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With this essay we would like to examine to what extent the ancient Icelandic literature 
could count as a part of Sweden’s literal cultural heritage in schools today, if it through 
seeking information is possible to say whether this literature have any connections to 
Sweden. Our questions of issue are: 

1. What kind of connection is there between ancient Icelandic literature and Swedish 
literary cultural heritage and what are the ancient Icelandic literature premises’ in the 
Swedish upper secondary school?  
2. In what extent is the ancient Icelandic literature used within the Swedish subject’s in the 
upper secondary schools social science program and how do the teachers motivate their 
use?   
To answer question of issue 1 will the ancient Icelandic literature role as Swedish literary 
cultural heritage be examined based on what texts researchers and experts regards to be 
representative, also the connection between the ancient Icelandic literature and Sweden the 
experts claim. To answer question of issue 2 we have used questionnaires with quantitative 
and qualitative elements. The questionnaires have been sent out to 21 upper secondary 
schools in Sweden and the respondents are teachers working within the social science 
program. The result of the questionnaires show that the teachers who have answered 
believe that it is important to consider the ancient Icelandic literature in school, that it 
belongs to the Swedish literary cultural heritage, although many of the teachers claim to 
work only short periods with the subject and do not look into it deeper. The results also 
show that the literature has an obvious but still small place in textbooks and that this 
literature, to a great deal, portray even Swedish mythology and culture: the ancient 
Icelandic literature is the oldest preserved source we have to our own culture. 
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Genom denna uppsats vill vi undersöka i vilken utsträckning den fornisländska litteraturen kan 
räknas som en del av Sveriges litterära kulturarv i skolan idag, om det via faktasökning går att 
utröna huruvida denna litteratur har några kopplingar till Sverige. De frågeställningar vi har 
som utgångspunkt är:  

1.Vilka samband finns det mellan fornisländsk litteratur och svenskt kulturarv och hur ser 
premisserna för den fornisländska litteraturen ut i svenska gymnasieskolan? 

2. I vilken utsträckning används den fornisländska litteraturen inom svenskämnet på gymnasiets 
samhällsvetenskapliga linje och hur motiverar lärarna användandet?  

För att besvara frågeställning 1 undersöks den fornisländska litteraturens roll som svenskt 
kulturarv baserat på vilka texter som forskare och kunniga på området anser representativa, dels 
de kopplingar mellan den fornisländska litteraturen och Sverige som dessa tar upp. För att 
besvara frågeställning 2 har vi använt enkäter med kvantitativa och kvalitativa inslag som 
skickats ut till 21 gymnasieskolor i hela Sverige. Enkäterna besvaras av lärare som arbetar inom 
det samhällsvetenskapliga programmet.  

Resultatet av enkätundersökningarna visar att de lärare som svarat anser att det är viktigt att 
beröra den fornisländska litteraturen i skolan, att den tillhör även det svenska kulturarvet dock 
visar sig många arbeta korta perioder med området och går inte in djupare.  

Undersökningen visar också att denna litteratur har en given men liten plats i läromedel och att 
denna litteratur till relativt stor del skildrar även svensk mytologi och kultur: den fornisländska 
litteraturen är den äldst bevarade källa till vår egen kultur vi har.  
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1 Inledning 
Denna uppsats syftar till att utreda i vilken utsträckning den fornisländska litteraturen kan 

räknas som en del av Sveriges kulturella arv och som ett led i det undersöka den fornisländska 

litteraturens utrymme och premisser i svenska gymnasieskolan. Kan man hävda att det är eller 

har varit en kulturkontinuitet mellan länderna i norden och kan man kalla den fornisländska 

litteraturen även för Sveriges eller rentav hela nordens nationallitteratur? Den fornisländska 

litteraturens koppling till vårt eget kulturarv och problematiken med denna litteraturs 

högerextremistiska stämpel är något vi kommer att beröra, liksom genrens påverkan på 

fortsatt skrivande framför allt i norden. 

 

Anledningen till vårt intresse för den fornisländska litteraturen och mytologin är dels att den 

är rumsligt nära, att den är en av nordens äldsta bevarade litterära skatter samt att det är den 

delen av den norröna litteraturen vi sett minst av både på gymnasieskolan och inom vår egen 

utbildning. Vid sidan om dessa orsaker finns vår egen fascination för denna litteratur.  

 

Enligt skolverkets syftesbeskrivning för svenskämnet i gymnasiet ska litteraturen i skolan 

användas som ett medel för att få inblick i och få förståelse för den egna och andras kulturer 

samt för att eleverna ska ges möjlighet att ta ställning till kulturarvet (Skolverket). 

Litteraturen ska även användas för att befästa den kulturella identiteten och få förståelse för 

gångna tider (Skolverket). En rad uppsatser och avhandlingar har gjorts de senaste tio åren 

som behandlar den svårighet lärare står inför när det gäller val av litteratur i skolan (bilaga 1). 

Svårigheten ligger bl.a. i att finna en balans mellan kulturarv och kulturell mångfald och att 

tolka begreppen, som aldrig definieras, i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

(Skolverket, 2006). När det gäller debatten om kulturarvets roll för identiteten är frågan också 

vems kulturarv som avses samt om man ser kulturarv ur antropologisk eller etnisk synvinkel. 

Syftet med uppsatsen är dock inte att definiera begreppen kultur och kulturellt arv.  



2 

 

2 Syfte 
Att utreda i vilken utsträckning den fornisländska litteraturen kan räknas som en del av 

Sveriges litterära kulturarv i skolan idag, om det via faktasökning går att utröna huruvida 

denna litteratur har några kopplingar till Sverige och som ett led i detta undersöka den 

fornisländska litteraturens utrymme på svenska gymnasieskolor 

3 Frågeställning 
1. Vilka samband finns det mellan fornisländsk litteratur och svenskt kulturarv och hur ser 

premisserna för den fornisländska litteraturen ut i svenska gymnasieskolan? 

2. I vilken utsträckning används den fornisländska litteraturen inom svenskämnet på 

gymnasiets samhällsvetenskapliga linje och hur motiverar lärarna användandet?  

4 Bakgrund 
4.1 Den norröna diktningen 
Här syftar vi till att presentera de centrala delarna i den norröna diktningen: från en överblick 

av den forngermanska poesin till den fornisländska litteraturens specifika stil.  Syftet är också 

att belysa de olika genrer som är betydelsefulla inom den fornisländska poesin för att påvisa 

genrens bredd och variation.  

4.2 Den forngermanska poesin 
Den fornisländska poesin, dit bl.a. den poetiska och den prosaiska Eddan hör, är en del av den 

forngermanska poesin som skrevs, men traderades sedan långt tidigare, någonstans mellan 

500-talet e. Kr fram till 1200-talets slut. Den forngermanska poesin består främst av 

hjältedikter, epos och mytologiska dikter. Utmärkande för genren är den allitererade versen 

och bruket av vad islänningarna kallar kenningar, omskrivningar (Olsson & Algulin, 2002).  
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Många utav de forngermanska texterna saknar motstycke i det samtida Europa. 

Högskolastiken på 1200-talet och dess systembyggare som Thomas ab Aquino, samt den 

katolskt präglade skönlitteraturen som Dantes allegoriska komedi representerar är i sig en 

stark kontrast till den fornisländska litteraturen. Framför allt är det stilen som skiljer den 

fornisländska litteraturen från annan samtida litteratur (Hallberg, 1956). Den forngermanska 

poesin är ”vild och kärv på ett sätt som är helt främmande för den klassiska grekiska och 

romerska litteraturen” (Olsson & Algulin 2002, s.105). Framför allt har sagorna episk 

auktoritet och man finner inte, förutom i kuriösa undantagsfall, litteratur i stil med samma 

konsekventa objektivitet (Hallberg, 1956). Den var och kommer alltid att förbli ett uttryck för 

ett bestämt skede med dess ideal, människosyn och konstnärliga strävanden (ibid.).  

 

 

Germanerna ägde sin egen skatt av sägner och myter som ibland nedtecknades, särskilt i 

England och på Island där man var mer tolerant mot forntidskulturer under kristnandet. Tidiga 

sägner och myter (800-900-talet) om hjältar som hunnern Attila, Sigurd Fafnersbane och 

Hildebrand uppkom under denna tid. Det är nämligen först efter kristnandet som merparten av 

dessa texter skrevs ner (Olsson & Algulin, 2002). Många utav de myter som traderades och 

skrevs ner var alltså samgermanska, vilket bildstenar och hällristningar i Sverige är ett bevis 

på (Olsson & Algulin 2002, Ström 1961). Hjältedikten var även vanlig inom den 

forngermanska poesin. Från engelskt håll finner vi det anglosaxiska Finnburgsfragmentet och 

eposen om Beowulf och Walter (Waltharius). Litteratur från Sverige och Danmark finns inte 

bevarat liksom från Tyskland där i princip endast Hildebrantslied är lämnat för eftervärlden 

(Olsson & Algulin, 2002). De flesta forngermanska verk skrevs ner under en period då man i 

Sverige ägnade sig åt att skriva på runstenar (1000-talet) och de olika landskapslagarna (12-

1300-tal). Då kristnandet av norden gick långsamt hittar vi kristen litteratur här först på 

högmedeltiden (Olsson & Algulin, 2002).  

4.3 Den fornisländska litteraturen 
Den fornisländska litteraturen är den litteratur som nedtecknades på det fornvästnordiska 

språket någon gång mellan 1100-1400-talet, men baseras till stor del på muntlig tradition. Den 

fornisländska litteraturen är ett av de stora bidragen till den norröna litteraturen som vi idag 

har bevarad från nordiskt håll och som bygger på muntlig tradition (Olsson & Algulin, 2002).  
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Merparten tros ha nedtecknats på Island men en del kan även ha skrivits ner i Norge, vilka 

många gånger kan vara svåra att skilja från varandra. Denna litteratur är framför allt känd via 

de fornisländska släktsagorna, men den fornisländska genren är betydligt bredare än så. Hit 

hör stora mängder eddadiktning och skaldediktning men även kristen diktning. Lagböcker och 

religiösa, historiska och vetenskapliga texter samt en hel del läroböcker i olika ämnen finns 

bevarat. Även sagorna är rikt varierade, även om släktsagan är den mest kända: Kungasagor 

(Heimskringla), fornaldarsagor (forntidssagor), riddarsagor, samtidssagor, biskopssagor, 

helgonsagor och kortsagor (Thaettir – tåtar). Alla texter är troligen inte genuint isländska, 

därför använder man idag hellre benämningen fornvästnordisk litteratur (Wikipedia).  

 

Större delen av de handskrifter som idag finns bevarade och som utgör grunden för den 

fornvästnordiska litteraturen finns idag bevarade i Danmark (Den Arnamagnæanska 

handskriftssamlingen) och på Island (Hallberg, 1956).  

4.3.1 Den fornisländska litteraturen: Gudadikterna 

En av de stora genrerna inom den forngermanska poesin är de mytologiska gudadikterna dit 

den poetiska Eddan och prosaiska Eddan hör (Olsson & Algulin, 2002). Hit hör den poesi 

som behandlar och redogör för alla väsens inneboende ordning, världens skapelse och 

undergång samt gudarnas roller och öden. På så vis är denna poesi en av de viktigaste 

källorna till fornnordisk, hednisk mytologi (Enoksen, 2004). Denna genre, tillsammans med 

sagagenren, är en litterärt särpräglad egenart och kan räknas som nordens enda samlade 

originella insats till världslitteraturen från den tiden (Hallberg, 1956). Namnen på de två 

Eddorna kan ibland bli både missvisande och förvirrande. Den poetiska, äldre Eddan består av 

ett 15-tal olika kväden som behandlar världens uppkomst och gudarnas olika öden. Snorres 

Edda, skriven av skalden Snorre Sturlasson på 1200-talet, är en handbok för skalder med bl.a. 

den fornnordiska mytologin som huvudämne och är baserad på kunskap från den äldre Eddan. 

