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Sammanfattning 

Inledning: Skolans styrdokument fastställer att den svenska skolverksamheten har ett 
dubbelt uppdrag som innefattar både kunskapsuppdraget liksom värdegrundsuppdraget. Att 
använda sig av dystopisk skönlitteratur i svenskundervisningen kan förena dessa uppdrag 
eftersom den dystopiska genren ofta belyser omvärldsfrågor och dagens samhällsproblem. 
Därutöver har den dystopiska genren ökat i popularitet och lockar många unga läsare vilket 
gör den fördelaktig att använda i svenskundervisningen. Undersökningen ämnar därför att 
belysa vilken didaktisk potential tre vanligt förekommande skönlitterära dystopier har i 
svenskämnets värdegrundsarbete. Didaktisk potential används i enlighet med Alkestrands 
(2016) definition av begreppet. 

Syfte: Syftet är att belysa tre skönlitterära dystopiers didaktiska potential i svenskämnets 
värdegrundsarbete.  

Metod: Undersökningen bygger på metoden tematisk analys samt den kvalitativa, 
textanalytiska metoden närläsning. Undersökningen utgår från tre skönlitterära dystopiska 
verk som bearbetats och analyserats med hjälp av Alkestrands (2016) definition av teorin 
didaktisk potential.  

Resultat: De dystopiska verken som studeras i undersökning innehåller många möjligheter 
att problematisera värdegrunden. Utifrån teorin didaktisk potential har verken som undersökts 
didaktisk potential eftersom de innehåller möjligheter att belysa vardagliga företeelse ur ett 
främmande perspektiv, så kallad främmandegöring. De främmandegörande aspekterna utgörs 
av att elever introduceras till världar som är olik den som vi lever i nu. Samtidigt förekommer 
det igenkänning i och med att de dystopiska världarna anknyter till företeelser som elever kan 
känna igen från vårt samtida samhälle. Dystopierna ger möjlighet till att den narrativa fantasin 
tränas genom de etiska och moraliska frågor som tas upp. De litterära verken anknyter till 
diskussioner och problem i vår samtid, men innehåller också motsättningar och moraliska 
dilemman som en läsare måste förhålla sig till.  
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1. INLEDNING
Skolans huvudsakliga syfte är att ge elever rika tillfällen och möjligheter till att förvärva och 
utveckla kunskaper och förmågor. Emellertid sträcker sig uppdraget långt längre än så 
eftersom skolan och dess lärare också ska bidra till att fostra elever till goda 
samhällsmedborgare som har en förståelse för omvärlden och det komplexa samhälle som vi 
lever i. Dessa två uppdrag som ibland benämns det ”dubbla uppdraget”, det vill säga 
kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, ska i enlighet med läroplanens skrivelser 
integreras i lärares undervisning (Skolinspektionen 2012, ss. 6–8). Skolinspektionen 
framhåller att ”målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin 
och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i 
kunskapsmålen” (Skolinspektionen 2012, s. 8). Skolväsendet och dess lärare ansvarar alltså 
för att upprätthålla den värdegrund som uttrycks i rådande styrdokument, vilket dels innebär 
att ge elever kunskap om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, dels ge dem 
möjligheter att utveckla ett kritisk tänkande (Lgr11, rev. 2018). Inom det svenskdidaktiska 
forskningsområdet finns Gunilla Molloy som lyfter fram skönlitteraturens möjligheter inom 
svenskämnet. Molloy (2017, s. 10) framhåller att läsning av skönlitteratur kan förena skolans 
kunskap- och värdegrundsuppdrag.  

I likhet med Molloys (2017) tankegångar finns det mycket som talar för skönlitteraturens 
utvecklande möjligheter i undervisningen. Att skönlitteraturen kan belysa omvärldsfrågor 
återspeglas i kursplanen för svenska som uttrycker att elever ska läsa och analysera 
skönlitteratur som uppmärksammar människors villkor, identitets- och livsfrågor (Lgr11, rev. 
2018, s. 257). Genom skönlitteratur kan individen få en unik inblick i andra människors 
levnadsöden, olika kontexter, kulturer och tidsåldrar vilket i sin tur kan åskådliggöra olika 
omvärldsfrågor, båda dåtida, samtida och potentiellt framtida. Wolk (2009, s. 667) menar 
exempelvis att skönlitteratur skapar både lustfyllda och meningsfulla tillfällen för elever att 
lära sig socialt ansvar. Vidare kan litteraturens etiska och moraliska aspekter utmana elevers 
tänkande och bjuder in dem till att fundera och resonera om sin omvärld. Läraren har därför 
ett ansvar att hjälpa elever att ifrågasätta sin omvärld och kunna föreställa sig en bättre värld. 
Wolk (2009, s. 668) menar att dystopisk skönlitteratur i det avseendet är optimal eftersom den 
belyser potentiella konsekvenser av vår nutid och trots att dystopier ofta utspelar sig i 
framtiden så säger de nästan alltid något om dagens samhälle.  

Den dystopiska skönlitteraturen har under det senaste decenniet ökat markant i popularitet hos 
både barn och vuxna och mycket av den bästsäljande litteraturen har bestått av just olika 
former av dystopier så som Hungerspelen av Suzanne Collins, Delirium av Lauren Oliver, 
Divergent av Veronica Roth samt Matchad av Ally Condie. Ett stort antal av dessa böcker har 
också skapat stor succé på vita duken (Boglind & Nordenstam 2016, s. 113). Jag har under 
min utbildning märkt att svensklärare ofta använder sig av dystopisk skönlitteratur i sin 
undervisning för att diskutera omvärlden, värdegrunden samt etik och moral. Jag har även 
uppfattat att elever i sin tur ofta visar ett stort intresse för den dystopiska skönlitteraturens 
innehåll och handlingar.  

Vidare har Malin Alkestrands (2016) avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis 
Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete väckt ett stort intresse hos mig. I avhandlingen 
undersöker hon fantasylitteraturens didaktiska potential i grund- och gymnasieskolans 
värdegrundsarbete. I en recension av Alkestrands avhandling som är publicerad av 
Svensklärarföreningen, menar recensenten att ”den modell för läsning som hon [Malin 
Alkestrand] utformar kan överföras till annan ungdomslitteratur, till exempel som dystopierna 
Hungerspelsserien och Divergent-serien” (Martinsson 2017). Jag har därför valt att i detta 
arbete fokusera på den dystopiska skönlitteraturens didaktiska potential ur ett 
värdegrundsperspektiv, eftersom jag i likhet med Wolk (2009) tror att den dystopiska 
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litteraturen både intresserar och engagerar ungdomar och att den kan skapa värdefulla 
diskussioner om värdegrundsfrågor. Därtill tror jag likt Martinsson (2017) att Alkestrands 
(2016) modell för läsning av fantasylitteratur, vilken jag kommer att beskriva närmare längre 
fram under rubriken teoretisk ram, också är överförbar på dystopisk skönlitteratur. 

1.1 Syfte 

Syftet är att belysa tre skönlitterära dystopiers didaktiska potential i svenskämnets 
värdegrundsarbete. 

Syftet besvaras med utgångspunkt i följande frågeställning: 

• Hur kan teoretiska begrepp som främmandegöring, igenkänning och narrativ fantasi
användas i läsningen av Hungerspelen av Suzanne Collins, Den Utvalde av Lois
Lowry och Leendet av Ray Bradbury?
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1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt förklaras styrdokumentens uttryck i koppling till värdegrund och skönlitteratur. 
Därefter presenteras olika perspektiv på skönlitteraturens didaktiska möjligheter och den 
dystopiska skönlitteraturen som genre förklaras kort.  

1.2.1 Skolans styrdokument 
I 1 kap, 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) framhålls skolväsendets demokratiska inriktning 
och fokus på mänskliga rättigheter. Det fastslås att: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

(SFS 2010:800, 1 kap, 5 §) 

Även i läroplanens inledande stycke under kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag påvisas 
det faktum att den svenska grundskolan vilar på demokratisk grund och att ”[u]tbildningen 
ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr11, rev. 2018, s. 5).  

