är varningar till människan (Eriksson, 2010, s. 308). Under medeltiden 

tolkade människan ordet monster som betydelsen av ett bevis på guds makt (Eriksson, 

2010, s. 308). Monster under medeltiden tog flera skepnader. Under medeltiden liknade 

beskrivningen av monster allt mer de beskrivningar av skepnader och spöken vi använder 

idag (Eriksson, 2010, s. 308). På så vis kunde regler för människans liv skapas eftersom 

att vara ett monster pekade ut det som var okristet. Under tidigmodern tid ändrades 
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innebörden av ordet monster. Människan började intressera sig för medicinska framsteg 

och en fascination för den mänskliga kroppen gjorde det populärt med freaks, det vill säga 

människor med deformerade kroppar. Dessa människor visades upp på torg och cirkusar i 

omnämnda freakshows under förnedrande former (Eriksson, 2010, s. 311). I den här 

studien har monster definitionen av en varelse som på något sätt avviker från den 

mänskliga normen. 

 

3.2 Skräck        

Fyhr (2017) skriver att skräck är skildrandet av det som är skrämmande. Definitionen av 

begreppet skräck är det som tolkas skrämmande via framställningen av verket, antingen 

för huvudpersonen eller för läsaren. Författaren skapar ett verk som anspelar på associationer 

som tillhör den skrämmande sfären hos huvudpersonen och den yttre publiken som 

upplever verket som skrämmande (Fyhr, 2017, s. 19). Sfären består av yttre ting som 

skrämmer. Det som skrämmer kan vara baksidestext, bilder och gestaltning av textverket 

men även texten där monster förekommer. .  

 Den amerikanska skräckförfattaren Lovecrafts definition av skräck anförs 

ofta av forskare (till exempel Fyhr, 2017). Lovecraft menar att det är fruktan för det som 

är okänt som skrämmer. Exempel är rädslan för det okända som lockar människan till att 

läsa om skräckens teman i litteraturen eftersom den fyller ett behov av verklighetsflykt hos 

läsaren. Det litterära skräckverket beskriver karaktärer som är fria från vardagsrutiner där 

människan ser saker, reagerar och bearbetar det som har erfarits (Lovecraft, 2011, s. 25). 

  Öhman (2002, s. 78) väljer att beskriva begreppet utifrån det att skräcktemat 

står i nära relation till det irrationella och blir i det en motpol till det som är rationellt. Han 

menar att genom att gå från en sanning till en annan sanning så uppstår det irrationella, det 

som förvirrar. Det finns alltid en del moralistiskt budskap som återspeglas i de 

konsekvenser verket framlägger och som återfinns i den epok när verket skrevs (Öhman, 

2002, s, 78). Oftast finns en lärdom för läsaren i den berättelse som utspelas. Öhman (2002. 

s, 77) skriver att de karaktäristiska dragen för skräckromanen är att romanen gestaltar 

karaktärer eller miljöer som inte existerar eller upplevs som om de inte existerar.  

 

3.3 Styrdokument     

I läroplanen för grundskolan står det att ”I undervisningen ska eleverna möta samt få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. [...] i mötet med 
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olika typer av texter, [...] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket, 2018, s. 257). Skolverket skriver 

att litteraturens roll är betydande för elevernas undervisning. Lärarna ska ge eleverna 

möjligheter till läsning och möjligheten att upptäcka glädjen i att skapa sig ett intresse för 

litteratur. För att få ett brett perspektiv på litteratur behöver eleverna bearbeta litteratur 

som inte bara är modern eller svensk, utan även litteratur från andra delar av världen och 

från andra epoker (Skolverket, 2016b). Eleverna utvecklar sin resonemangsförmåga om 

teman som etik, moral, genus, omvärldsproblem och kultur på grund av att lärarna ger 

eleverna möjligheten att diskutera litteraturen (Skolverket, 2016a, s. 30). Eleverna kan 

utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden i diskussioner om livsfrågor utifrån 

litteraturen (Skolverket, 2016b, s. 7). 

3.4 Läsmotivation  

Definitionen av läsmotivation är att eleverna vill läsa skönlitteratur och anser att det de 

läser är intressant. Imsen (2006, s. 457) menar att motivationen handlar om hur ”[...] 

känslor, tankar flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd”. Skräcklitteraturen 

består hos eleverna av olika känslor till exempel rädsla, kärlek och nyfikenhet. Utvald 

litteratur i undervisningen bör därför använda Imsens tanke om att grunden för all 

motivation är känslor (Imsen, 2006, s. 460). 
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4. Metod      

I följande kapitel förklaras den metod som har använts för att erhålla det resultat som 

presenterats i litteraturstudien.  Först ges en beskrivning av hur informationssökningen har 

bedrivits för att sedan beskriva de kriterier för inkludering som vi har använt oss av. 

Slutligen har vi sammanställt litteratururvalet i tabellform (se Tabell 1). 

4.1 Informationssökning     

Söktjänsten Proquest central är en periodisk resurs som redovisar olika databasers 

ämnesområden. Det är därför viktigt att begränsa sökningen med en skolrelaterad sökterm. 

Databasen Eric valdes eftersom den erbjuder pedagogiska texter. I databasen Eric fanns 

möjligheten att välja rapporter, peer preiview och academic journals. Den söktjänst som 

mest material till studien är hämtat från är JSTOR.   

 Sökord och sökfraser som har använts i studien är bl.a.: horror*, pedagogy, 

classroom, monster, zombie, frankenstein, vampire, werewolf, school* och teach* 

didactic*. Det framgick av sökningarna att skräcklitteraturdidaktik inte är ett väl studerat 

ämnesområde i Sverige, därför lades fokus på internationell litteratur.  