Snorres Edda är poetisk men gjord för poeter, vilket kan förvirra (Enoksen, 2004). 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_Arnamagn%C3%A6anska_handskiftssamlingen&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_Arnamagn%C3%A6anska_handskiftssamlingen&action=edit&redlink=1
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4.3.1.1 Den poetiska eddan 
Den poetiska Eddan (Codex Regius1) är den enda prosatexten med enbart myterna som 

huvudämne (Clunies Ross, 1996). Den kom år 1643 i biskop Brynjólfur Sveinssons ägo men 

skänktes till Danmarks konung i början av 1660-talet (Enoksen, 2004). Den tros ha 

uppkommit från ett långt muntligt bruk under 800-900-talet men skrevs troligen ner i början 

av 1200-talet. Författarna till dessa texter är okända, men troligen var det flera. Den poetiska 

Eddan är den äldsta och mest grundläggande källan till den fornnordiska mytologin och var 

det verk som Snorre Sturlasson baserade sin prosaiska Edda på (ibid.). Detta verk består av 

lärdomsdikter, gudadikter och mytologiska hjältedikter; sånger och kväden om samgermanska 

hjältar som Sigurd Fafnersbane och Gudrun, Sigurds kvinna, Solsången, Grottesången, och 

gudaberättelser som Loketrätan, Trymskvädet, Brynhilds färd till Hel m.f (Brate, 1983). Bland 

dessa är lärdomsdikterna de mest kända (Enoksen, 2004).   

4.3.1.2 Äldre Eddans lärdomsdikter 
Lärdomsdikterna var de förnämsta källorna till den fornnordiska mytologin, det var också 

dessa som Snorre troligen använde sig av då han skrev sin Edda (Enoksen, 2004). Dessa 

består av Völvans spådom, Havamál (den höges/Odens sång), Vaftrudnersmål och 

Grimmersmål. Gemensamt för alla dessa kväden är att de är Odenssånger, d.v.s. de har alla 

allfadern Oden som huvudperson (ibid.) och att de alla är en form av vishetslitteratur, särskilt 

Havamál. Av dessa är Völvans spådom den som har fått mest uppmärksamhet genom tiderna. 

Detta beror på att den behandlar allt från jorden, gudarnas och människornas skapelse till allas 

undergång. Vaftrudnersmål (900-tal) ger oss dock troligen en mer ursprunglig bild av 

nordbornas syn på gudamakterna då den är helt bevarad i sin ursprungliga form och, troligen, 

utan kristet innehåll (ibid.). I dessa verk är det framför allt skapelsemyten som är det centrala. 

Vi får där lära oss allt från de nio världarnas placeringar, de olika gudarnas uppgifter och 

hierarki till naturfenomen och mytologiska varelser. Snorres Edda ger egentligen en mer 

utförlig bild av skapelsemyten men det är de ovan nämnda kvädena som han använde för att 

styrka sin framställning (ibid.).  

 
1 Codex Regius (den kungliga boken) består av 45 pergamentblad och innehåller nästan alla Eddadikterna och är 
den huvudsakliga källan till fornnordisk mytologi. Den hittades på Island 1643 och fördes till konung Fredrik II 
av Danmark, därav namnet. 1971 återfördes den till Island och förvaras idag i Reykjavik. 
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Völvans spådom inleder pergamenthandskriften Codex Regius och därför inleds de flesta 

Eddautgåvor med denna dikt (Enoksen, 2004). Ramberättelsen består av att Oden tillkallar en 

völva, en spåkvinna, från underjorden för att hon ska berätta om världarnas, gudarnas och 

människornas skapelse, men även berätta om vad framtiden bär med sig. Ingen annan 

Eddadikt har ett så storslaget anslag och ingen annan berättar så mycket om skapelsemyten 

och Ragnaröks undergångsmyt (ibid.).  

 

Havamál, även kallad den höges (Odens) sång består av 165 sedelärande verser/visdomsord 

och är därmed den längsta utav alla Eddadikter (Enoksen, 2004). Dessa lärdomsdikter 

omfattar bl.a. myten om skaldemjödet och mytiskt berättande i form av Odens runsånger 

(ibid.). Första hälften är egentligen en samling välformulerade afroismer av sällsynt 

livskraftigt slag, där mycket av de nordiska samkvämsreglerna och moralkodexen lyser 

igenom. Förnöjsamhet (bättre lite än inget alls), ölets faror, förtegenhetens dygd och det 

ärofyllda i att arbeta och gå upp tidigt prisas. Enligt Enoksens bok Fornnordisk mytologi 

enligt Eddans lärdomsdikter (2004) finns det få källor som kan mäta sig med Havamál när det 

gäller kunskapen om den fornnordiska livssynen. Till stor del är de dock jämförbara med de 

levnadsregler som man finner hos Hesiodos och annan gammal vishetslitteratur (Olsson & 

Algulin, 2002).  

Vaftrudnersmåls ramberättelse består av Odens visdomskamp med jätten Vaftrudner. Den 

vetgirige och kaxige Oden utmanar Vaftrudner i kunskaper om forna ting och kommande 

tider, båda två med livet som insats. Kvädet berättar om både vardagsliv och den mytologiska 

världsbilden och är den Eddadikt som är bäst bevarad i sin ursprungliga form (Enoksen, 

2004). 

Grimmersmål handlar om Oden (Grimners) syner som han får då han frivilligt bunden plågats 

mellan två eldar i sökandet efter kunskap. Under åtta dygn hänger han och i monolog berättar 

han om gudarnas boningar och livet i Valhall. Kvädets slut består av en uppräkning av Odens 

alla namn. Berättelsen behandlar alltså den fornnordiska mytologin och ger oss skildringar av 

urgamla riter (Enoksen, 2004).  

Eddakvädena ger oss tillgång till många av de myter som var en del av det nordiska samhället 

under vikingatiden. Myterna säger i sin tur en hel del om det samhälle som existerade då.  
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Myten om Valhalla går enligt Enoksen (2004) bl.a. att härleda till det nordiska 

krigarsamhället, den passar in i ett samhälle där krigarna och deras hövdingar är de förnämsta 

personerna. Ragnaröksmyten (världsundergången) bildar, i sig, den viktigaste beståndsdelen 

till de vikingatida nordbornas fatalistiska livssyn. Vaftrudnersmål ger oss framför allt en 

inblick i den vikingatida livsåskådningen: Den osentimentala synen på den enskildas död, 

rädslan för ättens utsläckande, släktens ära och den eviga hämnden (ibid.). 

4.3.1.3 Den prosaiska Eddan 
Den äldsta versionen av den prosaiska Eddan är ifrån 1300-talets början, originalhandskriften 

är tyvärr förlorad. Tack vare att Snorres Edda blev populär bland de lärde på Island 

kopierades den utav dem som hade möjlighet (Enoksen, 2004). Snorre Sturlasson (1178-

1241) var en lärd islänning, faktiskt en av Islands mäktigaste män, som bestämde sig för att 

skriva en mytologisk avhandling över den ´gamla tron´ i början av 1200-talet efter att ha 

kommit hem från en lång resa i Norge och Sverige. Orsaken till att Snorre skrev sin prosaiska 

Edda, som behandlar den inhemska tron, var inte att han ville återinföra hedendomen utan att 

han med besvikelse såg hur den gamla skaldekonsten höll på att försvinna. Snorre var alltså 

själv kristen så denna Edda bär tendenser av kristen influens (ibid.). Skaldernas främsta 

uppgift på denna tid var att föreviga sina stormäns och kungars bedrifter, en högt utvecklad 

konstform av poetiskt berättande. De versmåttsvarianter skalderna kunde välja på uppgick till 

runt hundra och tillråga på allt skulle de även berättas med omskrivningar. För att vara skald 

under vikingatiden var man med andra ord tvungen att ha en djup kunskap om den 

fornnordiska gudakretsen och mytologin. Eddan är alltså till stor del skriven som en lärobok 

för blivande yrkesskalder (ibid.). Snorre är även författare till Heimskringla (världens ring) 

som är ett historiskt verk över Norges kungar samt möjligen Egil Skallagrimmsons saga.  

Snorres Edda är uppdelad i tre delar. Den första delen redogör för alla varelsers inbördes 

förhållande, ordning och världsuppdelning, allt från världens skapelse och undergång. Här får 

vi en enhetlig skildring av den inhemska tron. Den andra delen består också av 

mytförklaringar men även tips och råd om hur man skapar kenningar då kunskapen om 

mytologin är en grundstomme för detta. Det ges också exempel på skaldekväden. Den tredje 

delen består av ett skaldekväde över två norska stormän, den består av 102 verser och Snorre 

använder här ett nytt versmått till nästan varje ny vers (Enoksen, 2004).  
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Det finns andra fornnordiska verk som berör nordens mytologi och gudar, däribland den av 

Snorre författade Heimskringla (framför allt Ynglingasagan) som anses vara ett av de verk 

som är av störst mytologiskt intresse (Enoksen, 2004). Där har gudarna getts mänskliga drag 

och satts in i ett historiskt sammanhang i berättandet om Norges kungar. Även 

Fornaldssagorna, som ännu inte finns översatta till svenska, innehåller både myter och 

sägner. Dessa hör dock, rent litterärt, till de fornisländska sagorna i det att de med stor 

sannolikhet blandar sanning, historia och fiktion. Om flera utav de samgermanska hjältarna 

kan vi läsa i de isländska hjältedikterna: Atlakviða, som hör till de äldsta, och Atlamál handlar 

om hunnern Attila och hans beryktade fru Gudrun. Fafnismál, Sigurða hin skamma och 

Sigurðkviðu handlar alla om Sigurd Fafnesbane (Olsson och Algulin, 2002). Att många myter 

och sägner spreds långväga är detta ett bevis på, liksom i eposet Beowulf som har influerats av 

det romerska verket Aeneiden. Ofta har också myt och historia blivit oupplösligt förenade 

(Ström, 1961). Flera utav de mytologiska skildringar vi möter i både den poetiska och 

prosaiska Eddan finns skildrade på bildstenar i Sverige, däribland Tors kamp med 

Midgårdsormen och Sigurd Fafnersbane (ibid.). 

4.3.2 Den fornisländska historieskrivningen: Sagorna 

”De isländska släktsagorna företar som litterär genre en utpräglad egenart. Utan överdrift kan 

man beteckna dem som Nordens enda samlade, originella insats till världslitteraturen” skriver 

Peter Hallberg i sin bok Den isländska sagan (1956, s.1). Runtom i världen var under 

högmedeltiden berättelser på prosa ovanliga. Det enligt Olsson och Algulin (2002) viktigaste 

bidraget till prosan kom från ett perifert område i norden, nämligen Island, där den norröna 

sagan skapades på 1200-talet. Mest berömda inom fornnordisk prosa är de s.k. 

Islänningasagorna som vi i dagligt tal kallar för de isländska sagorna eller släktsagorna. 

Detta är ett av nordens viktigaste bidrag till världslitteraturen (ibid.). De skrevs ner på Island 

och i viss mån även i övriga norden under 1200-talet, Sturlungatiden, (Korn 1990, Hallberg 

1956) men hämtar sitt stoff från tiden 930-1050 som kallas Sagatiden (Olsson & Algulin 

2002, Hallberg 1956). Håller man sig till de klassiska alstren är det dock i princip bara 1200-

talet som kommer i fråga (Hallberg, 1956). Sagorna utgör en omfångsrik litteratur, ca femtio 

sagor, och är av varierande längd (ibid.).  

De fornisländska släktsagorna skiljer sig från Gudasagorna och Konungasagorna i det att de 

inte har direkt mytologiskt stoff i sig och att de inte främst behandlar gudar eller konungar.  
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Däremot kan det bli svårt att förstå de enskilda individernas handlande, samhällets funktion 

och vilka regler som gäller i det sociala samspelet om man inte är ganska väl insatt i tidens 

religion och mytologi (Enoksen, 2004). På isländska betyder ordet saga ”utsaga” eller 

”berättelse” och är något annat än de sagor vi tänker på här i Sverige. Att saga betydde i det 

medeltida samhället att berätta historien genom att berätta historier, det var alltså 

islänningarnas sätt att skriva sin egen historia (Raudvere, 2001). Det är alltså litterärt ett sorts 

mellanting och har alltså inget att göra med den sagagenre vi vanligen känner till. Detta 

hindrar dock inte en del övernaturliga element från att ingå (Olsson & Algulin, 2002). 