Läroplanen uttrycker också att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse” (Lgr11, rev. 2018, s. 5). Vidare ska elever kunna utveckla ett kritiskt tänkande 
och vara medvetna om konsekvenserna av olika alternativ (Lgr11, rev. 2018, s. 7). Skolan ska 
också bidra till att ge eleverna överblick och sammanhang genom det historiska perspektivet, 
ett miljöperspektiv samt ett internationellt perspektiv. Alla dessa perspektiv ska bidra till att 
elever kan förstå omvärlden och samtiden och dess påverkan på framtiden och även ”kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” (Lgr11, rev. 2018, s. 8). Läroplanen har som 
mål att varje elev ska kunna ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Lgr11, rev. 2018, s. 10) 

Värdegrunden beskrivs inte endast i de inledande kapitlen av läroplanen utan den genomsyrar 
även kursplanernas innehåll som till exempel den för svenskämnet. På grundskolenivå utgörs 
svenskämnet av tre delar vilket är tala, läsa och skriva. I kursplanen betonas litteraturens 
möjligheter för självutveckling och förståelse för omvärlden. Att arbeta med 
värdegrundsfrågor i koppling till skönlitteratur kan motiveras utifrån följande skrivelse: 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Lgr11, rev. 2018, s. 257) 

Ovanstående citat belyser att i mötet med texter så kan elever utvecklas en förståelse för 
omvärlden och sig själva vilket stärker litteraturens ställning vid värdegrundsarbetet. Vidare 
uttrycks det i kunskapskraven för årskurs 7–9 i svenska att elever ska få möta:  

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor 
och identitets- och livsfrågor […] 

(Lgr11, rev. 2018, s. 261) 
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Att använda litteratur som en källa till förståelse för omvärlden och andras situationer 
överensstämmer väl med läroplanens initiala värdegrundsformuleringar som exempelvis att 
elever ska ges en förståelse för andra människor och en förmåga till inlevelse. På så vis kan 
litteraturen förena svenskämnets kunskap- och värdegrundsuppdrag eftersom den både kan 
användas för att lära elever om språk och litteratur men också om demokrati och mänskliga 
rättigheter.  

Skolinspektionen (2012, s. 7) har i sin granskning av skolors värdegrundsarbete emellertid 
upptäckt att kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget ofta bedrivs var för sig och inte 
integrerat som styrdokumenten förespråkar. Skolinspektionen (2012) gör bedömningen att de 
granskade skolorna i högre grad behöver ”tydliggöra det demokratiska uppdraget som en del 
av kunskapsuppdraget, för att möjliggöra en målmedveten utveckling av elevernas 
medborgerliga kompetenser i undervisningen i alla ämnen” (Skolinspektionen 2012, s. 7). 
Enligt Alkestrand (2016, s. 15) finns det också problematiska aspekter av styrdokumentens 
beskrivningar av skolans värdegrundsarbete eftersom begrepp som grundläggande 
demokratiska värderingar inte definieras mer ingående. Detta gör att det är upp till varje lärare 
att avgöra vilka demokratiska aspekter det är som ska uppmärksammas. Eftersom det saknas 
allmänna riktlinjer för värdegrundsarbetet i grundskolan blir det enskilda lärares ensak att 
tolka läroplanens och kursplanernas skrivelser. Enligt Alkestrand (2016, s. 15) kan därför 
tolkningarna variera och skilja sig mellan olika lärare vilket innebär att elever kan avsluta 
grundskolan med olika uppfattningar om vad till exempel demokrati innebär. 

1.2.2 Perspektiv på skönlitteraturens möjligheter 
Ann Boglind (2014) för i sitt bidrag ”Att läsa som en detektiv: Deckargenrens didaktiska 
möjligheter” i antologin Mötesplatser: texter för svenskämnet ett resonemang om 
deckargenrens möjligheter i undervisningen. Hon menar att deckare i form av både romaner 
och noveller har potential när det kommer till att lära elever att använda skönlitteratur som en 
källa till självinsikt och förståelse för andra människors perspektiv och livsvillkor. Hon 
betonar att svenskämnet som demokratiämne innebär att de texter som förekommer i 
undervisningen behandlas utifrån existentiella frågor och skolans värdegrund. Boglind (2014) 
utgår från Magnus Perssons (2007) tre nyckelord för litteraturens legitimitet i 
svenskundervisningen: Kreativ läsning, narrativ fantasi och demokrati. Boglind (2014, s. 
148) förklarar att deckargenren bjuder in läsare till ett känslomässigt engagemang men också
till etiska och moraliska ställningstaganden. Genom en deckares handling kan elever ges
möjlighet att ta ställning till och inta olika perspektiv vilket kan utveckla intresset för
demokrati och existentiella frågor. Eleverna kan därför få nya perspektiv på både sin egen
tillvaro och sitt sätt att resonera om omvärlden.

Att skönlitteratur kan ge elever en förståelse för sig själva, andra och omvärlden är inte en 
tanke som Boglind (2014) är ensam om. Louise Rosenblatt var en amerikansk forskare som 
redan i början på 1900-talet uttryckte tankar om skönlitteraturens kraft och möjligheter. I 
boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa framhåller Rosenblatt (2002, ss. 
148–150) att skönlitteraturen erbjuder elever möjligheter att komma i kontakt med 
samhällsfilosofiska perspektiv och etiska frågor. All skönlitteratur, även den som inte skrivits 
för moraliska syften eller för att propagera för ett visst tankesätt, kan bidra till att individen 
utvecklar en social känslighet, medkänsla och en förståelse för andra. Skönlitteraturen 
erbjuder individen nya upplevelser och insikter och kan möjliggöra att ”den unge kan 
identifiera sig med den gamle, det ena könet med det andra, en läsare från en särskild social 
bakgrund med medlemmar från en annan klass eller annan tidsperiod” (Rosenblatt 2002, s. 
47).  
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Enligt Rosenblatt (2002, s. 150) spelar skönlitteraturen även en viktig roll när det kommer till 
ungdomars förståelse för och deltagande i samhället. Genom läsning lär sig ungdomar hur de 
kan reagera känslomässigt på olika slags situationer samt människors handlingar och beteende 
enligt rådande kulturmönster. Vidare bidrar läsningen också till att ungdomar lär sig vilka 
beteenden, värden och normer som värdesätts och behövs för att verka i samhället. 
Skönlitteraturen gör det inte endast möjligt att få en förståelse för då- och nutid utan den ger 
också individer ett tillfälle att föreställa sig ett nytt och mer önskvärt samhälle och därmed 
vilka element som bör bevaras och vilka som bör förändras eller förkastas.  
 
Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning och har likt Rosenblatt länge 
pläderat för skönlitteraturens möjligheter i skolans värdegrundsarbete. I boken Att läsa 
skönlitteratur med tonåringar menar Molloy (2003, ss. 305–318) att diskussioner om 
skönlitteraturens innehåll kan förena skolans kunskapsuppdrag med dess demokratiuppdrag. 
Diskussioner om texter kan exempelvis beröra vilka värderingar som är destruktiva respektive 
positiva för ett demokratiskt samhälle. I mötet med skönlitteraturen kan elever lära sig 
respektera andra människors livsvillkor och tankesätt och ”horisonter kan vidgas, fantasin kan 
uppövas och inlevelseförmågan kan öka om man läser, skriver och talar om texter av olika 
slag” (Molloy 2003, s. 318). I sin senaste bok Svenskämnets roll – om didaktik, demokrati och 
critical literacy lyfter Molloy (2017, ss. 10–13) fram samma tankar. Hon framhåller att 
svenskämnet kan utveckla elevers kritiska tänkande eftersom läsning och diskussioner om 
texters innehåll bidrar till att elever ges möjlighet att granska sin egen uppfattning i 
förhållande till politiska och sociala frågor. Svenskämnet kan därför hjälpa elever att förstå 
vad det ”innebär att utvecklas som människa, både i existentiell bemärkelse och som 
samhällsmedborgare” (Molloy 2017, s. 10). Därigenom kan skönlitteraturen förena 
svenskämnets kunskaps- och värdegrundsuppdrag.  
 