 Materialet som hittades är relevant för besvarandet av studiens syfte och 

frågeställningar. Sökningen hjälptes av användandet booleska operatorer och trunkeringar.  

Valet att söka i JSTOR via de booleska operatorerna and och or med fraserna 

och orden: horror fiction AND teach* OR education* AND classroom gav 518 sökresultat 

efter avgränsningen peer reviewed. Frasen teach* OR education* AND classroom. Valet 

av kombinationen teach* AND classroom OR education* AND classroom beror på att 

forskningslitteraturen använder olika fraser för att beskriva lärandet i klassrummet.  

 

4.2 Inklusion  

Eftersom området skräcklitteratur i skolsammanhang inte är ett väl utforskat område 

undersökte vi om det fanns material som var relevant för studien. De publikationerna som 

berörde området var vetenskapliga tidskriftsartiklar.   

För att inkluderas i studien var publikationerna tvungna att vara peer 

reviewed. Valet att även inkludera läsning för högstadiets årskurser 7-9  i vår studie gjordes 

eftersom  det är intressant för undervisningen att veta vad eleverna ska lära sig vid senare 

undervisningstillfällen. För att inkluderas behövde publikationerna utöver det ovannämnda 
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innehålla ett av följande ord och fraser: faktiska väsen, monster, vad elever tycker om att 

läsa, hur de vill läsa och bearbeta texterna. 

4.3 Urval       

I studien har 10 publikationer analyserats. De framställs nedanför med en tabell.  

Tabell 1 

Författare Titel År Land Publikationstyp 

Veidemanis. 

G.V. 

”Frankenstein” 

in the 

classroom. 

 

1986 United 

Kingdom 

Tidskriftsartikel 

Perry, L. & 

Butler, R. 

 

Are 

gossebumps 

books real 

literature. 

 

1997 USA Tidskriftsartikel 

Dickson, R. 

 

Horror: To 

Gratify, Not 

Edify 

 

1998 USA Tidskriftsartikel 

Richards, P., 

Tatcher, D., 

Shreeves, M., 

Timmons, P. & 

Barker, S. 

 

Don’t let a 

good scare 

frighten you: 

choosing and 

using quality 

chillers to 

promote 

reading. 

 

1999 USA Tidskriftsartikel 
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Worthy, J., 

Moorman, M. & 

Turner, M. 

 

What Johnny 

likes to read is 

hard to find in 

school. 

 

1999 USA Tidskriftsartikel 

Wilson, M. 

 

The point of 

horror: the 

relationship 

between 

teenage popular 

horror fiction 

and the oral 

repertoire. 

 

2000 United 

Kingdom 

Tidskriftsartikel 

Rivett, M. 

 

Cirque du freak 2002 United 

Kingdom 

Tidskriftsartikel 

Hughes, J. 

 

A Monstrous 

Pedagogy 

2009 USA Tidskriftsartikel 

Nail, A. 
Pedagogy of 

the living dead: 

using 

students´prior 

knowledge to 

explore 

perspective 

2009 USA Tidskriftsartikel 

Clasen, M. 

 

Monsters 

Evolve: A 

Biocultural 

approach to 

horror stories. 

2012 USA Tidskriftsartikel 
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4.4 Materialanalys     

Grounded Theory är en induktiv analysmetod (Glaser och Strauss, 1967). Metoden 

används som en arbetsprocess där teori och kategorisering genereras utifrån genomläsning 

av information. För att skapa översikt av analyserad litteratur använde vi en mall (se Bilaga 

1). Det blev med mallen enkelt att se om någon frågeställning saknade underlag och om 

mer data behövdes tillföras.   

Arbetet med metoden Grounded Theory medförde att kategoriseringen av 

insamlad information omvärderades under arbetets process. Inom Grounded Theory 

studeras materialet för att utröna teman som kan utläsas från det analyserade materialet. 

Utifrån dessa teman avhandlas ytterligheter som beskrivs utifrån likheter och skillnader 

(Glaser och Strauss, 1967). Teman sammanställs i kategorier och granskas för att utläsa 

informationen som är gemensamt gällande för studien. Genom att analysera information 

kan vi avgöra om resultatet är relevant för frågeställningen. Resultatdelen bygger på 

jämförelsen och katalogiseringen av relationen mellan teman och informationen (Glaser 

och Strauss, 1967). Kategorierna och tillhörande teman beskrivs genom uppdelning i 

avsnitt i resultatdelen. 

 

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras de kategorier som gick att urskilja i de granskade 

publikationerna. Kapitlet inleds med faktorer som kan påverka intresset för skräcklitteratur 

som människans intresse, de vuxna och litteraturmarknaden. Vi ger exempel på 

analysmetoder som verksamma lärare funnit effektiva. Slutligen presenteras vilka 

förmågor hos eleverna som har utvecklats när skräcklitteratur har använts i undervisningen. 

Vi besvarar den första frågeställningen i avsnitt 5.1. Den andra frågeställningen besvaras i 

avsnitt 5.2. Slutligen besvarar vi den tredje frågeställningen i avsnitt 5.3. 

5.1 Faktorer som påverkar positivt 

Följande avsnitt beskriver de resultat i vår studie som visar fördelarna med att använda 

skräcklitteratur i undervisningen. Det inleds med en sammanställning om varför 
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människan fascineras av skräck. Vi beskriver även elevernas förkunskaper inom 

ämnesområdet skräcklitteratur, de vuxnas inverkan på undervisningen för att slutligen 

beskriva hur den skönlitterära marknaden påverkar undervisningen och elevernas läsande.  

Avsnittet besvarar frågeställningen, i vilken utsträckning är eleverna intresserade av 

skräcklitteratur och varför?  