Författarna är anonyma, möjligen med undantag av Egil Skallagrimmsons saga som anses 

vara författad av Snorre Sturlasson (ibid.). 

4.3.2.1 De mest kända sagorna 
Bland de mest kända och längsta är Njals saga, Gunnlaug Ormtungas saga, Egil 

Skallagrimssons saga och Grettis saga (Olsson & Algulin 2002, Hallberg 1956). Dessa är 

berättelser om utvandringen till Island, vikingatåg, släktfejder samt om stormän, kungar, slag 

och händelser i Skandinavien. Flera utav sagorna hakar i några fall i varandra, vissa händelser 

och personer omtalas i flera texter (Hallberg, 1956), ofta ur olika personers eller familjers 

synvinkel. Bärande teman är ofta positioner mellan vänner och fiender samt anklagelser och 

hämnd, allt inom makteliten. Våldet är påtagligt men sagorna dyrkar aldrig våldet i sig. 

Tvärtom försöker många huvudpersoner in i det längsta slippa undan våldshandlingar som 

bl.a. Gunnar och Njal i Njals saga. Intrigerna spinner oftast runt överenskommelser som ingås 

och bryts vilket bildar ett nätverk av stridigheter och lojaliteter. Några utav sagorna handlar 

om män vilkas vildhet och otur gör dem fredlösa, däribland Grettis saga (Raudvere, 2001). 

Nämnas bör även Eyrbyggarnas saga, som utspelas århundradena före år 1000 och som följer 

Torolv Montraskäggs släkts öden samt Laxdalingarnas saga som främst skildrar 

huvudpersonerna Gudrun, Kjartan och Bolle och som översattes av A.U Bååth 1990 med 

titeln Sagan om Gudrun (Alving, 1990).  

Till de isländska sagorna hör också, trots att en del bearbetar mytologiskt stoff, de av Snorre 

Sturlasson författade Konungasagorna, där Heimskringla är en, samt Fornaldarsagorna som 

utspelar sig vid tiden före Islands kolonisation. Heimskringla handlar om norska konungars 

öden och relationer i Norden och inleds med Ynglingasagan, den föregivna kungalängd som 

genom den svenska ynglingaätten härleder norska kungars härstamning till gudarna (Enoksen, 

2004). 
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 Fornaldarsagorna berättar om hjältar och kungar under folkvandringstid, vendeltid och äldre 

vikingatid. Namnet är isländskt och betyder forntidssagor och de skildrar inte sällan kungar 

och resor i Svea rike. Snorres brorson Sturla är författare till Sturlungasagan, ett utförligt verk 

som skildrar Island under Sturlungatiden under 1100-1200-talen (Hallberg, 1956). 

Sturlungasagan är en givande källa inte bara till det politiska skeendet utan även till tidens 

tankesätt och livssyn som präglade människors handlande (ibid.). En annan form av litteratur 

som är nära besläktad med dessa sagor är Thaettir, som är korta novelliknande sagor. De 

handlar ofta om enskilda islänningars förbindelser med norska kungar. Dessa skildrar bl.a. 

resor utanför Europa som Jerusalem och Konstantinopel. Den första tryckta isländska sagan i 

Sverige, Gothrici et Rolfii historia, utgavs av Olof Verelius år 1664, följt av Hervarar saga år 

1672 (ibid.).  

4.3.2.2 Sagans uppkomst 
Det finns tre teorier kring sagornas uppkomst: Enligt bokprosaterorin är de skapade av 

skrivkunniga medvetna skribenter, sedan finns det de som menar att de är resultat av muntlig 

tradering. Tredje synsättet blandar de två föregående: De är medvetet skapad litteratur baserad 

på muntlig tradition (Österberg, 1991). Men hur kommer det sig att det är just på Island som 

så mycken litteratur skrevs ner och levde kvar? Hallberg (1956) beskriver kraftutvecklingen 

på denna karga ö som ett under. För det första så började man på Island tidigt efter kristnandet 

och införandet av skrivkonsten att skriva på sitt eget språk istället för latin. För det andra har 

texterna stannat kvar på den relativt isolerade ön och sedan spridits till universitet i Norden, 

främst till Danmark. De har alltså inte, vilket i sammanhanget är viktigt, gått förlorade. Det är 

sannolikt att dylika verk har skrivits på andra håll i Norden men inte bevarats. Inte nog med 

att de skrevs ner och bevarades, flera utav dem kopierades i mångupplagor: Idag finns bl.a. 

tjugoen exempel av Njals saga på pergament bevarade. Avgörande är också att det medeltida 

Islands lantbruk var helt baserat på boskapsskötsel. Det fanns god tillgång på kalvskinn att 

göra pergament av (ibid.).  

4.4 Fornisländsk stil och dess teman 
Inledningsvis kan man säga att hela denna genre har en stilistiskt homogen prägel (Hallberg, 

1954) även om det finns undantag (Wolf, 2000). Sagorna skiljer sig från stora delar av den 

medeltida litteraturen i det att de inte är idealistiska, inte didaktiska och inte heller 

sentimentala (Österberg, 1991).  
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Kännetecknande för sagastilen är den lakoniska och avskalade berättartekniken som enligt 

Enoksen (2004) härledas till den fatalistiska syn som människorna hade på livet och sina egna 

öden. Sagorna och kunskapen om mytologin är oupplösligt förenade då vi i sagorna skönjer 

den fornnordiska mytologins stomme (ibid.). Sagalitteraturen har en tydlig episk objektivitet 

och är saklig och realistisk i sin anda även om en del är överdrifter och fiktion. Spiritualism 

och metafysiskt grubbel är frånvarande och den saknar moraliska värdeomdömen (Hallberg, 

1956). Ofta beskrivs känslor i form av handlingar och då karaktärerna röjer sina tankar och 

känslor bryter de ut i vers vilket sker i de flesta sagorna (Clunies Ross, 1996). Berättarstilen är 

naken och kärv, världen skildras som om den betraktas utifrån och den narrativa formen är 

opersonlig (ibid.). Genren hyllar litoteser, underdrifter och heroisk lakonism, inte sällan blir 

underdrifterna komiska, t.ex. i Grettis saga då huvudpersonens broder Atli får ett spjut rätt 

igenom veka livet och sakligt kommenterar att ”de är på modet nu, de där bredbladiga 

spjuten” (Hallberg 1956, s 89). Kännetecknande för sagorna är de genealogiska 

uppteckningarna och för poesin användandet av omskrivningar, s.k. kenningar samt 

versmåttet Fornyrdislag. Fornyrdislag är ett fornnordiskt versmått som betyder gammalt 

versmått eller fornkvädesform. Vi möter den i den fornisländska poesin men även på vissa 

runstenar som t.ex. Rökstenen och Högbystenen (ibid.). Kenningarna kan liknas vid 

konstnärsmässiga gåtor som förekommer i gudasagorna och ibland även i sagorna samt på 

nordens runstenar från samma tid (Enoksen, 2004). Humorn och ironin är central och 

återkommande i många utav sagorna men Eddorna bjuder också på en hel del skratt. Även 

dialogen, trots att den sällan återger ett autentiskt samtal, spelar en stor roll i sagan. Exempel 

på det är Ljósvetninga saga där hövdingen Gudmund den mäktige visar sin feghet: 

När bonden kommo fram, lade Ofeigr näven på bordet och sade: ” 

Tycker du inte att den här näven är stor, Gudmund?” Han sade: 

”Stor förvisso”. Ofeigr sade: ”tror du att det är någon kraft i den?” 

Gudmund sade: ”Det tror jag visst”. Ofeigr sade: ”Tror du att det 

kan bli ett hårt slag av den?” Gudmund sade: ”väldigt hårt”. 

Ofeigr sade: ”Vad tänker du det blir för skada av det?” Gudmund 

sade: ”Benbrott och bane”. Ofeigr svarade: ” Hur tycker du att det 

dödssättet skulle vara?” Gudmund sade: ”Mycket dåligt”. Ofeigr 

sade: ”Då ska du inte sitta på min plats”. ”Det skall bli” svarade 

Gudmund och satte sig på andra sidan  

         (Hallberg, 1956 s. 53). 
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4.4.1 Ödestro och dödsseder 

När man läser de isländska sagorna är den enskildes lycka ett återkommande tema, det ansågs 

viktigt att den enskilde hade lyckan med sig i det han företog sig (Enoksen, 2004). Att förstå 

tron på både ödesgudinnor, lyckobringare och ragnaröksmyten är nödvändig för att förstå sig 

på både sagakaraktärernas beteende och mytologiska texter som t.ex. Vaftrudnersmål. Något 

som tydligt märks i de fornisländska sagorna och i de båda Eddorna är den ömsesidiga syn 

man hade på de döda. Den dödas personlighetskraft uppenbarade sig som ett andligt arv hos 

de efterkommande, därför var heder och hur man dog väsentligt (Ström, 1961). ”Ej skall vår 

färd vanheder giva” säger Brynhild i en av Eddans sånger och i Havamál läser man om 

Bautastenarnas (gravstenarnas) roll: ”Sällan bautastenar man ser vid vägen, om ej frände över 

frände dem rest”. Det finns också äldre myter om underjorden (Hels boning) än den vi oftast 

möter. I en isländsk saga, Eyrbryggja saga, möter vi idén om dödsberget dit släktens 

medlemmar kommer efter döden (ibid.). Sagan berättar om familjens fåraherde som såg fjället 

öppna sig mot norr och ta emot de döda samtidigt som släktens huvudman, Torsten 

Torskbitare, befann sig på fiske med sina män. I flera släktsagor förekommer uttrycket deyja i 

fjall (dö in i berget). Utmärkande för sagorna är också drömmen som ett sätt att se framtiden. 

Det finns ett nära samband mellan dröm och ödestro i de isländska sagorna, ödestron går som 

en röd tråd genom sagorna och drömmen är ofta nyckeln till gärningar (Hallberg, 1956). I 

regel är det fara eller död som förutsägs, ofta i form av ett farligt djur (fylgja). 

4.4.2 Släkten, äran och hämnden 

Ära är ett etiskt nyckelgrepp i sagorna, personerna i sagorna kunde inte rå över ödet men äran 

kunde de påverka. Stod man inte upp för sin ära och handlade hederligt dömde man inte bara 

sig själv utan skambefläckade hela ätten. Enligt Steinsland och Meulengracht Sørensen (1998) 

kan detta liknas vid den kristna människans skuld eller samvete, med skillnaden att det 

avgjordes i levande livet, inte i döden.  

Sagans människor går ständigt i stridsberedd spänning för att värna sin heder vilket avbildar 

sig i det faktum att isländska språket är rikt på uttryck för ära och smälek (Hallberg, 1956). 

Utmärkande för vikingatidens samhälle i Norden var att släkten utgjorde samhällsstrukturens 

kärna (Ström, 1961). Tillhörandet till ätten var ett villkor för livets existens, då man annars 

förpassades till trälarnas och de fredlösas klass.  
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Det var ett oeftergivligt krav att man skulle beskydda och hämna de sina (ibid.). Äran och 

hedern skildas bl.a. i Egil Skallagrimmsons saga där han efter att ha rövat en gård om natten 

rider tillbaka och sätter fyr på gården eftersom han inte vill leva med skammen att ha stulit av 

bonden utan att tala om det för honom och göra saken känd (Hallberg, 1956).  

 

Återkommande och specifikt för den här genren är också starka och hämndlystna kvinnor som 

i ärans namn hetsar sina män till våldsamma handlingar men ibland även tar saken i egna 

händer (Olsson & Algulin, 2002). Hämnden är ett återkommande tema i de isländska sagorna 

liksom i de mytologiska texterna och har att göra med äran (ibid.). Ett bra exempel på det är 

Njals saga där en hel släkt raderas ut på grund av hämndmord. De flesta andra kända 

familjerivaliteter, som t.ex. Romeo och Julia ligger i lä i jämförelse med de stridigheter som 

är mellan Njals och Gunnars familjer. I Vaftrudnersmål gestaltas detta med Odens lugn då 

han får reda på att hans söner kommer att överleva Ragnarök och hämnas hans död (Enoksen, 

2004). Döden var oundviklig för både gudar och människor, det som däremot var viktigt var 

hur man dog. Dog man med ära överfördes detta anseende till släkten. Denna ära skildras 

också tydligt i Havamáls strof 77: 

Fä dör, 

fränder dö, 

även själv skiljes du hädan 

Men ett vet jag, 

Som aldrig dör  

domen över död man.   