Anders Öhman (2016) har i sin artikel ”Att skugga intrigen” en annan infallsvinkel när det 
kommer till skönlitteratur och framför allt den kritiska läsningen. Han påpekar att läsning kan 
vara en demokratisk handling genom att individer frivilligt träder in i en annan persons värld, 
men menar samtidigt att det finns aspekter som kan begränsa eller hindra förmågan till 
inlevelse i och förståelsen för texters innehåll. Öhman (2016, s. 2) förklarar att den kritiska 
och värderande läsningen av skönlitteratur förvisso är viktig, men att elever först måste lära 
sig hur skönlitteratur ska läsas rent praktiskt för att förstå dess innehåll. Öhman (2016, s. 2) 
förhåller sig tveksam till den kritiska läsningen och uttrycker att den riskerar att minska 
elevers läslust eftersom den lär elever att se igenom textens illusioner istället för att låta 
läslusten driva läsningen. I Öhmans (2015) bok Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger riktar 
han kritik mot Gunilla Molloys syn på läsning i koppling till värdegrund och demokrati och 
han menar att ”det är viktigare att lära sig hur man kommer in i de fiktiva verken, utan att i 
första hand tänka på vilka samhällsfrågor som diskuteras” (Öhman 2015, s. 101). Öhman 
(2015, s. 101) poängterar att samhällsfrågorna inte är oviktiga men att läsarens fantasi bör 
styra läsningen utan något särskilt perspektiv eller särskild baktanke. 
 
1.2.3 Den dystopiska genren 
I boken Från fabler till manga 2: Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
ungdomslitteratur ger författarna Ann Boglind och Anna Nordenstam (2016, s. 113) en 
översikt av den dystopiska skönlitteraturen som genre. De förklarar att dystopisk litteratur 
ofta skildrar ett inhumant och totalitärt samhälle där auktoriteter och regeringar beslutat saker 
som inkräktar på medborgarnas liv. Det rör sig ofta om beslut som fattats av en högre 
maktinstans där människor utsätts för både psykisk och/eller fysisk påverkan och smärta. 
Gemensamt för en stor del av den dystopiska skönlitteraturen är att verken tar upp aktuella 
samhällsproblem och politiska frågor så som miljöförstöring, krig och utseendefixering. Även 
digitala mediers inflytande över människors liv tas ofta upp. Emellertid är inte allt dystert, 
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dystopier består också många gånger av revolt och motstånd mot onda krafter samt starka och 
handlingskraftiga unga protagonister. Boglind och Nordenstam (2016, s. 115) framhåller att 
intresset hos ungdomar för de dystopiska romanerna kan förklaras genom att de inkluderar 
flera genrer så som äventyrsberättelsen, kärleksromanen och den traditionella 
bildningsromanen, vilket gör att genren kan locka en bred publik av unga läsare. I sin bok 
Teen Noir – om mörkret i modern ungdomslitteratur för också Maria Nilson (2013) en 
diskussion om varför den dystopiska genren uppskattas av ungdomar. Nilson (2013, s. 36) 
menar att dystopier både skrämmer och förför ungdomar, i de mörka framtidsvisionerna finns 
spännande element med nya förhållningssätt och regler som kan skapa en känsla av frihet. 
Nilson (2013, s. 36) förklarar att vanliga vardagliga problem i ungdomars liv som popularitet 
eller betyg inte är viktiga på samma sätt i den dystopiska genren. Här handlar det istället om 
ren och skär överlevnad vilket ungdomar lockas av.  
 
Maria Nilson har även diskuterat demokratibegreppet i relation till skönlitterära dystopier. I 
bidraget ”Demokrati och dystopi” i antologin Unga läser: Läsning, normer och demokrati 
(2017) problematiserar hon dystopisk skönlitteratur i relation till människosyn och demokrati. 
Nilson (2017, s. 52) påpekar att populära skönlitterära dystopier så som Delirium-, Matchad- 
och Hungerspelen-serien innehåller teman om maktens korrumperande egenskaper och en 
misstro mot demokratins funktionalitet. Vidare belyser hon att dystopisk skönlitteratur inte 
sällan innehåller motsägelsefulla och ambivalenta aspekter. I dystopierna kritiseras 
exempelvis det totalitära samhällssystemet men samtidigt finns också en tanke om att den helt 
fria individen inte kan leva utan att bli ett vilddjur som endast lägger fokus på sina egna 
behov och ”lojaliteten mot kollektivet lyser ofta i dessa texter med sin frånvaro” (Nilson 
2017, s. 54). I en artikel vid namn ”Budskap och tolkning – om dystopier” förklarar Maria 
Nilson (2015) istället hur dystopiska texter kan användas i undervisningen för att tolka texters 
budskap med hjälp av kritisk läsning. Nilson (2015, s. 6) påpekar att diskussioner om 
samhällsskick och komplicerade aspekter av demokrati är fruktbara i förhållande till 
läsningen av dystopier. Därutöver kan dystopiernas ofta motsägelsefulla aspekter göra att en 
läsare upptäcker att texter kan vara röriga, ambivalenta och fulla av olika budskap som kan 
tolkas på olika sätt, vilket Nilson (2015, s. 8) menar är en central del av att lära sig att läsa 
kritiskt.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  
I nedanstående avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning som rör den dystopiska 
skönlitteraturens didaktiska möjligheter. Därefter följer en kort genomgång av Malin 
Alkestrands (2016) avhandling som behandlar fantasylitteraturens didaktiska potential. 
Avhandlingen är inkluderad i tidigare forskning eftersom fantasy som genre liknar den 
dystopiska genren på så vis att båda framställer främmande världar. Avhandlingen erbjuder 
också ett svenskt perspektiv på didaktisk potential i förhållande till skönlitteratur.  
 
2.1 Den dystopiska skönlitteraturens didaktiska möjligheter  
Det finns en del forskning där den dystopiska skönlitteraturen används som utgångpunkt för 
analyser i förhållande till undervisning. Melinda Ames (2013) studerar till exempel i sin 
artikel ”Engaging ‘Apolitical’ Adolescent: Analyzing the Popularity and Educational 
Potential of Dystopian Literature Post 9/11” vilka undervisningsmöjligheter som dystopisk 
litteratur kan ha ur ett sociopolitiskt perspektiv. Metoden i studien är en textanalys där hon 
undersöker vilka sociopolitiska teman som bland annat Matchad av Allie Condie, Feed av 
M.T Anderson och Hungerspelen av Suzanne Collins ger uttryck för (Ames 2013, ss. 3–4). 
Hennes resultat pekar mot att den dystopiska litteraturen innehåller många och varierade 
politiska teman och motiv som till exempel utseendefixering, ekonomisk obalans och 
digitaliseringens baksidor. Ames (2013, ss. 3–4) slutsats är att det finns anledning att se 
positivt på den våg av skönlitterära dystopier som översköljt bokmarknaden de senaste åren. 
Hon menar att dagens unga generation har fått ett oförtjänt dåligt rykte när det kommer till 
deras intresse för och engagemang i politiska frågor. Fortsättningsvis framhåller hon att 
dystopiernas popularitet hos ungdomar tyder på att unga människor faktiskt är intresserade av 
politiska ämnen men att de istället väljer att utforska dem i ett säkert sammanhang med hjälp 
av läsning. Ames (2013, s. 4) argumenterar också för att samhällsklimatet efter 
terroristattacken den elfte september är en bidragande faktor till dystopiernas senaste succé 
eftersom de innehåller fiktiva, rädslo-baserade scenarion som stämmer väl överens med de 
problem vi upplever i samhället idag. Vidare framhåller Ames (2013, s. 18) att ungdomars 
intresse för den dystopiska litteraturen kan hjälpa dem att engagera sig för sociala och 
politiska frågor, hon drar slutsatsen att “rather than predicting a bleak future for the young 
persons of today, this dystopian trend may very well be pointing toward a more positive 
future, at least in terms of political engagement” (Ames 2013, s. 18). 
 