5.1.1. Människans fascination för skräck  

Publikationerna visar att förklaringen till varför människan fascineras av skräcklitteratur 

är att det tillhör människans vardag att vara nyfiken av det onaturliga (Dickson, 1998; 

Clasen, 2012; Hughes, 2009). Fascinationen tillhör människans egenskaper som är att de 

är både ett rovdjur samtidigt som de är ett flyktdjur. Människan har anpassat sig för att 

överleva faror. Rädsla och ångest är känslor som hjälper människan att förbli klarsynt i 

skrämmande situationer. När barn växer upp är det normalt att uppleva rädslor, oro och 

ångest. Dessa känslor ändras kognitivt under ett barns uppväxt. Varje gång ett barn möter 

en rädsla utvecklar barnet förmågan att utreda framtida rädslor (Clasen, 2012, s. 223; 

Richards, Thatcher, Shreeves, Timmons & Barker, 1999, s. 832). Intresset och 

nyfikenheten som barn har för monster och skräckgenren är troligtvis ett resultat av 

människans anpassande tendens till att fokusera på faror och lärandet om farans 

kännetecken. Traditionell litteratur exempelvis sagor innehåller ofta skrämmande teman. 

Dikter och historier har utarbetats från människans undran om det övernaturliga. Den 

kulturen är verklig för barn (Richards et al., 1999, s. 831).   

 Vad som betecknas vara ett skrämmande monster skiljer sig utifrån var 

människor är bofasta, till exempel werewolf i Norden, were-tiger i Asien, were-bear i 

Nordamerika och were-crocodile i Afrika (Clasen, 2012, s. 225). Monster dyker upp i 

historiska texter, mytologier och konst över hela världen. Forskare har därmed sett att 

människor över hela världen har upplevt att de har jagats av troll, kannibaler, varulvar och 

vampyrer (Nail, 2009, s. 50; Clasen, 2012, s. 224). Skräcklitteraturens monster har ofta en 

övernaturlig kraft och egenskaper som tilltalar det mänskliga sinnet. Det är en av orsakerna 

till varför skräcklitteratur är framgångsrik. Clasen (2012, s. 224) förklarar att alla påhittade 

varelser har en komplex relation till människans sinne. Fördelen med skräcklitteraturen är 

att läsaren kan möta den rädslan och bearbeta den utan att själv göra sig illa. Läsaren skapar 

distans till faran när den bearbetar skräcklitteraturen (Clasen, 2012, s. 228). 
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5.1.2 Elevers förkunskap  

Även om eleverna inte mött skräckgenren har eleverna oftast goda förkunskaper om skräck 

och monster.  Nail (2009, s. 50) menar att elevernas kunskap om skräck och monster kan 

kopplas till vad eleverna redan vet om skräcklitteraturen. Eleverna har ofta kunskap om 

olika mytologier som de har med sig sedan tidigare in i undervisningssituationer. Eleverna 

kan ge förslag på olika varelser som varulvar, vampyrer, spöken, zombier och häxor men 

har även kunskap om äldre monster som exempel Frankenstein och Dracula.  Även om 

eleverna inte läst några böcker eller sett filmer verkar det som att det är kulturen vi lever i 

som ger eleverna kunskaper om olika varelser (Nail, 2009, s. 50). 

5.1.3 Vuxnas inverkan 

Föräldrar vill oftast att deras barn ska få möjligheten till att läsa skönlitteratur i skolan 

samtidigt som de vill att barnen inte läser skräcklitteratur som utgör en del av 

skönlitteraturen. Vuxna tycker att en del berättelser kan vara mer skrämmande än vad 

barnen själva upplever dem att vara. Vuxnas försök att förklara en skräckberättelse behöver 

inte göra berättelsen mindre skrämmande. De vuxna har oftast svårt att se berättelser från 

ett barns perspektiv eftersom de har utvecklade analysmetoder för att avgöra vilka 

händelser som är fiktiva eller verkliga (Richards et al., 1999, s. 833; Perry& Butler, 1997, 

s. 455).  

När föräldrar och lärare intresserar sig för elevernas litteratur avtar intresset 

för litteraturen hos dem, eftersom eleverna anser att de vuxna har gjort litteraturen till sitt 

(Wilson, 2000, s. 3). Läraren behöver visa att de förstår varför eleverna visar ett intresse 

för skräcklitteratur. Även om vuxna ser skräcklitteraturen som underhållning kan den vara 

till hjälp för eleverna att bearbeta skrämmande situationer de erfarit. Dickson (1998) och 

Richards et al. (1999) förklarar att skräcklitteratur är motiverande för elevernas läsande 

och skrivande i undervisningen samt kan bidra till att läraren införskaffar olika verktyg 

och metoder för att bidra den undervisningen. 

När en bok väljs ut för undervisning behöver läraren kritiskt granska verket. 

Richards et al. (1999, s. 836) menar att populär litteratur inom skräckgenren (till exempel 

Goosebumps av R.L. Stine) kan sakna det djup som eftersöks för att ingå i en litterär studie. 

Rivette (2002, s. 105) skriver att olika skräckböcker kan ge olika möjligheter för eleverna 

att analysera om en bok är av en god kvalitet.    

 Eftersom elevernas val av litteratur kommer att påverka deras kommande val 

av litteratur bör läraren stödja elevernas val (Worthy et al., 1999, s. 24). En lärare ska inte 
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avvisa elevernas val av litteratur utan istället uppskatta deras val (Dickson, 1998, s. 116; 

Richards et al., 1999, s. 834; Worthy et al, 1999, s. 24). Eleverna i grundskolan uppskattar 

sina lärares rekommendationer och den hjälp de får när de ska välja ut en bok (Worthy et 

al., 1999, s. 24). Eftersom elevernas förståelse för skräcklitteratur är omfattande behöver 

läraren ta hänsyn till både kultur och klasskillnader hos eleverna när skräcklitteratur ska 

användas i undervisningen eftersom eleverna möjligtvis kan tolka litteraturen olika 

(Hughes, 2009, s. 98 och passim). 