 

(Sturlasson, Erik Brates översättning, 1983, s. 24) 

 

Det finns alltså en koppling mellan sagorna och mytologin i den fornisländska litteraturen. 

Den vikingatida livsåskådningen skiner igenom i sagorna, därför kan sagornas förlopp och 

karaktärernas handlande vara svårt att förstå utan kännedom om livsåskådningen. Kunskap 

om den fornnordiska mytologin är därför i viss mån avgörande för att kunna tillgodogöra sig 

större delen av den fornisländska litteraturen; synen på livet, samhället, moralen och döden i 

sagorna. Samtidigt är det via läsningen av denna litteratur som vi får denna kunskap. 
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5 Metod 
Frågeställning 1 baseras dels på en litteraturanalys där målet är att ringa in den fornisländska 

litteraturens roll som svenskt kulturarv baserat på vilka texter som forskare och kunniga på 

området anser representativa, dels de kopplingar mellan den fornisländska litteraturen och 

Sverige som dessa tar upp: svenska karaktärer, sagor som utspelar sig i Sverige, 

kulturkontinuitet vad det gäller mytologi etc. Detta introduceras via ett avsnitt om det kristna 

kontra det fornnordiska där vi belyser hur fornnordisk religion troligen sett ut i Sverige samt 

vad ett religionsskifte innebär för kulturutövandet.  

Vi försöker också ge en nutidsbakgrund: Via tidigare undersökningar inom kanon i skolan, 

styrdokumenten och genom att granska läromedel ska vi försöka ringa in den fornisländska 

litteraturens premisser i gymnasieskolan idag samt diskutera denna litteraturs möjligheter och 

svårigheter.  

Sökord: Litterärt kulturarv, Nordiskt kulturarv, prosaiska Eddan, poetiska Eddan, 

fornisländska sagor, asatro, myter, seder, fornnordisk religion, läromedel, kanon. 

Frågeställning 2 besvaras av en enkät (bilaga 2) med kvantitativa och kvalitativa inslag. 

Enkäten består av fyra frågor; en ja/nej-frågor, två uppskattningsfrågor och en fritt-svar fråga. 

Svaren på sista frågan är enkätens huvudfråga och svaren analyseras utifrån gemensamma 

nämnare. Innan utskickning av enkäterna kontaktade vi samtliga skolor via mail i 

förberedande syfte. Kontakt via mail togs igen när det var en vecka kvar till dess att enkäten 

bskulle vara hos oss. 

5.1 Kriterier 
Fyra enkäter skickas till en skola från residensstaden i varje län, då Sverige har 21 län skickas 

totalt 84 enkäter ut. Urvalet är ett bekvämlighetsurval där första skola som har ett 

samhällsvetenskapligt program har valts ut. Valen har gjorts med hjälp av skolverkets egen 

hemsida för studie- och yrkesvägledning (www.utbildningsinfo.se). Enkäterna skickas sedan 

till studierektorn eller motsvarande på varje skola där han/hon får i uppgift att vidarebefordra 

dem till max fyra utav de lärare som undervisar i Svenskämnet inom samhällsprogrammet.  
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Vi har valt att endast inkludera svar från gymnasielärare inom samhällsvetenskapliga 

programmet, orsaken till det är dels att man troligen arbetar mer med humanistiska ämnen 

inom det programmet, dels att det finns en högre sannolikhet att man ägnat tid åt detta område 

eftersom att man inom samhällsprogrammet i större utsträckning har möjlighet att läsa både 

Svenska A, B och C. De enkäter vi sedan får tillbaka kommer att ligga till grund för resultatet 

och diskussionen. 

Vi har valt att exkludera lärare som arbetat < 3 år. Orsaken till det är att man som lärare 

troligen inte hunnit förverkliga de mål man har med sin undervisning på mindre än tre år samt 

att det då är större chans att läraren har undervisat både inom Svenska A, B och C. 

6 Det kristna kontra det fornnordiska 
Enligt syftesbeskrivningen för svenska på gymnasiet kan förståelsen för forna tiders kulturer 

och kulturarvet nås bl.a. via litteraturen (Skolverket). Samtidigt kan nutiden tolkas och förstås 

utifrån en retroperspektiv synvinkel: Genom att få förståelse för dåtiden kan vi förstå dess 

påverkan på nutiden och på oss själva. Vidare kan kunskap om passerad tid, om mytologi, 

samhällsstruktur och synen på livet, skapa en djupare förståelse för själva den forntida 

litteraturen och därmed kan man få mer behållning av den.  

Syftesbeskrivningen menar också att eleverna ska få kännedom om litteratur och 

språksituation i hela Norden samt att de, troligen via litteratur och språk, ska utveckla 

förmågan att förstå sig själva i ett kulturellt och historiskt sammanhang (Skolverket). Det 

finns däremot en risk att vi inte alltid ser vår egen kultur utifrån en nationell synvinkel utan 

ifrån ett många gånger romantiserat utanförskap. Kanske kan man fundera kring om inte 

bilden av det fornnordiska och förkristna samhället som genereras till elever, oftast i 

grundskolan och många gånger baserad på berättelser och illusioner om vikingar, i sig 

genererar ett centraleuropeiskt, romantiserat och kanske rentav felaktigt perspektiv på nordisk 

kultur och livsföring. 

 Kunskapen om detta är troligen inte självklar. Vikingatiden är enligt Anders Andén 

(Ryltenius, 2001), i sig, trots allt utan tvekan ett vikigt element i den nordiska identiteten där 

bl.a. känslan av att inte tillhöra Europa är en faktor.  
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Bilden av det forntida nordiska samhället, huruvida vi i Sverige varit asatroende eller inte och 

hur kristnandet gick till, är omstridd men central för att kunna se med kritiska och realistiska 

ögon på denna nordiska litteraturskatt. Det är en viktig del för att förstå Sverige i ett nordiskt 

perspektiv. Detta stycke syftar således till att diskutera i vilken mån man kan hävda att den 

fornnordiska mytologin, som bl.a. skildras i Eddorna och andra fornisländska mytologiska 

texter, samt religionsskiftet som bl.a. skildras i släktsagorna, kan sägas vara allmänt gällande 

för Norden. 

6.1 Övergången från hednisk kultur till kristen kultur 
Merparten av den fornisländska litteraturen skrevs, som vi läst tidigare, ner efter det att landet 

blivit officiellt kristet. Man kan alltså förutsätta att Sturlungatiden (tiden efter kristnandet) 

påverkat skildringen i böckerna. Snorre Sturlasson, författare till den yngre prosaiska Eddan, 

Heimskringla och möjligen någon släktsaga, var kristen då han skrev ner sina verk. Men 

innebär kristnandet av ett land att man fullständigt bryter med den gamla kulturen och de 

förmodligen sedan länge traderade berättelserna, myterna och sagorna? Hur såg det ut i 

Sverige? Peter Hallberg menar i sin bok De isländska sagorna (1956) att spåren av kristen 

etik är obetydliga i sagorna. Det är sant vad det gäller avsaknaden av moraliska dilemman, 

eftersom asatron i sig är predestinerad, men rent handlingsmässigt är sagorna inte hedniska. 

Det förekommer inga riter eller böner och benämningen av gudar är i princip obefintliga 

(Clunies Ross, 1996). Samtidigt finns det i släktsagorna många ingående exempel på 

skildringen av brytningen mellan fornnordisk mytologi och kristendom. Häftiga diskussioner 

och rykten om vem som blivit kristen eller inte, samt besökande missionärer skildras liksom 

karaktärer som envist håller fast vid den gamla tron. På så vis befinner man sig i sagorna, trots 

att de skrevs ner efter kristnandet och påverkats av detta, verkligen i förändringens centrum.  

 

Asakultens giltighet och roll i det fornnordiska samhället har länge varit forum för debatt, och 

i detta får man inte glömma att det är avgörande skillnad mellan religion och kult. 

Kristendomens väg i Svealand var en seglivad process och under långa tider levde de två 

religionerna sida vid sida och det uppstod en religionskontinuitet mellan dem (Hultgård, 

1992). Asatron var framför allt en kult med både riter, offer och blot (Lagerström, 1990).  
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Kulturövergången skildras av Anders Hultgård (1992) som att riterna som vi hade i Svealand i 

stort sett var de samma före som efter kristnandet, att det till en början endast var gudarnas 

namn som byttes ut. Han menar vidare att:  

 

En religionsväxling innebär dock aldrig ett fullständigt brott mot det 

gamla; det finns alltid en kontinuitet av något slag, en kontinuitet som 

naturligtvis kan skifta i styrka och varaktighet (ibid. s 49) 

 

Däremot ska man inte tro, i enlighet med Kajsa Althén (2006), att det enhetliga intryck som 

gudavärlden i Eddorna ger gällde för allt och alla, någon enhetlig unik nordisk religion har 

inte funnits i den bemärkelsen som ibland förs fram. Det är sedvänjor, både vardagliga, 

privata och mer storslagna, offentliga. Detta bekräftas av Ström (1961) som för fram att det 

ockulta handlandet och offrandet framför allt var en personlig sak som kunde se mycket olika 

ut. Han skriver också att just de kulturella riterna och sederna är det som lever kvar längst i ett 

samhälles minne och själ. Ett exempel på detta är svearnas vana, sedan hedniska tiden, att 

tillskriva konungen både god tillväxt och äring (ár ok friðr). Denna benägenhet satt i länge 

hos allmogen och ännu Gustaf Vasa klagade över denna böndernas ovana att lägga årssädens 

skuld på honom, såsom man inom hedendomen såg gudarnas välvilja eller illvilja som orsak 

till årsväxt, död, lycka, ja, till allt som hade med livet att göra (ibid.). Även heliga Birgitta 

uppmanade folk att sluta blota i lönn (Lundqvist, 2001). I en artikel från SvD (Lagerström, 

1990) berättas det om Karin som minns talesätt från sin uppväxt i Dalarna: ”De har försovit 

sig” brukade mamma säga när det var tungt väder på morgonen och syftade då till Nornorna. 

Hade någon lätt för att ta till nävarna brukade man säga att ”Den skulle må bra av att vara i 

Valhall ett tag”(ibid.). Större delen av den fornisländska litteraturen är i sig ett vittne om hur 

kultur och tro lever kvar, då majoriteten är nedskrivet efter det offentliga kristnandet (ibid.).  

6.1.1 Mytologi och sed i svensk forntid 

Enligt Margaret Clunies Ross bok Hedniska ekon (1996) finns det i den isländska litteraturen 

flera paralleller kring myter som gäller för övriga Norden. Detta handlar framför allt om 

asatron och om kulturella aspekter som synen på kvinnor och män, hjältar, hur man firar 

högtider, synen på våld och den sociala hierarkin.  
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Samtidigt finns det saker som inte överlevde flytten till Island. Enligt Ström (1961) kan man 

”… utgå från att de stora dragen i de nordiska folkens religiösa tro varit gemensamma.  

Enbart ortnamnen ger klart besked härom” (s. 11). Vidare hävdar han att det mycket väl 

kunnat skilja en del i tro och kult mellan östliga och västliga Norden, något som bl.a. 

bekräftas av det olika fokus på gudarna som funnits. Oden dyrkades främst i södra Sverige 

och Danmark medan Tor och Frö var vanligare i Mellansverige (Ryltenius, 2001). Frey var 

svearnas speciella offergud och den svenska Ynglingaätten räknade honom som sin stamfader 

(Ström, 1961). Adam av Bremens krönika visar också på den roll som Tor, Oden och Frey 

spelat i Sverige. Han beskriver Uppsala tempel som den sista utposten för dyrkandet av 

gudarna, vilket anses vara samma ställe som Uppsala domkyrka idag står på, en 

överföringsmetod som inte alls var ovanlig under kristnandet av Europa (ibid.). Även den 

samgermanska Tyr, som gett namn åt veckodagen tisdag (Týs dagr) dyrkades, liksom Ull. 