Wolk (2009) analyserar i sin litteraturöversikt ”Reading for a Better World: Teaching for 
Social Responsibility With Young Adult Literature” både skönlitteraturens och den 
dystopiska skönlitteraturens möjligheter i skolans värdegrundsarbete. Han förklarar att 
skönlitteratur har goda möjligheter att lära elever om socialt ansvar eftersom etiska och 
moraliska aspekter i litteraturen kan utmana elevers tänkande och bjuda in dem till att fundera 
och resonera om sin omvärld. Wolk (2009, s. 665) menar att skolans syfte bör sträcka sig 
långt längre än att förbereda elever för ett kommande arbetsliv. Skolan bör även förbereda 
elever för ett samhällsansvar där demokrati är central. Wolk (2009, ss. 667–672) framhåller 
fortsättningsvis att skönlitteraturen innehåller ändlösa möjligheter att åskådliggöra och 
diskutera demokratiska, sociala och medborgerliga frågor och principer. Enligt Wolk (2009, s. 
668) innehåller dystopisk skönlitteratur i det avseendet unika möjligheter när det kommer till 
att lära elever att förstå dessa frågor och principer samt andra människor och sin omvärld. 
Dystopisk skönlitteratur kan kasta ljus över hur vår värld ser ut idag och kan hjälpa elever att 
föreställa sig en bättre framtid. Wolk (2009, s. 666) föreslår att lärare bör ha centrala frågor 
som berör demokrati och socialt ansvar som utgångspunkt vid arbetet med litteratur. Han 
exemplifierar ett sådant arbete med hjälp av den dystopiska romanen Rash av Pete Hautman. 
Romanen utspelar sig i ett framtida USA där allt som är potentiellt farligt är förbjudet som 
exempelvis fotboll och friterad mat. Detta har lett till att en tredjedel av landets invånare sitter 
i fängelse. Wolk (2009, s. 666) menar att frågor som ”var går gränsen mellan frihet och 
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säkerhet” eller ”Hur kan rädsla användas som ett maktverktyg” med fördel kan användas som 
utgångspunkt i arbetet med denna dystopiska roman för att på så vis integrera läsningen med 
ett arbete kring värdegrundsfrågor. Att arbeta med öppna frågor som denna motverkar att det 
finns ett ”rätt” eller ”fel” svar och eleverna får därför kunskap om att värdera olika perspektiv 
men också sin egen ståndpunkt.  

I ”Teaching Dystopian Literature to a Consumer Class” diskuterar Rachel Wilkinson (2010) 
istället dystopin i förhållande till konsumtion. Genom en textanalys av Aldous Huxleys Du 
sköna nya värld samt M.T Andersons Feed studerar Wilkinson (2010) vilka 
konsumtionsfrågor som den dystopiska litteraturen kan realisera och vilken potential dessa 
har i undervisningssammanhang. I artikeln framhåller hon att dystopier överdriver dagens 
samhällsproblem så att dessa i sin tur kan synliggöras och utmanas (Wilkinson 2010, s. 22). I 
sitt resultat belyser Wilkinson (2010, ss. 23–24) exempelvis att Du sköna nya värld och Feed 
kan användas för att synliggöra nutida problem så som koncentrationssvårigheter på grund av 
informationsöverflöd eller reklamens påverkan. Wilkinson (2010, s. 22) drar slutsatsen att 
genom dessa överdrifter kan lärare utforska ämnen som överdriven och tanklös konsumtion 
samt bundenheten till teknologi med hjälp av dystopisk skönlitteratur. Via innehållet i 
dystopierna kan meningsfulla diskussioner hållas om vad det innebär att vara en ansvarig, 
kunnig och medveten konsument vilket i sin tur kan hjälpa elever att kritiskt granska 
samhället och sig själva.  

Patricia Kennon (2005) analyserar likt Wilkinson (2010) dystopisk skönlitteratur. I 
”Belonging’ in Young Adult Dystopian Fiction: New Communities Created by Children” 
studerar hon hur fyra dystopiska, skönlitterära verk framställer unga människors roller i den 
dystopiska framtiden. Kennon (2005, s. 40) kommer fram till att gamla hierarkiska system 
ifrågasätts och utmanas genom karaktärernas kamp för överlevnad i dystopisk litteratur 
eftersom unga protagonister uppvisar mod, kreativitet och heroiska egenskaper. Vidare 
kämpar de också ofta för att skydda yngre barn i deras omgivning. Trots detta kännetecknas 
dystopierna av en ambivalens kring ungas potential att skapa en verkligen förändring. Genren 
präglas av en optimistisk tilltro till att individen å ena sidan kan kämpa för förändring och ett 
bättre samhälle samtidigt som det å andra sidan förekommer en pessimistisk underton i 
litteraturen som signalerar att det finns begräsningar för hur mycket samhället och 
maktstrukturer kan förändras. Kennon (2005, s. 48) drar ändå slutsatsen att den dystopiska 
skönlitteraturen förser unga läsare med värdefulla möjligheter att reflektera om sin roll i 
relation till samhällets hierarki och maktordning. 

2.2.1 Fantasylitteraturens didaktiska potential  
I Malin Alkestrands doktorsavhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och 
Cirkeln i skolans värdegrundsarbete undersöks ”hur fantasylitteratur kan fungera som 
utgångspunkt för grund- och gymnasieskolans värdegrundsarbete kring frågor om demokrati, 
mänskliga rättigheter och kulturell mångfald” (Alkestrand 2016, s. 9). I avhandlingen studeras 
tre samtida exempel på fantasylitteratur för barn och unga: Harry Potter-serien av J.K. 
Rowling, Engelforstriologin av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren samt Artemis 
Fowl-serien av Eoin Colfer (Alkestrand 2016, s. 10). Genom metoden textanalys undersöker 
Alkestrand (2016) vilka ideologier som förs fram kring de tre värdegrundsfrågorna demokrati, 
mänskliga rättigheter och kulturell mångfald samt relaterar dem till läroplanens 
värdegrundsformuleringar av samma frågor (Alkestrand 2016, ss. 9–10). I avhandlingen utgår 
Alkestrand (2016) från en rad olika teoretiska utgångspunkter så som didaktisk potential, 
Rosenblatt samt Nussbaums teorier om läsning, Foucaults maktbegrepp och intersektionalitet. 
Som metod använder Alkestrand (2016, s. 97) didaktisk potential i sin textanalys genom att 
komplettera begreppet med explicit och implicit ideologi. Det bör också påpekas att det har 
riktats kritik gentemot Alkestrands (2016) metod av bland annat Haglund (2017), vilket tas 
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upp och diskuteras under metoddiskussion. I sitt resultat belyser Alkestrand (2016) de 
möjligheter som skönlitteratur innehar när det kommer till värdegrundsfrågorna demokrati, 
mänskliga rättigheter och kulturell mångfald.  
 
Utifrån sitt resultat drar Alkestrand (2016, s. 290) slutsatsen att det är balansgången mellan 
igenkänning och främmandegöring som utmärker just fantasylitteraturens didaktiska potential 
och som gör att värdegrunden kan lyftas fram i arbetet med den. Alkestrand (2016, ss. 294–
298) drar även slutsatsen att fantasylitteraturen kan användas för att åskådliggöra 
maktförhållanden och ideologier som existerar i samhället. Vidare kan den förbereda elever 
till att bli både kritiska och självständiga samhällsmedborgare genom att presentera goda 
förebilder. Alkestrand (2016, s. 304) sammanfattar sin avhandling med att påpeka att lärare 
inte till fullo kan veta vilken kunskap som elever kan tänkas behöva för att röra sig i det 
framtida samhället. Istället borde värdegrundsarbetet utgå från att ge elever kunskaper om att 
vara kritiska och aktiva samhällsmedborgare, vilket fantasylitteraturen kan bistå med.   
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3. TEORETISK RAM  
Nedan följer en presentation av teorin didaktisk potential som ligger till grund för 
undersökningen och som har använts vid analysen av det skönlitterära materialet.    
 
3.1 Didaktisk potential  
Didaktisk potential är ett begrepp och en teori som har använts av ett antal forskare och inom 
varierade forskningsområden. Emellertid definieras inte begreppet alltid tydligt av dessa 
forskare (Alkestrand 2017, s. 31). I detta arbete används teorin didaktisk potential i enlighet 
med Alkestrands (2016) definition, vilken är de ”möjligheter att problematisera 
värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till” (Alkestrand 2016, s. 70).  