 

5.1.4 Litteraturmarknadens påverkan  

För barn- och ungdomslitteratur har marknadsföring blivit viktigt eftersom tv-spel, tv-

program och dator-spel har gjort att utgivarna hittat nya sätt att fånga ungdomars intresse 

på (Rivett, 2002, s. 98). Skräcklitteratur är litteratur som ungdomar gärna läser. Ett sätt 

som utgivarna har funnit för att fånga ungdomars läsintresse är att trycka litteraturen i ett 

serietidningsformat likt berättelserna Cirque de freak av Darren Shan och Goosebumps av 

R.L. Stine. Den nya skräcklitteraturen tryckt i serietidningsformat är ett nytt sätt att berätta 

på och är designat för att fånga ungdomars läsintresse (Dickson, 1998, s. 116; Perry & 

Butler, 1997, s. 454; Rivett, 2002, s. 98). En svårighet för litteraturmarknaden är att den 

behöver vuxnas godkännande eftersom det är de vuxna som oftast betalar för litteraturen.   

Ungdomarna behöver övertyga de vuxna att böckerna ger dem läsmotivation (Dickson, 

1998, s. 118).  

Den första boken i Cirque de freaks-serien var en av de böcker som var med 

i US. Bestseller list i april 2001 (Rivett, 2002, s. 97). När författare är pressade att skriva 

böcker på kort tid för litteraturmarknadens skull söker ofta författare inspiration i folkloren. 

Oftast läser eleverna det som är populärt för att bidra till elevernas samtal även om de 

eventuellt inte själva uppskattar litteraturen. Läraren kan med det använda dessa fördelar 

som framställs av litteraturmarknaden till att undervisa eleverna genom boksamtal 

(Dickson, 1998, s. 121; Worthy et al., 1999, s. 24). 

 

 

5.2. Analys av skräck i klassrummet 
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I avsnittet som följer beskrivs exempel på analysmetoder för skräcklitteratur som används 

i undervisningen, egenskaper hos olika skräckböcker och hur elevernas kunskaper utmanas 

i skräcklitteraturen.  Analysmetoderna som användes när olika teman som värdegrund, etik 

och moral identifierades skedde genom varierade kartläggningar över hur elever tog sig an 

och analyserar en skräcklitteraturen. Slutligen beskrivs de kunskaper som eleverna kan 

tillägna sig genom att diskutera och analysera skräcklitteratur. Avsnittet besvarar 

frågeställningen: vad har forskare för litteraturdidaktiska teorier om skräckgenren? 

5.2.1 Exempel på analysmetoder av skräcklitteratur i klassrummet  

Analyser vid studier av ett textverk som är en del av en epok eller ett verk som har 

betydelse för människans kulturella arv ska utgå från författarens liv i relation till skriften. 

Detta bidrar åt verkets samtida tankegångar (Veidemanis, 1986, s. 62). Hughes (2009) 

konstaterar att det viktiga för analysen är att elever inte glömmer bort vilken betydelse 

litteraturen innehar och inte förlikar sig med endast kulturella inläsningar. Analysen utgår 

utifrån kritisk granskning av verket med hjälp av kulturell efterforskning. Undervisningen 

bedrivs med hypotesen att eleverna försöker förstå de karaktäristiska dragen hos monstret 

och den rädsla som den förmedlar (Hughes, 2009, s, 98). Undervisningskonstruktionen 

som beskrivs av Hughes (2009) består av fem undersökningar där eleverna berör delar som 

är centrala för elevernas studier. De första två undersökningarna ska redogöra för monsters 

roll i kulturen. Den första undersökningen används som en introduktion av fenomenenet 

monster (Hughes, 2009, s. 98). Frågor som: Varför är monster populära? ska fördjupa 

elevernas förförståelse och tankar om vad ett monster är (Hughes, 2009, s. 98). Andra 

undersökningen ska eleverna analysera ett monster från en annan kultur. De sista tre 

undersökningarna redogör för monsters sociala avbildning på de andra med målet att 

eleverna utreder vilka de andra är (Hughes, 2009, s.  100).  För att kunna besvara 

frågeställningen: ”what can monsters tell us about ourselves and society” (Hughes, 2009, 

s. 101). Har eleverna bland annat haft cross-cultural diskussioner, där eleverna genom 

reflekterade samtal diskutera vad som menas med att vara en annan, eller vara annorlunda.

 Hughes (2009) formulerar även en alternativ undervisningsform att via 

diskussionsbaserad essäskrivningar synliggöra stereotypen om att monster är onda. 

Användandet av monsters utmärkande egenskaper blir grunden för essäskrivandet 

(Veidemanis, 1986, s. 62). Diskussionerna som avhandlas är enligt frågan: vad gör monster 

till ett monster i sin kulturella kontext? Även diskursen om monstrets effektivitet i 

litteraturen, kan få sitt avhandlande via essäskrivningen (Hughes, 2009, s. 98).  
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 Exempel på textstudie kan vara analys av verken Frankenstein; or, The 

Modern Prometheus av Mary Shelley i förhållande till The Rime of the Ancient Mariner 

av Samuel Taylor Coleridge. Berättelsen om Frankensteins monster är uppdelad i tre 

narrativa delar som berör olika möjligheter till studier. Lärare kan med gott resultat ha 

gruppdiskussioner till bokens olika narrativa delar (Veidemanis, 1986, s. 62). I den första 

diskussionen får eleverna jämföra historiens tema som finns i de båda verken. Andra 

diskussionen avhandlar mötet med monstret och eleverna bör få en större förståelse för 

monstrets sociala och psykologiska funderingar (Veidemanis, 1986, s. 62). Slutligen 

diskuteras mänskliga handlingar och strävan efter lycka (Veidemanis, 1986, s. 64). Med 

hjälp av denna analysmetod utvidgas elevernas omvärldsuppfattning.  