´Vanligt folk´ dyrkade som sagt oftare vanerna; fruktbarhets- och skyddsgudar som Freya och 

Frey (Svensson, 2007).  Dessa omtalas också i den fornisländska litteraturen (Söderholm, 

2001).  

Tidigare studier i forntida leverne har som sagt till stor del baserats på den fornisländska 

litteraturen vilket är de bäst bevarade litterära arven för vår fornnordiska kultur men som i 

vissa avseenden kan vara missvisande och som oftast skrevs av personer utanför 

hedendomens kultur (Ryltenius, 2001). Idag använder man sig av arkeologi och ortsnamn som 

ett komplement och får då en bild som visar på relativt stora regionala skillnader där det 

hediska religionsutövandet inte var enhetligt (Söderholm, 2001). Enligt Anders Andén, 

professor i medeltidsarkeologi i Lund, uppbars den gudamytologi vi bl.a. möter i de båda 

Eddorna troligen av den samnordiska aristokratin (ibid.) och de hade oftast Oden som främsta 

gud (Svensson, 2007). ”Vanliga människor trodde mer på olika makter som jättar, dvärgar, 

alver, diser, valkyrior och nornor” menar Andén (Söderholm, 2001 s. 9). Den bild som 

inkvarterar väsen i Midgård, Asgård och Utgård delades troligen inte av alla. Majoriteten av 

våra förfäder hade en mer rituellt och handfast tro på en rad olika makter (ibid.). Ofta höll de 

sig till en gud och hade ett mer personligt förhållande med denne (Lundqvist, 2001). Det 

handlade om riter och i de flesta fall var offren små, ´ offra med måtta` som det står i 

Havamál (ibid.).  
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Det är en missuppfattning att tro att vi hade en likadan och förenande religion i hela Norden 

(Ryltenius, 2001). Enoksen (2004) bekräftar att tron på just ödesgudinnor och skyddsandar 

var djupt förankrad i den nordiska tron och hos folket vilket präglade deras syn på ödet är 

obönhörligt. Tron på dessa var så stark att nordborna fortsatte att dyrka dem långt in i den 

kristna medeltiden (ibid.). Enoksen menar vidare att en gudaläras mytologiska uppbyggnad 

alltid återspeglar samhället synsätt. 

Flera kväden från medeltiden, t.ex. Odens korp-trollsång och den kristna Solsången har 

sinnebilder om dödsriket som härrör från den fornnordiska gudaläran (Enoksen, 2004). Detta 

exemplifierar hur gammal och ny tro under lång tid kunde samsas sida vid sida, även i 

religiösa texter. I landskapslagarna har man bl.a. funnit böner för att bedja Gud och Kristus 

om gott år och fred som finns att hitta i samma form som i Gylfaginning fast där riktad mot 

Frej (Hultgård, 1992).  Universitetslektor Olof Sundqvist tror att Völsetåten, som nämns i 

isländska handskriften Flatöboken (1300-tal), troligen skildrar en folklig rit (Svensson, 2007). 

Där skildras hur Olav den Helige hamnar mitt i en fruktbarhetsritual på en gård där 

hästlemmen (Völse) spelade en stor roll för bönderna. Så att tänka bort den fornisländska 

litteraturen helt och hållet låter sig inte göras. Enligt Andén är det meningslöst att tro att man 

kan analysera hedendomen utan den, däremot kan man idag se den som en synvinkel snarare 

än den enda sanningen (ibid.). Egentligen är det få texter som direkt skildrar västnordiska 

offerfester men Eddakvädena och skaldediktningen förblir vår viktigaste källa till 

fornskandinavisk religion (Lagerström, 1990).         

7 Litteraturstudium 

7.1 Fornisländska litteraturens koppling till Sverige 
Den fornisländska litteraturens koppling till Sverige kan ses ur flera aspekter. Likhet och 

gemenskap vad det gäller kultur, mytologi och historiska händelser är viktiga, liksom rent 

geografisk och fysisk närhet och kontakt med varandra. Viktigast är dock inte huruvida vissa 

karaktärer tidvis befinner sig i Svealand, utan i vilken grad man kan hävda att den kultur, 

samhällssyn, livsföring och religion som skildras i både sagorna och den mytiska litteraturen 

även gäller i och har påverkat Sverige. 
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Vi har här valt att primärt titta på de mest lästa och kända verken, även i skolsammanhang: 

Eddorna, Heimskringla och släktsagorna. Det finns dock även andra verk vi kommer att 

beröra. Viktigt i detta sammanhang är att de verk som är mest intressanta i skolsammanhang 

och i kanon inte nödvändigtvis är de mest intressanta ur kulturarvssynpunkt.  

7.1.1 Eddorna 

Hallberg (1956) reflekterar i sitt verk Den isländska sagan över om det hedniska idealet av 

stolthet, vikten av oberoende, individualism och ordets makt hör ihop med själva asatron och 

dess fatalistiska och heroiska ideal. I den prosaiska och poetiska Eddan skildras, som vi 

redogjort för tidigare, flera av de gudomar, väsen och myter som varit en del av det svenska 

samhället. I diskussionen kring det kulturella arvets giltighet för oss här i Sverige är det 

framför allt den trosinriktningen, asatron, som likheterna och det gemensamma gör sig 

gällande. Den poetiska Eddan skildrar till stor del, trots Snorre Sturlassons kristna 

värderingar, de gudamyter vi i Sverige trott på under lång tid (ibid.). Bl.a. på några utav de 

gotländska bildstenarna möter vi mytologiskt innehåll som visar den världsbild och de gudar 

som återspeglas i de tidigare Eddadikterna, däribland myten om Tors fiske av 

Midgårdsormen. Myten om midgårdsormen skildras på många utav Nordens runstenar, ofta 

med runorna ristade efter ormens kropp. Från Tjängvide på Gotland finns även dödsgudens 

(Odens) åttafotade häst Sleipner skildrad då denne blir hälsad av en valkyria. Detta visar att 

denna tro redan under folkvandringstiden (400-559 e.Kr) hade nått utbredning (Ström, 1961).  

Altunastenen (U 1161) i Uppland beskriver en scen ur en av Eddans gudasånger, Kvädet om 

Hyme. På en runsten i Hunnestad, Skåne, skildras Balders bålfärd då ingen förmådde rubba 

skeppet varför man fick be jättekvinnan Hyrrokin om hjälp. Hon kom ridande på en varg med 

ormar till tyglar, vilket skildras i Snorres Edda (ibid.). Även den samnordiska myten om 

Sigurd Fafnersbane, som ingår i den Poetiska Eddan och i Volsungasagan från 1300-talet, 

skildras med stor sannolikhet på en del stenar, bl.a. på Gotland.  

7.1.2 Heimskringla 

Snorre Sturlassons Olof den Heliges saga som ingår i Heimskringla är ett mästarstycke i stil 

och berättarkonst och skildrar framförallt Norges politik och konungar (Juslin, 1995). Där 

skildras resor till länder i Norden och bl.a. Gårdarike (Ryssland), Vinland (New Foundland) 

och Särkland (Orienten).  
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Heimskringla inleds med Ynglingasagan, den föregivna kungalängd som genom den svenska 

ynglingaätten härleder norska kungars härstamning till gudarna. I Olof den Heliges saga finns 

bl.a. den för svenska läsare intressanta berättelsen om Torgny Lagman på Uppsala ting år 

1018 (Jansson, 1966). Sagan skildrar den svenske kungen Olav Skötkonung, Svea rikes 

landskap och en rad historiska personer.  

Detta visar att Snorre måste ha haft en ganska god kännedom om svenska livsvillkor och 

förhållanden (ibid.). Man får inte glömma att de äldsta nedskrivna böckerna från Island inte 

endast skildrar nybyggandet på Island, de berättar om hela Nordens skapelse. Snorres med 

stor sannolikhet realistiska skildring av Nordens politik och tillkomst berör fler än bara 

islänningarna. I Heimskringlas företal beskrivs även hur Svearna blotade till Frey och att 

Ynglingaätten fått sitt namn efter honom (ibid.).  

Trovärdigheten i uppgifterna i Heimskringla som helhet är relativt obestridd men man ska ta i 

beaktning att han själv var en aktiv politiker i en turbulent tid och det finns goda skäl att anta 

att politiska motiv ligger bakom en del av innehållet i hans verk.  

7.1.3 Släktsagorna 

När det gäller de mest populära släktsagorna så har de relativt liten direkt nämnd koppling till 

Sverige. Då och då nämns dock resor eller personer från Sverige.  I en av de mest lästa 

sagorna, Egil Skallagrimssons saga (Alving, 1990), utspelar sig händelserna stundvis i 

Sverige, bl.a. i Värmland och Småland, dit karaktärerna åker på besök, viking eller söker 

fruar. Men när det gäller de fornisländska sagorna i sin helhet skildrar de mestadels livet på 

Island och periodvis Norge (Hallberg, 1956). 

Det finns andra, mindre populära verk, som skildrar direkt samröre med Sverige. Tre 

Fornaldarsagor: Götriks och Rolfs saga, Herrauds och Bosas saga samt Hervarasagan, 

utspelar sig i Sverige och handlar om släkter och kungar i Västergötland, Östergötland, 

Småland och Värmland (Korn, 1990). Handlingarna utspelas på 400-, 500- och 600- talen 

men är inte nedskrivna förrän på 1200-talet (ibid.). Utav de sagor som utspelar sig i Sverige är 

Götriks och Rolfs saga de mest omfångsrika. Hervarasagan tror man är äldst, dels för att de 

är rikare på berättelser som kan bevisas vara gamla sägner och dels för att den inte har samma 

tydliga spår av påverkan från riddartidens sydeuropeiska litteratur. Även i många av de 

isländska texter som inte tillhör de traditionella sagorna möter vi berättelser som utspelas i 

Sverige.  
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I den isländska Flatöboken finner man bl.a. berättelsen om en norrman vid namn Gunnar 

Helming som kom till Svealand (Ström, 1961). Vid sidan om Gunnar fanns en ung vacker 

kvinna som rådde över helgedomarna och gudarnas tempel. Gunnar och hon reste runt i landet 

för att förbättra årsväxten och med tiden började han spela rollen som Frey själv och gjorde 

henne havande, vilket gör att han tvingades fly landet. Det berättas även i Flatöboken att i 

Svealand dyrkades Frey framför alla andra gudar. Givetvis har berättelsen kristen färgning 

och utspelas nästan som en äventyrsnovell men den dess illustration av hedniska tron har, 

enligt Ström, ett reellt verklighetsunderlag.  

Även den mytologi och kult som varit en del av hela Norden skildras i några utav dessa sagor, 

om än i små proportioner. I Njals saga möter vi skildringar av Tor i form av Torstemplet i 

Gudbrandsdalen där han dyrkades under lång tid. Detsamma gäller Eyrbryggia saga, där 

värdefulla upplysningar om Torskulten går att finna. Generellt kan man säga att de 

fornisländska sagorna innehåller åtskilliga kortare skildringar av Torsbilder ägda av stormän. 

 I några fall berättas också om små Torsbilder som ägarna bar med sig, något som bekräftas 

av arkeologiska fynd (Ljungberg, 1947). Även Adam av Bremens kända skildring av 

Uppsalatemplets kult i förkristen tid ansluter sig mer än väl till den nordiska traditionen så 

som den skildras i sagorna (Ström, 1961). I Ljungbergs avhandling Tor – den Nordiska 

åskguden (1947) berättas det om bland annat Olaf Tryggvassons saga där det finns skildringar 

av en kultisk Torsbild från Trondheims berömda avgudatempel: ”Tor satt i mitten. Han var 

mest hedrad. Han var stor och helt överklädd med guld och silver […] han satt i en vagn… ” 

(s. 128).  

Ljungberg för också fram det vi ofta möter i sagorna; att nästan samtliga bevarade 

sagaskildringar av Tor är skildringar av kampen mellan Tor och Kristus. I flera utav sagorna 

läser vi även om högsätesstolpar försedda med en bild av Tor samt miniatyrbilder avsedda för 

personligt bruk (Ström, 1961). Enligt Ljungberg (1947) finns det inga skäl att ställa sig 

tvivlande till de isländska sagornas bevarade notiser om gudstro, då särskilt Tor.  