Enligt Alkestrand (2017, ss. 35–36) utgår teorin didaktisk potential från 
främmandegöringspedagogiken samt Nussbaums teori om skönlitteraturens etiska 
möjligheter. Alkestrand (2017, s. 35) förklarar att främmandegöringspedagogikens urfader är 
Viktor Sklovskij, som först presenterade begreppet år 1917 i essän Konsten som grepp. 
Sklovskij (1917) hade som utgångspunkt att skönlitteratur kan bidra till att läsare ser 
vardagliga saker ur nya synvinklar, vilket därmed gör att läsarna också kan betrakta sin 
omvärld i ett nytt ljus:  

The purpose of art is to impart the sensation of things as they are 
perceived and not as they are known. The technique of art is to make 
objects "unfamiliar," to make forms difficult, to increase the difficulty and 
length of perception […] 

(Sklovskij 1917, s. 2) 

Christian Mehrstam (2010) knyter också främmandegöring till den här teoretiska ramen i sin 
artikel ”Fallet med den muterade science fictiondeckaren – Om populärkulturens litteracitet 
och didaktiska potential”. Han utvecklar Sklovskijs tankar och påtalar att litteraturen genom 
främmandegöring kan ”bidra till en människas utveckling genom att få till stånd aspektskiften 
som är svåra att göra på egen hand” (Mehrstam 2010, s. 35). Mehrstam (2010, s. 42) påpekar 
att igenkänning är nödvändig för att en främmandegörande effekt ska kunna uppstå hos en 
läsare. En läsare måste kunna känna igen sig i textens innehåll för att litteraturen ska kunna 
bryta föreställningar och aspektskiftet ska äga rum. Det måste med andra ord finnas ett invant, 
äldre perspektiv för att ett nytt ska kunna betraktas. Kåreland (2015, s. 165) menar att 
främmandegöring är vanligt förekommande i barn- och ungdomslitteratur och hon 
exemplifierar främmandegöring genom Astrid Lindgrens barnboksgestalt Pippi. När Pippi vid 
ett tillfälle besöker en cirkus för första gången har hon inga föreställningar om vad en cirkus 
innebär och ställer därför frågor som: ”gör det ont att gå på cirkus?”. Pippi ser på cirkusen 
med en icke-automatiserad blick vilket leder till att hennes och läsarens upplevelse 
intensifieras. Hon uttrycker till exempel att ”Kostar det pengar att titta?! Och här står jag och 
glor hela dagarna! Vem vet hur mycket pengar jag glott opp för redan!” (Kåreland 2015, s. 
165). Pippi blottar därigenom vuxenvärldens antaganden och stereotypa tänkande, vilket leder 
till att det vardagliga blir belyst ur en ny synvinkel, vilket kan skapa en främmandegörande 
effekt hos läsaren.   

Det andra teoretiska perspektivet som teorin didaktisk potential vilar på är Martha C. 
Nussbaums teori om skönlitteraturens etiska perspektiv och möjligheter. Nussbaum (2010, ss. 
95–96) argumenterar i sin bok Not for Profit: Why democracy needs the humanities för att 
läsning av skönlitteratur är avgörande för att människor ska utvecklas till de kritiska och 
empatiska medborgare som behövs i ett demokratiskt samhällsskick. Hon menar att den 
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narrativa fantasin möjliggör att läsare kan leva sig in i andra individers situationer och 
perspektiv, vilket har en etisk effekt eftersom det skapar empati och förståelse för andra. 
Nussbaum (2010, ss. 101–102) menar att konst såsom skönlitteratur kan tillåta individer att, 
genom den narrativa fantasin, utforska etiska och moraliska frågor i en säker miljö. 
 
Didaktisk potential som teori innefattar alltså skönlitteraturens möjligheter att problematisera 
värdegrundsfrågor genom den narrativa fantasin samt dess förmåga att åstadkomma ett 
aspektskifte genom främmandegöring, som gör att en läsare kan få nya perspektiv på sin 
omvärld. Alkestrand (2017, s. 32) framhåller att ordvalet problematisera antyder att 
skönlitteraturen ställer olika frågor som kan relateras till en specifik värdegrundsfråga som 
exempelvis demokrati.  
 
I denna undersökning används därmed teorin för att belysa vilka möjligheter att 
problematisera värdegrundsfrågor, genom främmandegöring samt den narrativa fantasin, som 
de tre skönlitterära dystopierna har. Alkestrand (2016, s. 71) påpekar att det inte finns någon 
uppdelning mellan skönlitteratur som har, respektive inte har, didaktisk potential utan all 
skönlitteratur kan i undervisningen användas för att diskutera värdegrundsfrågor, om än på 
olika sätt. Även texter med teman och motiv som går emot skolans värdegrundsuttryck 
innehar en didaktisk potential, dels genom dess främmandegörande aspekter dels eftersom de 
presenterar etiska frågor som en läsare måste förhålla sig till. Det krävs emellertid en 
”medveten pedagogik för att läraren ska kunna hantera motstridigheter hos eleverna, så att det 
inte råder någon tvekan om vilka värden det är som ska förmedlas” (Alkestrand 2016, s. 71).  
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4. METOD  
Under denna rubrik beskrivs de metoder som valts för undersökningen. Inledningsvis 
förklaras metoderna tematisk analys och närläsning som textanalytisk metod. Därefter 
beskrivs urvalet samt hur bearbetning och analys av de dystopiska verken har gått till. 
Avslutningsvis presenteras en övergripande beskrivning av de verk som används i 
undersökningen.   
 
4.1 Tematisk analys 
I arbetet med att analysera den dystopiska skönlitteraturen har tematisk analys använts som 
metod. Tematisk analys innebär att materialet som studeras struktureras utifrån olika 
framträdande teman och mönster som utgår från studiens syfte och sedan sammanfattas 
resultatet utifrån det (Clarke & Braun 2016). Denna undersökning utgår från den så kallade 
explikativa tematiken. Holmberg och Ohlsson (1999, s. 34) förklarar att den explikativa 
tematiken innebär att en forskare genom närläsning kan visa på ett eller flera teman i 
skönlitterära verk. Enligt Holmberg och Ohlsson (1999, s. 104) bör en forskare som studerar 
en litterär text först läsa texten med ett öppet sinne för att vara mottaglig för de associationer 
som väcks och tolkningar som framträder utifrån perspektivet som litteraturen studeras 
utifrån. De tankar som framträder bör skrivas ner. Under den nästkommande läsningen ska 
texten studeras utifrån en förbestämd kontext som kan leda in forskaren på ett utvalt spår i 
texten.  
 
Tematisk analys som metod har valts eftersom det erbjuder en möjlighet att kunna strukturera 
upp och organisera de värdegrundsteman som framkommer i de olika dystopiska verken. I 
undersökningen har varje verk lästs igenom två gånger för att kunna utröna de teman som kan 
kopplas till värdegrundsuttrycken i styrdokumenten. Den första genomläsningens syfte var att 
få en överblick av berättelsens värdegrundsteman och den andra genomläsningen syftade till 
att genom närläsning finna de värdegrundsrelaterade teman som var mest förekommande i 
samtliga verk med utgångspunkt i teorin didaktisk potential. De två övergripande teman i 
materialet som kunde kopplas till värdegrundsuttrycken i styrdokumenten var demokrati och 
mänskliga rättigheter. Dessa två övergripande teman organiserades sedan i underteman som 
baserades på de mest förekommande värdegrundsteman inom respektive övergripande tema.  
 
4.2 Närläsning  
Eftersom det är den dystopiska skönlitteraturens innehåll och didaktiska potential som 
undersöks i uppsatsen lämpar sig textanalys som metod. Närläsning är en kvalitativ, 
textanalytisk metod. Holmberg och Ohlsson (1999, s. 43) förklarar att när epik analyseras 
med hjälp av textanalys så är det studiens syfte och teoretiska ram som påverkar vilka delar av 
skönlitteraturen som blir belysta. Om en roman exempelvis studeras och tolkas utifrån ett 
genusperspektiv framkommer helt andra teman än om samma roman skulle analyseras utifrån 
ett postkolonialt perspektiv. Valet av teoretisk utgångpunkt styr därmed tolkningen, analysen 
och förståelsen av det litterära verket.  
 