5.2.2 Skräcklitteratur som använts i undervisningssyfte 

Rivett (2002) menar att berättelser som The last vampire, Goosebumps och The point 

horror-serierna har blivit naturliga val för den yngre läsarkretsen. Berättelserna har cliff-

hangers för att läsarna ska vilja fortsätta läsa för att få veta vad som händer i nästkommande 

kapitel eller bok.  Rivett (2002, s. 97) förklarar att Cirque du Freak har ett berättande som 

inte tillhör normen för skräck. Cirque du Freak handlar om ett barn som blir halvvampyr 

genom att byta sitt blod med en vuxen, vilket även för skräcklitteratur är utöver det vanliga 

(Rivett, 2002, s. 97). Det ovanliga tilltalar barn och gör att författare försöker bryta normer 

för att fånga en läsarkrets (Rivett, 2002, s. 98). Omarbetningar av vampyrberättelser fångar 

intresset för många unga läsare (Rivett, 2002, s. 97). Undervisningen med Cirque du freak 

utmanar eleverna att reflektera över det som inte tillhör normen.  

 Butler och Perry (1997, s. 454) belyser att böcker som använts i undervisning 

exempelvis Goosebumps-serien av R.L Stine betraktas som skräck riktad till barn. 

Skräcken är mild, intetsägande med rofyllda slut och ger inte läsaren mardrömmar. 

Slutsatsen Butler och Perry (1997) kommer fram till är att R.L Stine har hållit sitt kontrakt 

med läsarna genom att han skriver enkel litteratur som endast är lite skrämmande. Det här 

är en tydlig olikhet till den mer oroväckande typen av skräck som Rivett väljer att 

presentera.  

5.2.3 Elevernas undersökande i skräcklitteraturen 

Wilson (2000) menar att i skräcklitteratur visar författaren för läsaren den skräck som finns 

i vuxenvärlden men att den är mer skräckinjagande i litteraturen än vad den kommer vara 

i det verkliga livet. Elevernas mognad och övergången till att vara en vuxen kan underlättas 

om eleverna har fått bearbeta skräcklitteratur menar Wilson (2000, s. 3). Det övernaturliga 
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som beskrivs i skräcklitteratur ändrar på de lagar som annars gäller i vuxenvärlden. Det 

skapar världar där den vuxnes ordning är försvagad och kaos råder (Wilson, 2000, s. 3). 

Läsare i mellanåldern undersöker, ifrågasätter och experimenterar med verkligheten mer 

än någon annan gång i deras liv (Wilson, 2000, s. 3). Wilson skriver att resultatet för 

eleverna kan vara en konsekvens av litteraturens roll av att ifrågasätta det som anses vara 

moraliskt rätt.   

Nail (2009) nämner Carl Gustav Jung som belyser att skräcklitteraturen kan 

visa information om kulturer som eleverna har gemensamt och kan delge varandra. Ofta är 

eleverna omedvetna om hur de har inskaffat den kulturella informationen. Nail (2009, s. 

50) ger exempel att eleverna utifrån en utvald mytologi har kunnat använda ämnesspecifika 

ord som är synonymt med mytologins epok utan att ha någon speciell förkunskap om själva 

epoken. Det här kan utgöra grunden till tematiska studier genom presenterande 

ställningstaganden hos eleverna (Nail, 2009, s. 50).   

 

5.3 Resultat av undervisning med skräcklitteratur 

Nedanstående avsnitt visar studiens resultat av vad eleverna lär sig, hur deras läsmotivation 

utvecklas eller inte utvecklas och undervisningens möjligheter när lärare har använt sig av 

skräcklitteratur. Avsnittet besvarar frågeställningen: Vilka för- och nackdelar kan finnas 

med att använda skräckgenren i litteraturundervisningen? 

5.3.1 Elevers möjligheter 

Skräcklitteratur ger stora pedagogiska möjligheter för elever att ta sig an sociala, historiska 

och kulturella fenomen genom att problemen får en symbolik i varelser och känslor. När 

eleverna får ett ramverk att filosofera runt dessa ämnen skapas en betydelse i att använda 

skräcklitteratur i skolan. Eleverna får då möjligheter att reflektera och möta sina rädslor på 

ett meningsfullt sätt (Clasen, 2012; Hughes, 2009; Richards et al., 1999; Rivett, 2002; 

Veidemanis, 1986). Hughes (2009, s. 99) förklarar att när eleverna får reflektera över 

texten mer än på ett flyktigt sätt, såsom vid bokrecension ges möjligheter att söka 

meningsfulla fakta om varelsers mytologi, uppkomst och historia.  

  Eleverna kan med hjälp av skräcklitteratur upptäcka de kognitiva och sociala 

hierarkierna för hur människan definierar sig själv. Definitionerna baseras på: vad de är, 

inte är, varför de är det, om alla har rätt till att leva och vem som ska bestämma det. När 
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eleverna får reflektera över dessa tankar utifrån skräcklitteratur kan eleverna göra en 

modellanalys av den sociala miljön de själva vistas i och över klasskillnader (Dickson, 

1998; Hughes, 2009; Nail, 2009; Wilson, 2000). Det visar sig att elever gör kopplingar från 

litteraturen till klasskillnader, genus, minoritetsgrupper och dagens samhälle (Nail, 2009, 

s. 51–52). När elever får ta sig an flera olika sorters vidgade texter från olika ”tidsepoker” 

inom skräckgenren öppnas de historiska, kulturella och sociala aspekterna som spelar in 

på verken mer än om de endast få utforska något enstaka skräckverk (Nail, 2009, s. 55).