 

Enligt Britt-Mari Näsström (Lundqvist, 2001) pekar formuleringar i en del sagor, i 

förbigående, på intima band som kunde finnas mellan människa och gud. Om Hrafnkell 

Freygode sägs att ”han älskade ingen annan gud mer än Frey” och om Torold Monstrarskägg 

att guden Tor var ”hans älskade vän” (ibid. S 18 A).  
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När Egil Skallagrimsson sörjer sonen Boddvards död minns han med saknad den trygghet 

som tron på Oden förr ingav honom. Nu har Oden slitit vänskapsbanden och han ”blotar utan 

glädje” (ibid. S 18 A). Likaväl vimlar det av besvärjelser i den fornnordiska litteraturen.  

 

Enligt Eva Österberg (1991), som har analyserat tystnadens och talets roll i sagorna, är 

släktsagorna litteratur i narrativ mening men skildrar i sig de kulturella ideal och den 

kollektiva utopin om människan som gällde i norden. Det är alltid något samband mellan 

texternas koder och verkligheten, menar hon: ”Även om nedtecknarna försökte lansera ett 

kulturellt ideal, kunde de lika lite som historiens utopister fjärma sig alltför långt från det som 

var fattbart för åhörarna” (s.169). Sagorna är både litteratur och material för historisk-

antropologisk analys, bl.a. i det att pratsjukhet alltid förs fram som en negativ egenskap i 

sagorna, något som går igen i Havamáls visdomsord, t.ex. strof 29:       

 

Alltför mycket pratar             Hastig tunga     

den som aldrig tiger            som ej hålls i styr  

av ord och ingen mening.      ofta sig ofärd pratar. 

   

            (Sturlasson, Erik Brates översättning, 1983, s. 19) 

 

Även i senare ordspråk från Sverige återkommer försiktighetens och återhållsamhetens 

visdom och enligt Österberg (1991) är det möjligt att det återhållsamma talet i sagorna också 

kan tolkas som, i enlighet med etnologen Åke Dauns tolkning, svensk mentalitet. En idealtyp 

där blyghet, obenägenhet att tala för mycket, vilja till oberoende, saklighet och 

konfliktundvikande är återkommande. En kultur som: 

 

… befordrar en prestationsinriktad identitet. Man arbetar, det 

är det viktigaste. Samhällsmoralen betonar egenskaper som 

flit, ärlighet och ordning hellre än sociala kvaliteter som 

värme, charm eller lättsamhet (s.183) 
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Detta kan enligt Österberg (1991) kopplas till Michail Bacchtins analys av att ett visst 

samhälle har en dominerande kultur och att denna kultur i sin tur föder en viss litterär genre. 

Man kan alltså använda sagorna för historisk-antropologisk analys. Det handlar då inte om 

huruvida händelserna är autentiska eller vart gårdarna stod, utan om att kunna dra slutsatser 

om kulturella och normativa koder (ibid.). Den historiska tillförlitligheten behöver för övrigt 

inte vara av betydelse för att inse värdet av dessa texter. Man kan inte annat än hålla med Dan 

Korn (1990) när han skriver: ”Min egen åsikt är att det gör väl inte så mycket om det är lite 

brister i fakta […] De har ett värde i sig, även om det mest är skrönor…” (s. 25).  

Man ska för övrigt lägga märke till att alla sagor inte har blivit översatt till svenska ännu, 

däribland merparten av Fornaldsagorna. Ändå utspelar sig Fornaldsagorna inte sällan i 

Sverige och skildrar forntida svenska hjältekaraktärer (Enoksen, 2004).  

7.2 Fornisländska litteraturens påverkan på nordisk litteratur 
Eddaforskningens första storhetsperiod var under 1600-talet, då den poetiska Eddan hittades 

och diskuterades. Det publicerades vetenskapliga handlingar om den gamla gudadyrkan och 

den forna mytologiska världsuppfattningen (Enoksen, 2004). Under stor del utav 1600-1700-

talen använde man sagorna och de mytologiska texterna som historiska källor, något man inte 

skulle göra idag. Ett typexempel är Olof von Dahlins Swearikets historia från 1747 (Clunies 

Ross & Lönnroth, 2001).  

1800-talet blev en nationalromantisk guldålder i Svensk historia med Götiska förbundets 

upprättande 1811 i spetsen. Denna nya epok som inleddes under 1800-talet var förhandledd 

av 1700-talets förromantiska epok där framför allt de utbildade intellektuella intresserade sig 

för denna litteratur (Clunies Ross & Lönnroth, 2001). Götiska förbundet hade som främsta 

mål att väcka upp intresset för den nordiska fornhistorien. Arvid August Afzelius, som var 

medlem, stod 1818 för den första fullständiga utgåvan av den äldre Eddan översatt till ett 

skandinaviskt språk (Enoksen, 2004).  

Författare som Adam Oehlenschläger, August Strindberg, A.U Bååth, Selma Lagerlöf, Henrik 

Ibsen, Björnstjerne Björnsson, Sigrid Undset och Karin Boye har delvis lånat motiv och idéer 

från denna äldsta bevarade nordiska litteratur (Hallberg, 1956). De som framför allt gick i 

spetsen och blev folkliga diktare var Geijer och Tegnér, vars götiska poesi hade tydlig 

anknytning till den nordiska mytologin (Clunies Ross och Lönnroth, 2001).  
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Geijer skildrar bl.a. i Vikingen de förutsättningar som gjorde att man som ung man drog ut i 

Viking (Palm, 2004). Influenserna till många av dessa författares nordiska inslag är givetvis 

inte enbart hämtade ur den fornisländska litteraturen. Framför allt var de två Eddorna länge en 

förebild för den intellektuella överklassen (Ryltenius, 2001), men för 100 år sedan började de 

uppfattas som något avlägset, perifert och omodernt (ibid.). På 1930-talet kom sedan ett brott 

med modernismens genomslag, all uppmärksamhet riktades mot framtiden och den 

fornnordiska mytologin och litteraturen fick en mer nedtonad roll (Söderholm, 2001). ”Det 

var också då den började tas över av högerextremistiska grupper. Innan dess utgjorde den en 

given del av vår nordiska självbild” menar professor Anders Andén (ibid. s 9). 

 

De isländska sagorna med sina intriger och spännande stoff har också inspirerat till en rad 

barnbokskopior och vuxenromaner, bland annat boken om Erik Röde, inspirerad av Erik den 

Rödes saga och Eyrbyggarnas saga. Erik den Röde var en norrman som kom till Island på 

900-talets andra hälft och som sedan, enligt sagan, upptäckte och namngav Grönland. 

Röde Orm (1941) utav Frans G. Bengtsson skildrar den påhittade skåningen Röde Orms liv 

och resor. Likheterna med den fornisländska litteraturen finns i berättandet om vikingafärder, 

men framför allt i det lakoniska språket. Det var ett medvetet val hos Bengtsson som ogillade 

den ”psykologiska” vinkeln som han menade minskade berättelsernas realism.  

Betydelse för Jules Vernes Till jordens medelpunkt har Snorres Heimskringla haft. 

Heimskringla dyker upp i början av berättelsen och leder huvudpersonen på resa till jordens 

innandöme.  

Hjältarna i Fornaldarsagorna har stundom samröre med både gudar, troll, drakar och andra 

fantastiska varelser vilket i hög grad inspirerade J.R.R. Tolkien då han skrev sina berättelser. 

Även världsuppdelningen alver- människor- dvärgar känns igen från den nordiska mytologin.  

Filmen Korpen flyger, regisserad av Hrafn Gunnlaugsson utspelar sig under vikingatiden. Den 

skildrar slående hur våld föder nytt våld i den eviga hämnden. Filmen skildrar, som 

släktsagorna, dåtidens hederskodexens och ordens makt i samhället. Blodshämnd var bland 

det mest ärofyllda som fanns i det vikingatida samhället (Enoksen, 2004). 
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 Andra skildringar som anspelar på fornnordisk litteratur är Monty Pythons ironiska 

filmatisering av Njals saga, Njorl's Saga, liksom filmatiseringarna Thor and Amazons, Stara 

Basn, Jorvik vikingr och den moderna danska filmen A Vikinga saga –son of Thor som kom 

hösten 2008. 

 När det gäller musik har tyvärr den nationalistiska tendensen många gånger varit alltför 

dominerande; Warhammer (sons of Odin) och Ultima Thule är två exempel. Ett par av de i 

Sverige senast utgivna böckerna som har fornnordisk mytologi som grund är son av Midgård, 

dotter av Asgård (ungdomsbok) skriven av Kerstin Erlandsson-Svevar, Johanne Hildebrants 

trilogi Sagan om Valhalla som behandlar asynjorna Frejas, Iduns och Sagas öden samt Roy 

Jacobsens Frost som handlar om islänningapojken Gests öden under vikingatiden. Mycket 

läsvärd och överskådlig är även Kata Dalströms Nordiska Gudasagor berättade för barn och 

ungdom från 1887 som kom i facsimileupplagor 1985.  

I Sverige finns bl.a. tillgång till projektet Norröna texter och kväden (www.heimskringla.no). 

Projektet har som målsättning att förmedla norrön litteratur på internet. Även i projekt 

Runeberg (www.runeberg.org) finner man en del textsnuttar på svenska ur bl.a. Saemunds 

Edda och den Poetiska Eddan i Erik Brates översättning. Gutarnas krönika, Gutasagan, finns 

att läsa på originalspråket Gutniska. De isländska släkt- och ättesagorna samt de båda 

Eddorna har varit översatta till Svenska längst tid, det är därför de som blivit mest lästa och 

som man finner flest, inom denna genre, utdrag ur i både äldre och nyare läromedel. 

8 Den fornisländska litteraturens premisser i 
dagens skolväsende 

Lärares val av litteratur och teman ska utgå ifrån utifrån styrdokumenten, däremot är 

metoderna för arbetet valfria. Hur kan man i styrdokumenten finna premisser för denna 

litteratur och för Nordiskt kulturarv? I syftesbeskrivningen för svenska på gymnasiet 

(Skolverket) står det att: 
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Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen 

[…] Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 

möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få 

uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar 

åsikter […] få beläsenhet i centrala svenska, nordiska och 

internationella verk och att tillägna sig kunskap om författarskap, 

epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. 

 

Syftesbeskrivningen stödjer (eller rentav uppmanar?) att man på gymnasiet ska känna till och 

ha läst litteratur med anknytning till det inomnationella kulturarvet. I den svenska 

gymnasieskolans kursplan för svenska språket A och B (Skolverket, 2000) står det att eleven 

ska: 

Känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar 

frågor som har sysselsatt människor under olika tider […] tillägnat 

sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

verk. 

 

Vilka svenska och nordiska verk som åsyftas står inte, men det är troligt att denna nordens 

äldsta litterära skatter åtminstone är en del av det. 

8.1 Fornisländsk litteratur i läromedel 
Kulturarvet är en central del i både läroplanen, syftesbeskrivningen och kursplanen för 

svenska på gymnasiet. Frågan är i vilken utsträckning fornisländsk litteratur och nordiskt 

kulturarv är en del av den litteratur som elever på gymnasiet möter, om det finns en tydligare 

betoning på internationella verk än nordiska verk. I debatten om kanons roll i skolan framgår 

att mycket utav den litteratur vi möter i skolan idag kan härledas till ett europeiskt kulturarv, 

särskilt i undervisandet om epoker. Det är med stor sannolikhet få lärare som ifrågasätter 

behovet av att t.ex. läsa om den grekiska antika mytologin, den västerländska kulturens 

vagga. Stor del av den litteratur som många troligen ser som självklar ur kanonsynpunkt och 

ur kulturarvssynpunkt baseras på västerländsk och sydeuropeisk kultur.  
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Den fornisländska litteraturen har dock, i jämförelse med sydeuropeisk kultur, en mer naturlig 

koppling till germanernas historia och kulturella identitet, men innebär detta att det ges 

utrymme i skolans undervisning? Kanske kan man utifrån detta hävda att det förekommer ett 

eurocentriskt synsätt i läroböcker och undervisning i den svenska skolan. 