Närläsning som textanalytisk metod härstammar från nykritiken som växte fram på 1930- och 
1940-talet. Nykritikerna var ointresserade av hur författaren som person eller det omgivande 
samhället hade påverkat texter. De uppmärksammade istället textens formspråk så som 
symboler och metaforer. Eftersom en läsare aldrig kan vara säker på en författares intentioner 
med ett verk så är dessa ovidkommande enligt nykritiken och istället ska det litterära verket 
ses som autonom. Närläsning som metod innebär därför att litterära texter detaljstuderas och 
analyseras utifrån ett valt perspektiv och vid detta studium bortser forskaren från både de 
sociologiska liksom historiska aspekter som verket uppkommit i och fokuserar istället på vad 
texten ger uttryck för (Kåreland 2015, ss. 166–167). Närläsning har en lång tradition inom 
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utbildningssammanhang då den använts för att tolka texter sedan början av 1900-talet 
(Holmberg & Ohlsson 1999, s. 38). Att närläsning även har varit en del av den svenska 
skolkontexten sedan länge påpekar Lundqvist (1995, s. 16) som förklarar att hon redan på 
sextiotalet började använda närläsning som textanalytisk metod i undervisningen.   
 
I denna undersökning används närläsning som textanalytisk metod. Att använda denna metod 
innebär att författarnas medvetna eller omedvetna intentioner bortses från vid analysen av den 
dystopiska skönlitteraturen. Istället ligger fokus på vilka värdegrundsformuleringar som 
verken kan aktualisera och vilken didaktisk potential dessa i sin tur har. Att textanalys som 
metod stödjer sig på en tolkningstradition innebär att undersökningar som utgår från 
textanalyser är mindre möjliga att reproducera (Thurén 2007, s. 100). Detta tas upp mer 
ingående under avsnittet metoddiskussion.  
 
4.3 Urval  
I undersökningen måste jag begränsa mig och därför har de skönlitterära dystopier som utgör 
denna undersökning valts utifrån vissa bestämda urvalskriterier. Jag ville undersöka 
dystopiska böcker som faktiskt används i högstadiets svenskundervisning eftersom dessa är 
mest relevanta för svensklärare men också för mig i min kommande yrkesgärning. Verken 
valdes utifrån egen erfarenhet av vilka dystopier som svensklärare arbetar med på högstadiet 
och efter diskussioner med ett antal svensklärare om vilka dystopier som förekommer i deras 
undervisning i årskurs 7–9. Vidare föll valet av genre av flera anledningar på dystopier. 
Genren har under senare år varit mycket populär hos unga läsare och den har visat sig locka 
fram läslust även i åldrar efter slukaråldern. Enligt mig kan även genren vara mycket 
användbar för arbete med värdegrundsfrågor och skönlitteratur i undervisningen eftersom den 
ofta innehåller inslag som kan kopplas till nutidens samhällsfrågor, vilket också Wolk (2009) 
belyser. Materialet har därför valt utifrån kriterier som genre, målgrupp och förekomst i 
undervisningen. De verk som har valts är: romanen Hungerspelen av Suzanne Collins, 
romanen Den utvalde av Lois Lowry och novellen Leendet av Ray Bradbury. Jag valde en 
novell och två romaner eftersom jag ville inkludera både längre och kortare texter. Dessa tre 
verk beskrivs mer utförligt under rubriken Material. På grund av tidsmässiga förutsättningar 
har endast den första delen av Hungerspelen-trilogin och Den Utvalde-serien använts.  
 
4.4 Genomförande och analys 
Att använda en teoretisk ram kan liknas vid att lägga ett utvalt teoretiskt filter över materialet 
som studeras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 283). Materialet i denna undersökning har genom 
den textanalytiska metoden närläsning och metoden tematisk analys bearbetats och 
analyserats i två omgångar med utgångspunkt i teorin didaktisk potential. Detta innebär att 
materialet har analyserats utifrån vilka värdegrundsformuleringar som verkens innehåll och 
handlingar kan aktualisera. Vidare innebär det de möjligheter att problematisera värdegrunden 
som verken har, det vill säga hur texterna kan ge upphov till aspektskiften genom 
främmandegöring men också de moraliska och etiska frågor som kan väckas via läsningen. 
Med hjälp av metoderna strukturerades de värdegrundsteman som kunde utläsas i varje verk 
upp. Inför läsningen studerade jag läroplanens (Lgr11, rev. 2018) värdegrundsuttryck för att 
ha dessa färskt i minnet. Vid första genomläsningen fick jag en övergripande översikt av de 
teman som verken innehöll i koppling till styrdokumentens värdegrundsuttryck, vilket var 
demokrati samt mänskliga rättigheter. Med dessa teman i åtanke lästes sedan verken en gång 
till med hjälp av metoden närläsning. Vid detta tillfälle färgkodades de teman som kunde 
knytas an till demokrati respektive mänskliga rättigheter. De värdegrundsteman som återkom 
i de olika verken utgör således de värdegrundsrelaterade teman som behandlas i resultatet. De 
teman som framkom var: 
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DDEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Uppror Individens frihet och integritet 

Kritiskt tänkande Alla människors lika värde 

Dessa teman kan också tydligt kopplas till värdegrundsformuleringarna i Skollagen (SFS 
2010:800) samt läroplanen (Lgr11, rev. 2018). Värdegrundsteman som återkom sporadiskt 
och mindre frekvent i de dystopiska verken, så som exempelvis jämställdhet uteslöts. Även 
teman som inte kunde kopplas direkt till styrdokumentens värdegrundsuttryck, som till 
exempel den heterosexuella kärleken, exkluderades.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Thornberg och Fejes (2015, ss. 257–258) förklarar begreppen validitet och reliabilitet i 
förhållande till kvalitativa undersökningar. Författarna menar att validitet ofta används för att 
beskriva kvalitet i forskning. Begreppet validitet står för giltighet och innebär i vilken 
utsträckning som forskningen och dess metoder verkligen undersöker det som avsetts att 
undersöka. Ett sätt att säkerställa valideten är att forskaren kontinuerligt ställer kritiska frågor 
om sitt material och sina utgångspunkter för att säkerställa att det som ämnas undersökas 
faktiskt undersöks. Under arbetet med denna undersökning har jag förhållit mig kritisk till 
undersökningens ramar och utgångspunkter. Jag har också stämt av med Thornberg och Fejes 
(2015, ss. 257–258) ”Kritiska frågor” vars syfte är att hjälpa forskaren att granska sin studie. 
Genom att stämma av med dessa kritiska frågor har jag kontrollerat om det som avsetts 
undersökas också undersöks vilket stärker validiteten i undersökningen. Ytterligare en aspekt 
som bidrar till undersökningens validitet är att det skönlitterära materialet inte har valts 
utifrån mitt egna intresse utan istället utifrån den dystopiska skönlitteratur som används i 
svensklärares undervisning i årskurs 7–9.  

Reliabilitet betyder istället tillförlitlighet och innebär hur väl forskningen mäter det som avses 
att mätas. Thornberg och Fejes (2015, ss. 257–258) framhåller att ett sätt att säkra 
reliabiliteten är att noggrant och ingående beskriva undersökningens premisser så som 
tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt, metod och genomförande. Genom att beskriva 
undersökningens olika delar och genomförandet utförligt har jag stärkt reliabiliteten i 
undersökningen.  

4.6 Material 
Nedan följer en övergripande beskrivning av de verk som utgör undersökningens material. 
Beskrivningarna behandlar bland annat handling, miljö och karaktärer. Syftet med att 
sammanfatta verken är att underlätta förståelsen för resultatet och de exempel ur verken som 
presenteras där. 