  Precis som med klassisk litteratur är skräcklitteratur en bra genre för 

temaarbete med litteraturstudier då den ger möjligheter till att diskutera bokens handling, 

händelseförlopp, tid och plats (Richards et al., 1999; Nail, 2009). Läraren kan leda in 

eleverna på mer avancerad litteratur om läraren väljer att ha högläsning från en skräckbok 

med ”svårare” karaktär, såsom biografier, historiska berättelser etc. Eleverna stimuleras av 

högläsning med skräcklitteratur, då skräcklitteratur har en berättarteknik som är stark 

(Richards et al., 1999, s. 834). När en klass läser och studerar till exempel Frankenstein 

lämpar sig vissa delar att bli upplästa mycket bra. Författaren av Frankenstein har själv 

skrivit att boken ska bli berättad, uppläst och hörd (Veidemanis, 1986, s. 64). Läsare vill 

prata om det de har läst med andra läsare. Eleverna kan utöka sin läsprofession genom att 

undersöka och diskutera de litterära element, teknikerna som författaren har använt och 

illustrationer till böckerna (Richards et al., 1999, s. 835–836). De elever som inte avancerar 

till svårare litteratur går miste om många erfarenheter. Perry och Butler (1997, s. 455) 

menar emellertid att dessa elever åtminstone lär sig att vända blad och uppskatta någon 

sorts litteratur.      

 Även populärlitteratur kan vara betydelsefull för litteraturstudier där eleverna kan jämföra 

dessa med klassisk litteratur för att upptäcka skillnader (Richards et al., 1999, s. 836; 

Rivett, 2002, s. 105). Richards et al. (1999, s. 836) ger ett exempel på en elev som efter att 

ha läst Jurassic Park av Crichton jämförde boken med Goosebumps och fann Jurassic 

Park mycket mer skrämmande. Författarens goda arbete med att ge läsaren många detaljer 

omkring miljöer och beskrivningar av till exempel karaktärer och monster gjorde boken 

mer skrämmande.      

  När eleverna har arbetat med skräcklitteratur har de förhoppningsvis 

upptäckt kulturella fenomen och filosofiska tankar om människans existens. Genom att 

använda en variation av skräcklitteratur, från klassisk till populärlitterär, så kan 

undervisningen leda till att eleverna kan ta sig an kanon och avancerad litterär text på ett 

reflekterade och filosofiskt sätt (Hughes, 2009, s. 103). 
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5.3.2 Undervisningskonstruktionen  

När läraren skapar lärandemiljöer kring skräcklitteratur ska läraren ge eleverna 

analysförmågor så att de kan göra kritiska ställningstagande till texten (Hughes, 2009, s. 

102).  Exempel på en rik lärandemiljö där elevers åsikter ges utrymme är att tillåta eleverna 

skapa sina egna slutsatser utifrån den information de samlat in. Nackdelen med metoden 

är att om materialet inte framställs på ett korrekt sätt kan det misstolkas eller ses som 

oseriöst. Detta kan medföra att eleverna står fast eller förstärker stereotypa bilder. Trots 

det visar det sig att undervisningstillfällena i de flesta fall medför goda pedagogiska 

möjligheter (Hughes, 2009, s. 102). Istället för att läraren säger att elevernas stereotypa 

bilder och tankar är fel kan läraren ge eleverna retoriska medel för att föra fram åsikter. 

Vilket leder till att elever börjar granska material och sina egna texter mer kritiskt (Hughes, 

2009, s. 102). Genom att lära elever att metodiskt granska material börjar eleverna fokusera 

på formuleringar. Även insikten om att elevernas egna texter tillhör en kulturell kontext 

ökar. Elever kan efter kritisk granskning, argumentera och upptäcka olika stereotypa 

tankar. Förhoppningsvis upptäcker eleverna att det kan finnas argument för att stödja de 

stereotypa tankar och monstrets rätt till existens (Nail, 2009, s. 54). Ovanstående metod lär 

eleverna att ta hänsyn till andras reflektioner och deras omvärldsperspektiv vidgas.

 Det är elevernas observationer av skräcklitteraturen som är verktygen i 

analyssammanhang (Hughes, 2009, s. 103). Skräcklitteraturen skapar entusiasm hos 

eleverna när de får utreda, undersöka samt framlägga resultat. Tanken är att läraren ska 

utgå ifrån något av elevernas förkunskaper för att sedan bygga ut och bredda elevernas 

kunskaper om omvärlden (Hughes, 2009, s. 103).  Läraren ger då möjligheter att inkludera 

elevernas intresse för skräck. Eftersom skräcklitteratur sällan används i undervisningen 

bidrar det till nya förmågor utvecklas för eleverna.  

5.3.3 Elevers läsande 

Nästan samtliga analyserade publikationer visar att elever växer och mognar när de läser 

skräcklitteratur (Wilson, 2000, s. 3). Att läsa skräcklitteratur skadar inte elever, litteraturen 

kan istället ge dem chanser till att utforska och besegra sina rädslor. Därmed får litteraturen 

en viktig roll (Richards et al, 1999, s. 833). Hughes slutsats är också att elever utvecklas 

både filosofiskt och psykologiskt som människor när de får ta sig an skräcklitteratur. 