När man jämför de norska, isländska och danska kursplanerna för modersmålsundervisning 

med de svenska ser man en klar skillnad på vart fokus ligger.  

Den svenska läroplanen (Lpf 94) och kursplanerna i svenska för gymnasieskolan är i 

förhållande till gymnasiets kurs- och läroplaner i norden relativt progressiv och uttrycker 

tydligt en riktning mot mångkulturell förståelse samt alla människors rätt att ta del av det egna 

kulturarvet liksom det inomnationella kulturarvet. Därför måste lärare ta hänsyn till det 

mångkulturella perspektivet när de väljer litteratur. I tävlan om utrymme i gymnasieskolan 

och på lärarutbildningen är det lätt att den fornisländska litteraturen, som är den äldsta 

bevarade skildringen av nordisk religion, politik och kultur, hamnar i skymundan. Detta kan 

till viss del bekräftas av en utredning; Undervisning i nordens språk och litteratur vid 

universitet och högskolor i Norden (Hannesdottír & Mose, 2002), som skildrar ett minskat 

intresse och utrymme för nordiska språk och nordisk litteratur på universitet och högskolor i 

norden.  

Kartläggningen omfattar det nordiska innehållet i den lärarutbildning som ger behörighet att 

undervisa i modersmålsämnet i gymnasieskolan och vid nordistikinstitutionerna vid 

universitet och högskolor och påvisar till viss del den svårighet till hävdelse som det nordiska 

kulturarvet möter. För att få en bild över den fornisländska litteraturens roll i undervisningen 

och i läromedel över tid kan man bl.a. titta närmre på läromedel, då de ofta styr 

undervisningen. Vi har tittat på vilka texter som valts ut i Uppdrag Svenska 3 från 1990 

(Arkhammar et al), Litteraturhistoria för gymnasieskolan (Rydén et al, 1989) och 

Antologierna Ess i Svenska 1-3 (Husén et al, 1986). Man kan också titta på undersökningar 

kring kanon i skolan. För att få en glimt av situationen har vi tittat på Claes Carlströms (2008) 

undersökning av svenska gymnasieantologier samt en C-uppsats som berör kanons förändring 

(Nordlund, 1998). De texter som återkom i alla valda läromedel och som enligt Carlström 

(2008) bekräftas vara en del av läromedel är utdrag ur Den poetiska Eddans lärdomsdikter. 

 Carlström (ibid.) beskriver den fornisländska litteraturen litteratur som ”stark och smal” då 

han i sin magisteruppsats kommer fram till att i princip samtliga gymnasieantologier i hans 

studie har med utdrag ur Havamál och Voluspá men inget utöver detta.  
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De övriga mytologiska delarna ur den fornisländska litteraturen lämnas i stort sett där hän, 

liksom sagorna. I två utav läromedlen förekom även Njals saga och Heimskringla.  

Enligt Nordlunds (1998) undersökning på en gymnasieskola framgår det att lärarna arbetar 

med den fornisländska litteraturen. Lärarna ombads kryssa för de verk eller författare som de 

valt eller kommer att välja att behandla sedan åk 1. Det visade sig att Eddan var ett av de verk 

som alla lärare markerade. Njals saga hade fått läsas i tre klasser utav sex. Det intressanta är 

att de verk som finns representerade här i de flesta fall hade samma textexempel. På de flesta 

ställen där Havamál fanns med var samma vers representerad och i de fall som Njals saga var 

med var alla skildringar av överfallet på Gunnar vid Hlidarende. Det är alltså ett smalt utbud 

och liten variation som, om man utgår från läromedlen, med nöd och näppe ger eleverna 

möjlighet att ta ställning till kulturarvet. 

De utdrag ur texter från den fornisländska litteraturen som tas upp i läromedel och i de två 

undersökningarna vi tittat på är: 

 

• Havamál ur den poetiska Eddan 

• Voluspá ur den poetiska Eddan 

• Njals saga  

• Heimskringla  

 

Vid en närmre titt på äldre läromedel finner man dock ett betydligt bredare urval vad det 

gäller fornisländsk litteratur. I Richard Steffens läsebok från 1905 finner man, förutom 

ovanstående, även utdrag ur mindre kända skaldekväden, utdrag ur konungasagorna och även 

betydligt fler exempel på sagodiktning, så som Gunnlaug Ormtungas saga m.f (över 150 

sidor sammanlagt). De verk som är mest representerade i skolan är dock inte nödvändigtvis de 

som bäst representerar svenskt kulturarv. Men man måste dock också hålla klart för sig att de 

ur kulturarvssynpunkt mest belysande texterna inte nödvändigtvis är de mest fruktgivande att 

läsa i skolan.  

Klassikern Njals saga samt Havamál och även det populära Trymskvädet är både 

underhållande, sociokulturellt belysande och tack vare nyöversättningar relativt lättlästa, 

däremot skildrar de inte, som vissa delar av bl.a. Heimskringla och Fornaldarsagorna, direkta 

svenska händelser.  
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Här måste man alltså skilja på undervisning i och om den fornisländska litteraturen. Som 

lärare kan man välja att diskutera och belysa de verk som är representativa ur 

kulturarvssynpunkt men trots detta gemensamt läsa de verk som anses mest underhållande 

och lättlästa. Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra. Den fornisländska litteraturen är, 

i nordiskt sammanhang, trots allt den äldst bevarade litteratur med vars texter vi kan förstå 

och tolka Sverige ur ett Europeiskt perspektiv. 

8.2 Nationalistisk litteratur? 
Enoksen (2004) sätter foten på en orsak till det enligt Ryltenius (2001) minskade intresset för 

den fornisländska litteraturen under 1900-talet: Användningen av sagorna och mytologin för 

att styrka inskränkt nationalistiska åsikter. Enoksen (2004) skriver att: ”Eddaforskningen 

stämplades som en föga ärorik rest av en fascistisk stormaktsvurm som helst borde förpassas 

in i glömskans sfär” (s. 31).  

Speglas detta i skolan? Kan det vara en utav orsakerna till ett eventuellt minskat intresse; att 

det helt enkelt stämplas som fel att läsa och diskutera fornnordiska texter i skolan. ”Många har 

idag ett komplicerat förhållande till den fornnordiska mytologin” (s. 31) skriver Enoksen 

vidare, och menar att det kan bero på ”de skamkänslor som har underblåsts av människor som 

inte kan förstå det sunda i att intressera sig för sitt ursprung” (s.31).  

Nyttjandet av fornnordisk litteratur som ett verktyg för nynationalistiska grupper är trots allt 

inget nytt, under lång tid har det fornnordiska haft en markerat politisk laddning (Raudvere, 

2001). Enligt Raudvere ska man inte förringa det faktum ”… att den nordiska mytologin 

fungerat som ett instrument för mer eller mindre storvulen nationalism” (s.16) och att gränsen 

mellan myt och historia ofta blandas samman i människors berättande, där det i sin 

oskyldigaste form blir romantik och nostalgi och i sin vidrigaste from: Etisk rensning. Även 

inom Götiska förbundet hade man en elitistisk syn på sig själv i sin nationalromantik 

(Raudvere, 2001). Enligt Henrik Janson (2007) är det varken konstigt eller orimligt att denna 

skepsis vad det gäller den nordiska mytologin går igen även inom litteraturen.  

Han frågar sig också när skillnaderna uppstod och kommer fram till att man ganska 

okontroversiellt kan se en tydlig skiljelinje från 1945 och framåt. ”Den germanska religionen 

som sådan har aldrig förmått frigöra sig från den nersolkade kontakten med nazistisk 

ideologi” (s. 118) menar han.  
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Vanligt idag är också att man kopplar ihop symboler som torshammare och svenska flaggan 

med främlingsfientlighet och därifrån kopplar detta många gånger skambelagda nordiska som 

att gälla för allt nordiskt, även litteraturen. Termen ´viking´ har också med tiden kopplats till 

nationalism, särskilt via musiken. Även mytologiska symboler som bl.a. varit en del av 

fornnordisk kultur och mytologi som solsymbolen och svastikan för idag otvetydigt tankarna 

till nationalism och nazism, detta trots att fornnordisk mytologi och litteratur historiskt sett 

inte har med nazism eller för den delen nationalism att göra. Men kanske orsakar detta, 

framförallt i dagens mångkulturella skola, exkludering och marginalisering av denna litteratur 

och, på samma gång, ett minskat intresse för denna litteratur.  

Det är dock inte bara inom norden som man kopplar ihop asatro och nationalism. Kerstin 

Wallin (2001) och Mattias Gardell (2001) skildrar bl.a. USA där hundratals nynationalistiska 

grupper sett dagens ljus det senaste decenniet. Sekter där man hänger sig åt asatro, rasmystik 

och nynationalism i en salig, felaktig blandning. 

Det mest förvånande är dock Gardells smått lama konstaterande att asatro och rasism ´inte 

nödvändigtvis´ hänger samman. Inom Sveriges asatrosamfund tar man starkt avstånd från 

personer med nationalistiska och rasistiska tankar. Lars-Erik Löfgren, ordförande i 

samfundets västsvenska lokalförening Godthiod småskrattar åt vissa gruppers nazistiska 

användande av Torshammaren: ”Mycket märkligt […] Tor använder ju hammaren för att 

bekämpa just kaosmakterna och icke-demokrati. Tor är uttryckligen ”alla människors vän” 

”(Helgesson Svenske, 2007). Mattias Johansson, medlem i Sveriges asatrosamfund, berättar 

att hedendom i stort handlar om ekologiskt tänkande och symbolik och att den andlighet han 

fann i naturen via asatron fått ett namn. Man har ingen helig skrift men vänder sig gärna till 

de isländska sångerna och sagorna i den poetiska Eddan för inspiration och diskussioner om 

livet och makterna (ibid.). Även i Sverige finns som sagt människor som hänger sig åt vad 

vissa kallar asatro, men att hävda att majoriteten av dem har nationalistiska tendenser är 

magstarkt, dessutom kan man ifrågasätta om ett undvarande av den fornnordiska litteraturen i 

skolan skulle tjäna ett upplysande och nyanserande syfte. 

 Risken blir att man på grund av rädsla undviker ämnet i skolan, och berövar alla elevers rätt 

till kulturell medvetenhet och vissa elevers rätt till sitt kulturella ursprung på grund av 

skamkänslor över forna tiders idealisering av det nordiska eller kanske rädslan för att skapa 

reaktioner och debatt.  



Istället för att ignorera litteraturen bör man föra fram på vilka sätt denna litteratur använts av 

nationalistiska grupper, diskutera idyllen om ett germanskt- nordiskt urfolk samt den 

överdrivet heroiska människobilden och, i enlighet med Raudveres (2001) ord: ”… diskutera 

det religiösa och nationella i metaberättelser som i sin iver att stärka en grupps identitet och 

behov av ursprunglighet kan ta sig de mest groteska uttryck” (s.16). Samtidigt är det en risk 

att man totalt befläckar litteraturen och tillslut endast diskuterar missbruket av fornnordiska 

myter. Poängen med nyansering är inte att skapa en rädsla för litteraturen. Enligt Raudvere 

”… skapar upplevelsen av skillnader i bästa fall nyfikenhet, i sämsta fall rädsla” (s. 20). Hon 

menar också att hela vår tids stora kulturpolitiska utmaning är att leva med skillnader och 

mångfald utan att nödvändigtvis hierarkisera: ”Vi har levt med runmärkt smör i årtionden 

utan att tillskriva den symbolen dolda politiska budskap” (s.18).  

Vidare kan man fundera kring om det inte kan vara så att ett mångkulturellt samhälle i sig 

ökar och förstärker behovet av kunskap det egna arvet och den egna kulturens historia. Rent 

socialpsykologiskt är det inte orimligt.  

9 Resultat 

9.1 Resultat enkätundersökning 
Nedan redovisas resultatet av den enkätundersökning vi genomfört. För att tydligöra svaren 

visas dessa i ett diagram för varje fråga. Då vi skickat ut enkäten till 21 skolor med 4 

exemplar till varje blir det sammanlagt 84 enkäter. Vi har valt att inte räkna med bortfallet i 

själva diagrammen då vi fick tillbaka 12 av 84 utskickade enkäter vilket ger ett bortfall på 86 

procent. Detta diskuteras och analyseras i följande kapitel. 