Hungerspelen av Suzanne Collins (2012) är en roman som utspelar sig i landet Panem som är 
en rest av det forna Nordamerika. Efter omfattande miljöförstöringar och krig sitter 
Huvudstaden som styrande över 12 distrikt. Varje år anordnar Huvudstaden de så kallade 
Hungerspelen, där en pojke och en flicka i åldrarna 12–18 från varje distrikt lottar om att tävla 
i en TV-sänd strid till döden, där endast de två överlevande vinnarna får åka hem. 
Hungerspelen är ett resultat av att det 13:e distriktet vid ett tillfälle gjorde uppror mot 
Huvudstaden. Det 13: distriktet utplånades till följd av upproret och Hungerspelen började 
således anordnas för att dels statuera Huvudstadens totalitära makt och dels som avskräckande 
exempel mot fler uppror. Berättelsen tar sin början vid lottningen till det 74:e Hungerspelet i 
distrikt 12. Bokens protagonist är en 16-årig flicka vid namn Katniss Everdeen som tar sin 
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yngre systers plats i Hungerspelen. Tillsammans med den framlottade pojken Peeta Mellark 
representerar de distrikt 12 i Hungerspelen. Det som följer är en serie händelser som gör att 
Katniss hamnar i strålkastarljuset. Katniss blir under berättelsens gång både en källa till hopp 
för de förtryckta och en fiende till Huvudstaden.  
 
Den Utvalde är en roman av Lois Lowry (1997). Berättelsen äger rum i vad som till en början 
kan uppfattas som ett utopiskt samhälle men som senare visar sig vara dystopiskt. I romanen 
är den tolvåriga Jonas huvudperson och han lever i ett samhälle vid namn Enahanda som 
saknar all form av smärta och konflikter där alla är nöjda och allt fungerar. I Enahanda är det 
en instans som kallas Kommittén som styr över samhället och vilka som ”befrias”. I 
Enahanda befrias alla medborgare som anses vara överflödiga eller defekta. Befrielsen 
innebär avrättning, vilket medborgarna dock är omedvetna om. Under den ceremoni där 
samhällets alla tolvåringar träder in i vuxenlivet och tilldelas en livsuppgift utnämns Jonas till 
att bli samhällets nya minnesbevarare. Han får därför gå och lära sig om rollen hos den 
tidigare minnesbevararen, en man vid namn Givaren. Minnesbevararen har som uppgift att 
förvalta gamla minnen från svunna tider innan samhället blev fritt från smärta och lidande. 
Minnesbevararen bestämmer även vilka regler som ska instiftas. Ju mer tid Jonas tillbringar 
med Givaren desto mer övertygad blir han om att något i samhället är fel.  
 
Novellen Leendet av Ray Bradbury (2001) utspelar sig i en post-apokalyptisk värld år 2061 i 
en ruinerad stad som förstörts av atombombningar. Människor är vid denna tid fyllda av hat 
och ilska inför det tidigare samhället med dess befolkning som skapat den nuvarande 
situationen. Människorna ger uttryck för sitt hat genom att hålla festivaler och tillställningar 
där de vanställer och förstör objekt som representerar den tidigare civilisationens bedrifter. 
Böcker bränns och bilar förstörs. Samhället håller på att kollapsa och medborgarna gör sitt 
bästa för att skynda på processen. Protagonisten i novellen är en ung pojke vid namn Tom 
som är en av deltagarna vid en av dessa festivaler. Han är mycket exalterad inför festivalen 
men när han möter den tavla som det är meningen att han ska förstöra finner han sig inte i 
stånd att göra det eftersom han blir så tagen av dess skönhet. Resten av medborgarna tar över 
förstörelsen men Tom lyckas få med sig en liten bit av tavlan. Ett vackert och hänförande 
leende som skänker honom trygghet och ger honom hopp inför framtiden.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I avsnittet nedan presenteras undersökningens resultat som tagits fram med hjälp av 
metoderna tematisk analys och närläsning samt teorin didaktisk potential. Analysarbetet har 
bestått av två genomläsningar av de tre skönlitterära dystopierna där tematisk analys samt den 
textanalytiska metoden närläsning tillämpats med utgångspunkt i teorin didaktisk potential. 
Resultatet består av två huvudrubriken vilket är demokrati och mänskliga rättigheter och ett 
antal underrubriker som knyter an till huvudrubrikerna. I avsnittet synliggörs även de 
slutsatser som dragits utifrån resultatet.  
 
5.1 Demokrati 
Följande avsnitt belyser de delar av verkens handlingar och innehåll som kan kopplas till 
styrdokumentens värdegrundsuttryck kring demokrati. De aspekter av demokrati som lyfts 
fram är ungdomsupproret mot de odemokratiska samhällsskicken samt det kritiska tänkandet.  
 
5.1.1 Uppror 
En av de mest återkommande värdegrundsteman som framkommer i de dystopiska verken är 
det motstånd och uppror mot odemokratiska samhällsskick som förekommer bland de unga 
karaktärerna. Dessa uppror är framförallt framträdande i Hungerspelen respektive Den 
utvalde men förekommer också i Leendet. I Hungerspelen (Collins 2012) lyder alla distrikt 
under Huvudstaden. De årliga Hungerspelen är en konsekvens av att ett 13:e distrikt försökte 
och misslyckades med att göra uppror mot Huvudstadens styre. Huvudstaden har makten att 
reglera och enväldigt styra människorna i de olika distrikten och således även romanens 
protagonist Katniss. Katniss har likt många av människorna i de olika distrikten lärt sig att 
inte kritisera Huvudstadens styre över huvud taget och känner väl till de lagar och regler som 
är satta i system. Emellertid väljer Katniss i början av romanen att trotsa Huvudstadens strikta 
och begränsande jakt- och vapenförbud som lett till att en stor andel av befolkningen svälter. 
Katniss jagar med sin pilbåge i skogen som ligger utanför den inhägnade staden. Både jakten 
och vapnet är olagliga och förenade med skarpa straff men Katniss väljer ändock att jaga för 
att på så vi kunna försörja och tillhandahålla mat åt sin yngre syster och mor som utan hennes 
hjälp hade svultit. Genom att trotsa makthavarnas regler gör Katniss således ett uppror mot de 
odemokratiska regler som Huvudstaden infört.  
 
Ett annat exempel på uppror i Hungerspelen (Collins 2012) är när Katniss visar stor respekt 
och vördnad inför sin avlidne medspelare Rue. I Hungerspelen förväntas varje deltagare att i 
första hand värna om sig själv och ta livet av varandra utan att tveka och utan att visa varken 
barmhärtighet eller känslor. Hungerspelen är TV-sända och spelarnas huvudsyfte är att roa 
framför allt Huvudstadens tittare genom skoningslöst dödande och förmågan att överlista 
varandra i kampen för överlevnad. När Katniss istället visar empati och omsorg inför sin 
medspelare Rue genom att sjunga till henne när hon ligger på sin dödsbädd och sedan täcka 
hennes kropp med blommor, gör hon uppror eftersom hon trotsar Huvudstadens 
förväntningar. Citatet nedanför belyser Katniss vilja att göra uppror mot Huvudstadens regim 
och hennes orsaker till varför hon revolterar: 
 

Här och nu ville jag skymfa regimen, ställa den till svars, visa den att vad 
den än gör eller tvingar oss spelare att göra så äger den oss inte helt och 
fullt. Jag vill att de som bestämmer ska förstå att Rue var mer än bara en 
bricka i deras spel. 

(Collins 2012, s. 192) 
 
Rues död leder därmed till att Katniss inte längre kan acceptera Huvudstadens odemokratiska 
behandling av spelarna och hon gör ett synligt uppror för att uppmärksamma Huvudstaden om 
hennes kritiska åsikter. Mot slutet av Hungerspelen (Collins 2012) gör både Katniss och Peeta 
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uppror mot Huvudstadens regim genom att omöjliggöra att en enda vinnare utses. Genom att 
de båda hotar med självmord tillåter Huvudstaden motvilligt att Hungerspelen för första 
gången någonsin får två vinnare. Detta uppror försätter emellertid både Katniss och Peeta i 
livsfara eftersom Hungerspelen är ett av regimens vapen som inte ska kunna manipuleras eller 
besegras.  
 