Eleverna får även syn på utvecklingen i skräckgenren och de historiska aspekterna som har 

betydelse (Hughes, 2009, s.103). När eleverna läser skräcklitteratur har de mycket att vinna 

på om de har en biokulturell syn som innebär att ta hänsyn till historiska aspekter och 

kunskap om människans evolution. Om eleverna har den inställningen när de läser ökar 
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läsmotivationen för skräcklitteraturen (Clasen, 2012, s. 228). När eleverna läser mycket 

varierade texter så utvecklas deras kompetens för läsningen. Varje gång eleverna läser lär 

de sig mer om läsning och därför har även serietidningsböcker en viktig roll för att skapa 

ett läsflyt och intresse (Perry & Butler, 1997, s. 456; Richards et al., 1999, s. 839). Om 

intresset finns hos eleverna för både vad som ska läras in och för materialet som ska 

användas kan motivationen och attityden för läsning stärkas. Samtidigt sker också ett högre 

inlärande. Worthy menar att läraren bör ta in det som elever läser på fritiden i 

undervisningen för elevers läsmotivation ska öka. ” Perhaps the answer to motivating 

students to read is as simple as encouraging them to follow their interests” (Worthy, 1999, 

s. 24). Även Dickson antyder att det troligtvis inte är vad elever vill läsa som är komplext, 

utan att de endast behöver bli underhållna när de vänder sidor i en bok (Dickson, 1998, s. 

122). Dock menar Wilson och Hughes att intresset för en viss genre, litteratur etc. kan 

svalna om de vuxna lägger sig i de ungas kultur. Intresset minskade även om eleverna 

arbetade med ett tema under en längre period (Hughes, 2009, s.103; Wilson, 2000, s. 103). 

 

6.  Diskussion 

I detta avsnitt kommer metod och resultat diskuteras. I metoddiskussionen kommer 

sökningens begränsningar och möjligheter granskas. Vad som kan ha påverkat studiens 

resultat kommer redogöras för. I resultatdiskussionen presenteras tankar om studiens 

resultat, syfte och bakgrund i relation till undervisningen. Slutligen läggs det fram tankar 

om vidare forskning inom skräcklitteratur. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden Grounded Theory som användes i studien var väldigt effektiv då skillnader och 

likheter i ett tidigt skede framträdde. När mer material lades till fick vissa kategorier ändras 

samtidigt som andra tillkom.  En svaghet som studien har är att den inte innefattar någon 

svensk forskning om skräcklitteratur i skolan. Det svenska materialet som fanns var 

antingen inte relevant för studiens syfte eller vetenskapligt granskat. 

Då studiens forskningsfrågor var öppet ställda påverkade det inte slutsatsen 

nämnvärt. Vi visste sedan innan att det fanns ett intresse hos eleverna. Varför ett intresse 

finns och vilka för- och nackdelar med skräcklittertur i undervisningen hade vi ingen 

kunskap om. Om studien inte hade inkluderat forskningsmaterial om människans psyke 
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tror vi att studiens forskningsfrågor inte hade besvarats. Vi anser att elevers förkunskaper 

och kognitiva förmågor utvecklas av människans psyke. Att vi hade en någorlunda 

förutfattad uppfattning om skräckens popularitet har möjligtvis påverkat studiens tolkning 

av källorna. Dock anser vi att eftersom en av oss inte har använt skräcklitteratur i nämnvärd 

omfattning skapades det möjligheter för olika kritiska synsätt på källorna.  

 Studiens svaghet är att de utvalda publikationerna visar endast ett fåtal 

nackdelar med skräcklitteratur. Hade vi valt publikationer som behandlar skönlitteratur 

generellt hade möjligtvis fler nackdelar med skräcklitteratur åskådliggjorts.  

Vi tror att om en annan metod (till exempel närstudie) användes till studien 

borde resultatet vara likvärdigt som vid den valda metoden Grounded Theory.  

Närläsningen hade troligtvis visat mer detaljer om språkbruket mellan olika 

skräcklitteraturer utifrån forskningsartiklarna och ur vilken teoretisk synvinkel 

forskningsartiklarna är skrivna i. Samtidigt tror vi att vissa teman och kategorier möjligtvis 

inte blivit funna och därför inte belyst studiens syfte och forskningsfrågorna i ett lika stort 

omfång.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I avsnittet som följer diskuteras studiens resultat tillsammans med studiens bakgrund, syfte 

och forskningsfrågor. Enligt vår tolkning finns det spår av kognitivismen och det 

sociokulturella perspektivet i studiens resultat, läroplanen för svenskämnet och i 

verksamhet. Elever i den svenska skolan har nedärvda kulturarv och är tillika bärare av 

skolans och samhällets kultur. I skolan ska elever utveckla ett flertal förmågor till exempel 

läsa och analysera skönlitteratur och urskilja språkliga drag (Skolverket, 2018, s. 258). 

Vygotskij hade tankar redan under tidigt 1900-tal att elever kan utvecklas genom kultur 

(Vygotskij, 2010). Vi anser härmed att elevers förkunskaper och den sociokulturella miljön 

har betydelse för elevers läsmotivation, läsupplevelse och deras kognitiva förmåga.  

6.2.1 Belägg för användning av skräcklittertur i undervisning. 

När studiens resultat, bakgrund och syftesfrågor sammanställs framgår det att läraren har 

mycket att vinna på att ta in skräcklitteratur i undervisningen. Redan från tidig ålder visar 

elever ett intresse för denna genre och med litteraturmarknadens makt skapar detta ett 

intresse, nästintill ett måste för elever att utforska (Dickson, 1998; Richards et al., 1999; 

Worthy, 1999). Trots visat intresse från många elever bör läraren ha i åtanke att några 

elever kanske inte alls är intresserade skräcklitteratur. Läraren bör välja litteratur med 
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omsorg så den uppskattas av så många elever som möjligt. Vi menar att läraren kan ta 

tillvara på litteratur som sträcker sig över genregränser för att fånga upp så ett så stort 

läsarintresse som möjligt. Skräcklitteraturen innehåller historia och didaktiska möjligheter 

för en filosofisk utveckling för elever. Läraren bör därför ta tillvara på dessa didaktiska 

verktyg. Även Svenska Filminstitutet visar att skräckgenren är ett bra pedagogiskt verktyg 

för elever att utveckla sin identitet och analysförmåga (Svenska Filminstitutet, 2017). Vi 

tror att ifall lärare använder båda medierna; litteratur och film, uppnås ett av läroplanens 

syfte. Syftet att eleverna ska möta skönlitteratur i olika typer av texter samt ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk och den egna identiteten (Skolverket, 2018, s. 257). 