 

 

1. Har du använt dig av fornisländslitteratur/mytologi i din Svenskundervisning inom 

Samhällsvetenskapliga programmet? (frågan avser de senaste tre åren). 

         

Ja 
(100%)

Nej
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2. Vid hur många tillfällen/klass berör du fornisländsk litteratur/mytologi, räknat under 

hela studietiden åk 1- 3? Uppskattning. 

1‐2 tilfällen 
(50%)

3‐4 tillfällen 
(33%)

5‐6 tillfällen 
(8,5%)

7 tillfällen 
eller fler 
(8,5%)  

        

 

 

3. Vid varje tillfälle, hur mycket tid ägnade du åt detta område? Uppskattning i 

lektionstimmar. 

1‐2 lektioner 
(75%)

3‐4 lektioner 
(16%)

5‐6 lektioner 
(8,5%)

7 lektioner 
eller fler (0%)

 

4. Oavsett om du berört den fornisländska litteraturen/mytologin eller inte, hur skulle Du som 

lärare motivera användandet av den? Ge förslag och gärna egna exempel! 

På den sista enkätfrågan fick de svarande lärarna skriva fritt. Tre av tolv enkätsvarande skrev 

inte något på fråga fyra men övriga nio var överens om att den fornisländska litteraturen och 

mytologin ingår i det nordiska kulturarvet och tillhör allmänbildning. En bild av självklarhet i 

att använda denna litteratur ges: ”Den fornisländska litteraturen ingår ju i världslitteraturen så 

motivation är överflödig”. Flera lärare skriver att det de använder fornisländsk litteratur 

parallellt med bland annat historia (som då är dennes andra ämne) och medeltida litteratur. 

Sambandet mellan fornisländsklitteratur/mytologi och modern litteratur nämns flertalet 

gånger likaså hur lärarna använder denna litteratur i ett litteraturhistoriskt perspektiv.  
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Även i språkhistoriskt perspektiv används den fornisländska litteraturen då en lärare förklarar 

hur hon/han använder den när de arbetar med språk och stil och drar paralleller med den 

moderna litteraturen och hur den fornisländska litteraturen har påverkat nutida författare: 

”Den isländska litteraturen har påverkat moderna författare, den är även språkhistoriskt 

intressant”. En av de svarande lärarna förklarar hur hon/han arbetar med fornisländsklitteratur 

i aspekten ”hur tiden när de skrevs såg ut” och hur myter och mytologi påverkar oss än idag. 

En av lärarna skriver hur hon/han använder den fornisländska litteraturen i samband med 

nordiska språk och hur det ger tillhörighet med Sveriges språkhistoria. De verk de flesta 

lärarna nämner att de använder är Havamál och Vóluspa från den äldre Eddan men en utav de 

svarande lärarna skriver att hon/han koncentrerar sig på sagan om Gunnlaug Ormstunga ur 

Havamál och Trymskvida som exempel på myter genom historien och hänvisar till 

kursplanen. Filmen Korpen flyger nämns av två av de svarande.  

En av lärarna skriver att hon/han gärna använder sagorna från fornisländsk litteratur då 

hon/han anser det lättläst och underhållande vilken hon/han tror att eleverna håller med om: 

”Litteraturen är både lättläst (sagorna) och underhållande- något eleverna håller med om i de 

flesta fall. 

10  Diskussion & analys 
Då vi följt metodens tillvägagångssätt med mailkontakt innan och efter utskickandet av 

enkäterna är antalet enkäter vi fått tillbaka litet. Man kan dock tolka det lilla antalet 

tillbakaskickade enkäter som ett resultat i sig då människor är mer benägna att besvara och 

lägga tid på frågor som intresserar och bekräftar deras egen världsbild. Därför var det 

överväldigande positiva gensvaret i enkäterna inte särskilt förvånande. Ingen av enkäterna var 

negativt inställd gentemot denna litteraturs roll, trots detta ägnade 75 % inte mer än 1-2 

lektionstimmar åt denna litteratur. Detta visar i sig på en ganska ytlig beröring då det på den 

korta tiden knappt går att läsa eller tränga djupare in i vare sig mytologin eller något 

fornisländskt verk. 

Vi har i uppsatsen diskuterat den fornisländska litteraturens roll som förmedlare av svenskt 

kulturarv och kommer fram till att inga äldre eller samtida nordiskt verk tydligare eller 

liktydigt skildrar nordisk historia, kultur och mytologi, särskilt hos överklassen, samt att det 

finns en hel del passager i den fornisländska litteraturen som direkt och/eller indirekt skildrar 

svensk kultur, tro och mentalitet.  
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Vi har också diskuterat premisserna för genren i svenska skolan idag och visat, trots det ringa 

antalet besvarade enkäter, att denna litteratur stöter på vissa svårigheter i sin hävdelse i dagens 

skola som en del av det kulturarv som skolan ska förmedla. Genren verkar ha en given men 

smal och variationslös plats i läromedlen, samtidigt måste man vara medveten om att 

läromedel idag kan säga väldigt lite om vad som faktiskt lärs ut i skolan, därav 

enkätundersökningen. Enkätsvaranden var få men positiva, samtidigt ägnade de flesta inte 

mer än 1-2 lektioner åt denna litteratur. Vid en närmre titt på äldre läromedel verkade denna 

litteratur få mer utrymme, beror detta på att denna litteratur har minskat i popularitet eller att 

den rent utrymmesmässigt konkurrerats ut? De motstridiga känslor som denna litteratur 

förmedlar kan vara en del av problemet.  

 

Vad vi däremot inte undersökt är med vilka metoder lärare idag arbetar med denna litteratur, 

hur andra gymnasielinjer ser på litteraturen och om det finns någon regional-, köns - eller 

åldersfördelning hos lärarna. Vidare vore det intressant att även undersöka detta liksom 

tematiska överbryggningar inom detta område, t.ex. mellan svenska, religion och historia. 

Vidare har vi berört ”platsbristen” för det nordiska på universitet och högskolor där vi själva 

upplever att vår egen utbildning till stor del undvarar den fornisländska litteraturen. 

Utbildningen präglar i stor utsträckning vad blivande lärare kommer att anse som viktigt och 

skapar, eller i detta fall inte skapar, grunden till fortsatt intresse och nyfikenhet. 

10.1  Litteraturens möjligheter i skolan? 
Enkätsvaren bjöd på både idéer och förslag på inom vilka teman denna litteratur kan 

användas, bl.a. i arbetet med Nordiska språk och myter. Ytterligare ett skäl till att titta närmre 

på denna litteratur är alltså i språkhistoriskt syfte: Isländska språket är det språk som från 

urnordisk tid har förändrats minst och därför är det i många avseenden mycket likt det språk 

vi alla i norden en gång talat (Nordens språk med rötter och fötter, 2004). Den fornisländska 

litteraturen kan användas som studium i sig men likaväl i studiet av bl.a. skillnaden mellan 

poesi och prosa inom norrön litteratur, stilarter och berättartekniker, kunskapen om versmått 

och diktning och vishetslitteratur. Intressant i skolsammanhang kan även den fornisländska 

litteraturens säregna sagagenre vara, som utgör ett litterärt mellanting. Ordet saga betyder på 

isländska både uppdiktad och sann historia, både roman och verklighetstrogen skildring. Dag 

Strömbäck (Alving, 1990) menar att: 
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Detta gör att Island med sitt saga täcker så mycket större 

områden  av olika slags litteratur än vi, som mestadels med den 

termen förbinder en helt och hållet ur diktens värld hämtad 

skapelse  

(s. VII) 

 

En av svårigheterna med att presentera denna litteratur är den begränsade variationen i 

förhållande till det vidgade textbegreppet. Man kan säga att denna litteratur representerar ett 

ovidgat textbegrepp. 

 I skolarbetet är filmatiseringar och varianter av textutgåvor ofta en nödvändighet för att alla 

elever ska kunna ta del av litteraturen. Samtidigt finns det ibland en risk att man som lärare 

förväntar sig att eleverna ska se texten som svår och inte tar sig tid att leda eleverna igenom 

texten.  Denna specifika litteraturs brist på textupplagor, förenklingar och filmatiseringar är en 

brist däremot bör detta inte vara ett totalavgörande kriterie för dess utrymme i skolan. Björn 

Forseth skriver i artikeln De isländska sagorna ger språket näring (1986) om sitt arbete med 

de isländska sagorna i originaltext hos en mellanstadieklass. Sagan de valt att arbeta med är 

Grette Asmundssons saga. Han menar att arbetet med dessa sagor är inte endast ett 

litteraturhistoriskt kapitel, utan att det även ger språklig träning, skildrar viktiga aspekter av 

vikingatidens ättesamhälle, där släktskapsbanden spelade störst roll, visar på dåtidens 

moralkodex samt ger material till matnyttiga diskussioner om våld, etik, orättvisor och 

kvinnligt- manligt. Eleverna får på så sätt ”… en fördjupad inblick i kulturarvet och på samma 

gång fördjupad språkkänsla” (s. 29). Vidare menar han att: 

 

I de Isländska sagorna upptäcker barnen det Vilda Norden i sina egna 

förfäders Island och Svitjod […] kulturarv och språk flyter samman i 

den isländska sagan. Den mustiga, karga, rättframma och inte minst 

fyndiga stilen faller sig naturlig i den ensliga, kalla och blåsiga, 

långsamt framskridande livsföringen med dess plötsligt uppblossande 

och våldsamma äventyr (s.30). 
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I jämförelse med en isländsk saga ligger videovåldet i lä, men i klassrummet kan detta bli 

föremål för livliga diskussioner. På vilket sätt sagorna ger språket näring kan man fråga sig. 

Björn menar att sagorna använder sig utav mycket arvord istället för franska och engelska 

lånord, vilket levandegör det egna språket, samt att de gör ögat vant vid alla slags 

grammatiska former som sällan används i t.ex. dagspress. Han fann att eleverna t.o.m. började 

använda sig av en del av de mer ålderdomliga uttryck de gått igenom. För övrigt ska tilläggas 

att särskilt fjärdeklassarna roades mycket av de erotiska anspelningarna som förekom i 

texterna.  

För de som rent allmänt ser det språkliga som ett hinder för förståelsen finns bl.a. en redigerad 

upplaga av den äldre Eddan i modern språkdräkt av Ingela Jansson, Karl G Johanssons 

lättbegripliga försvenskning av Havámal (Williams, 1996) samt Lars Lönnroths översättning 

av Njals saga från 2007. Sedan är också släktsagorna olika, det finns lättare mer kronologiska 

sagor och både språkligt och handlingsmässigt mer invecklade sådana. 
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Enkät 

Enkäten innehåller fyra frågor; en ja/nej-fråga, två uppskattningsfrågor och en fråga där du 

själv får skriva ner ditt svar. Observera att jag inte undersöker nationell spridning eller hur ni 

som enskild skola arbetar med just detta litterära område. Det är därför viktigt att svara så 

sanningsenligt och ärligt som bara är möjligt.  

Skicka enkäten i bifogat kuvert senast den ______________. 

 

1. Har du använt dig av fornisländsk litteratur/mytologi i din Svenskundervisning inom 

Samhällsvetenskapliga programmet? (frågan avser de senaste tre åren).  

 

             Ja               Nej  

Om du har svarat nej på fråga 1, gå vidare till fråga 4. 

2. Vid hur många tillfällen/ klass berör du fornisländsk litteratur/mytologi, räknat under hela  

studietiden åk 1- 3 ? Uppskattning. 

             1-2 tillfällen    3-4 tillfällen    5-6 tillfällen    7 tillfällen eller fler   

3. Vid varje tillfälle, hur mycket tid ägnade du åt detta område? Uppskattning i 

lektionstimmar. 

            1-2 lektioner     3-4 lektioner    5-6 lektioner     7 lektioner eller fler 

4. Oavsett om du har berört den fornisländska litteraturen/mytologin eller inte, hur skulle Du 

som lärare motivera användandet av den? Ge förslag och gärna egna exempel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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