 Tidigare forskning har inte undersökt om didaktiken ska vara desamma för 

klassiker och skräcklitteratur. Konsekvensen av det här tror vi medför att skräcklitteratur 

hamnar under det samlade begreppet skönlitteratur. Undervisningen blir då densamma för 

klassiker som för skräcklitteratur. Eftersom skräck berör teman som annan litteratur ofta 

inte gör bör tillvägagångssättet för sådan litteratur inte vara densamma.  

 När läraren använt skräcklittertur i undervisningen uppmanas eleverna att 

ansluta sig till det lästa. Eleverna ska leva sig in i litteraturen och ta hänsyn till monster 

som levande varelser i både övernaturliga och fysiska tillstånd. När elever lyfter fram 

åsikter utan de moraliska perspektiv som läraren vill lyfta i sin undervisning, behöver 

läraren då ge eleverna mer retoriska medel för att framföra åsikter. Studiens lästa 

publikationer visade om elever inte har rätt verktyg och metod för litteraturen går eleverna 

miste om syftet med litteraturstudierna. Vi tror att en bra undervisning med skräcklitteratur 

guidar läraren eleverna i sitt undersökande. Eleverna får tolka och analysera litteraturen 

själva för att upptäcka etik och moral.    

 Att inte veta gör att elever vill fortsätta läsa. Att inte veta väcker den 

emotionella responsen mer än den intellektuella (Richards et al., 1999, s. 834).   Elever 

tillåts möta sina rädslor och får verktyg till att bearbeta dessa känslor när de läser skräck. 

Eftersom elever ofta väljer skräcklitteratur utanför klassrummet för underhållning bör 

läraren se framgången med att införa dessa i klassrummet för enskild läsning (Richards et 

al., 1999, s. 834).  Richards et al. (1999, s. 834) menar att den enskilda läsningen är en 

byggsten för alla läsningsstrategier, där målet är att eleverna ska bli flitiga och duktiga 

läsare. Vi tror att eleverna tar till sig kunskaper om strategier för läsning samtidigt som de 

blir underhållna. Vi anser att eleverna går miste om goda undervisningstillfällen om 

skräcklitteraturen inte lyfts in undervisning där eleverna får arbeta med och runt texterna. 

Dessa tankar följs av de stora möjligheterna som studiens resultat visar med att eleverna 
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kan reflektera över sin egen identitet, kulturella arv och demokratiska värderingar. 

Läsmotivationen verkade även öka om skräcklitteratur används i undervisning. Även 

skolverket skriver ”Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån 

litteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2016b, s. 7). Detta menar vi ger 

belägg för undervisning med skräcklitteratur. Tanken om att ”Grunden för all motivation 

är känslor” (Imsen, 2006, s. 460) och människans fascination för skräck visar att 

skräcklittertur kan öka läsmotivationen för elever.  

6.2.2 Slutsats 

Vår uppfattning är att den svenska litteraturundervisningen inte värdesätter 

skräcklitteraturens möjligheter för elevers förmågor i samma utsträckning som i USA och 

Storbritannien. Vi tror att detta är en konsekvens av att lärare har en tendens att välja 

litteratur efter eget intresse. Även vilka bokresurser som skolan har spelar en viktig roll 

(Ivey och Broaddus, 2001). Studiens relevans för framtida yrkesverksamhet är av 

betydande del. Det finns fördelar med att använda skräcklitteratur i undervisningen. 

Studien har visat att skräcklitteratur som undervisningsmaterial kan användas både som 

analysmaterial och för diskussioner om moraliska dilemman. Vi anser att när lärare 

undervisar om litteraturen utifrån dess litterära egenskaper har eleverna möjligheter att 

tolka informationen och kritiskt granska materialet. Denna kunskap kan då genom 

diskussioner appliceras på kulturen och samhället för att skapa förståelse hos eleverna. 

Med detta sagt har vi kartlagt och granskat ämnesdidaktisk forskning om undervisning med 

skräcklitteratur. Studien visar de metoder och analysverktyg som kan optimera 

undervisningen. 

6.2.3 Vidare forskning 

Den bild som vi fått av lästa publikationer om undervisning med skräcklitteratur är att den 

är sällsynt. Publikationerna visar dock att när lärare har använt sig av skräcklitteratur har 

elevers utveckling gynnats. Vi tycker det behövs mer svensk forskning om vilka didaktiska 

möjligheter som kan möjliggöras när lärare använder skräcklitteratur i undervisningen.

 Utgångspunkt för vidare arbete kan vara att beskriva elevers reflektioner när 

de jämför skräcklitteratur med film, till exempel hur verket utvecklas berättartekniskt när 

det byter media.      

 En annan tanke är att utgå från de filosofiska tankarna om elevers kulturella 

arv. Då den svenska skolan är mångkulturell hade det varit intressant att undersöka om 
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elevernas nedärvda kultur har inverkan på hur eleverna tar sig an skräcklittertur. 

 En annan utgångspunkt är att utgå ifrån eleverna som heterogen grupp. I 

studien har vi endast sett till gruppen av eleverna som homogen. Det skulle vara intressant 

att se om samma goda resultat uppnås om studien tar hänsyn till elevernas 

socioekonomiska kultur eller andra grupperingar som kan existera. Den här 

utgångspunkten går endast att använda vid fallstudier där observation i klassrum är fokus. 

Tanken är att vid ett sådant tillfälle visa om denna studies resultat om undervisning med 

skräcklitteratur fungerar. 
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