I likhet med Katniss i Hungerspelen (Collins 2012) gör även Jonas i Den utvalde (Lowry 
1997) uppror mot sitt samhälle och dess regelverk på ett antal olika sätt. Redan tidigt i sitt liv 
utmärker sig Jonas genom att kunna se ”bortom” samhällets inramningar vilket är 
anledningen till att han utses till den nya minnesbevararen. När Jonas vid ett tillfälle ser ett, i 
hans ögon, annorlunda äpple väljer han att trotsa samhällets strikta regelverk och stjäl äpplet. 
Han gör även uppror mot samhället genom att inte ta de tabletter som är ämnade att avlägsna 
hans sexuella lustar. Jonas uttrycker en vilja att uppleva alla känslor i känslospektrat även om 
de får honom att skämmas eller må dåligt:   
 

Han hade nu låtit bli att ta sina tabletter i fyra veckor. Upphetsningen hade 
kommit tillbaka och han skämdes och var lite generad för sina 
lustbetonade drömmar. Men han insåg att han inte kunde gå tillbaka till 
den värld utan känslor som han så länge hade levt i. 

 
(Lowry 1997, s. 129) 

 
Ovanstående citat illustrerar Jonas initiala uppror och avståndstagande mot det samhälle som 
han lever i. Han inser under romanens gång att han inte kan leva i ett samhälle som är så strikt 
reglerat, där individer som anses överflödiga eller defekta avrättas och där mänskliga känslor 
och upplevelser begränsas och/eller helt utplånas. Han väljer därför att göra uppror genom att 
fly med ett litet barn som har dömts ut som defekt och därför ska avrättas. Denna flykt är 
Jonas största uppror i romanen och leder till att både han och barnet jagas och lider svårt av 
hunger och köld.  
 
Tom i Leendet (Bradbury 2001) gör också ett, om än tyst, uppror mot det rådande samhället 
genom att behålla och gömma undan en bit av den tavla (Mona Lisa) som befolkningen 
uppmanas till att förstöra. Han gör liksom Katniss i Hungerspelen (Collins 2012) och Jonas i 
Den utvalde (Lowry 1997) uppror mot samhällets uppbyggnad. Tom gör också uppror mot det 
hat som florerar i samhället genom att uppskatta och värdera det konstverk som blev förstört.  
 
Det uppror som karaktärerna gör mot sina respektive odemokratiska regelverk och 
maktinstanser kan utifrån teorin didaktisk potential agera främmandegörande då det rådande, 
generella idealet i dagens svenska samhälle är att regler ska följas och att maktinstanser går 
att lita på. Ett aspektskifte kan därför uppstå hos en läsare eftersom karaktärerna istället 
motsätter sig och gör uppror mot lagar och makthavare och därför bryter mot mer invanda, 
vardagliga perspektiv. Karaktärernas uppror förhåller sig därmed långt ifrån den verklighet vi 
lever i idag, samtidigt som ungdomar kan känna igen sig i viljan att göra motstånd och 
revoltera mot vuxenvärldens normer och regler. I dystopierna exemplifieras även olika former 
av maktuppror, som till exempel att Katniss i Hungerspelen (Collins 2012) visar stor vördnad 
inför sin döende medspelare när hon förväntas visa obarmhärtighet eller att Tom i Leendet 
(Bradbury 2001) väljer att behålla en bit av den tavla som han finner vacker och omöjlig att 
skända. Vad uppror innebär och hur ett uppror kan gestalta sig är därför värdegrundsfrågor 
som kan problematiseras genom dessa delar av den dystopiska skönlitteraturen i 
undersökningen. Karaktärernas upprorshandlingar kan även vara en ingång till att diskutera 
etiska och moraliska frågor som till exempel om, när och varför det kan vara motiverat att 
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revoltera och bryta mot lagar och regler för att göra uppror mot maktinstanser som agerar 
odemokratiskt.  
 
5.1.2 Kritiskt tänkande  
Ett genomgående värdegrundstema i de dystopiska verken är att karaktärerna reflekterar 
kritiskt kring och ifrågasätter sitt samhälle, regler och styrelseskicket. Centrala demokratiska 
värden som tankefrihet och åsiktsfrihet är enligt Alkestrand (2017, s. 40) kopplade till den 
kritiska färdigheten. I Hungerspelen (Collins 2012) är både Gale liksom Peeta kritiska mot 
den rådande regimen. Gale riktar kritik mot att de rika i distrikt 12 inte behöver tävla med lika 
många lotter i Hungerspelen samt att Huvudstaden splittrar invånarna i distriktet genom 
reglerad fattigdom och hunger. Han betonar att Huvudstaden gynnas av distriktets misär och 
att människorna borde stå enade istället och inte låta huvudstaden styra deras liv. Katniss 
förhåller sig också, likt Gale, kritisk till styrelseskicket: 
 

Det är inte det att jag inte håller med honom, för det gör jag. Men vad 
hjälper det att gorma om Huvudstaden ute i skogen? Det förändrar 
ingenting […] men jag låter honom hållas. Bättre att han skriker i skogen 
än i distriktet. 

(Collins 2012, s. 13) 
 
Citatet påvisar att även Katniss ställer sig kritisk till de rådande makthavarna men att hon inte 
tror att det finns någon möjlighet till förändring. Även Katniss medspelare Peeta är kritisk 
mot hur Huvudstaden styr och utövar makt mot de olika distrikten. Han vill undvika att 
Huvudstadens behandling av honom och hans deltagande i Hungerspelen förändrar honom, 
han uttrycker ”Men jag kan inte låta bli att försöka fundera ut något sätt att… att visa regimen 
att de inte äger mig. Att jag är mer än en bricka i deras spel” (Collins 2013, s. 116). Både Gale 
och Peetas kritiska tänkande gör avtryck i Katniss handlande, särskilt när hennes medspelare 
Rue avlider. Katniss reflekterar kritiskt kring regimen samt Hungerspelen: 
 

Plötsligt hör jag Gales röst inom mig. Hans vansinnesutbrott mot regimen 
är kanske inte enbart poänglösa, han kanske har rätt. Rues död har tvingat 
mig att se min egen ilska i vitögat. Även jag är ju egentligen rasande över 
hur grymt och orättvist vi blir behandlade. 

 
(Collins 2013, s. 191) 

 
I citatet återkopplar Katniss till de kritiska tankar som Gale tidigare uttryckt och hennes 
hopplöshet byts ut mot ilska gentemot Huvudstaden. Hennes medspelares död får henne att 
inse att även hon har varit och är starkt kritisk mot den rådande maktinstansen.  
 
Jonas i Den utvalde (Lowry 1997) förhåller sig också kritisk till sitt samhälle och de beslut 
som tagits. När han inser vidden av vad människorna i samhället går miste om när det 
kommer till känslor, sinnesintryck och upplevelser så uttrycker han en motvilja och han 
kritiserar följaktligen införandet av denna reglering, han utbrister att ”det borde vi inte gjort!” 
(Lowry 1997, s. 95). Den tidigare minnesbevararen blir förvånad av Jonas kritiska tänkande 
och medger att det hade tagit honom flera år att komma till den insikten. Liksom Katniss i 
Hungerspelen (Collins 2013) blir ett barns död en utlösande faktor till Jonas alltmer kritiska 
förhållningssätt när det kommer till sitt samhälle och dess uppbyggnad. När han får bevittna 
en avrättning av en tvillingpojke som väger mindre än sitt syskon inser han att den så kallade 
”befrielsen” innebär att ta livet av de medborgare som anses överflödiga eller defekta vilket 
Jonas därefter ställer sig starkt kritisk mot.  
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Även Tom i Leendet (Bradbury 2001) visar prov på kritiskt tänkande. När Tom, efter att ha 
köat i kylan, äntligen får en chans att spotta på en reproduktion av Leonardo da Vincis Mona 
Lisa så finner han sig oförmögen till att göra så, han utbrister ”Men […] hon är ju vacker!” 
(Bradbury 2001, s. 134). En man vid Toms sida manar på honom att skynda sig innan polisen 
får reda på att han inte deltar i förstörelsen av tavlan men Tom står fast vid sin åsikt att tavlan 
är för fin vilket belyser hans kritiska tänkande.   
 
Samtliga huvudkaraktärer i de dystopiska verken uppvisar således en förmåga till kritiskt 
tänkande. Exempelvis ställer sig Jonas i Den utvalde (Lowry 1997) mycket kritisk till sitt 
samhälle trots att det på ytan ter sig som välfungerande och Katniss i Hungerspelen (Collins 
2012) uttrycker kritiska tankar om det styrelseskick som råder i hennes litterära värld. I både 
Katniss och Jonas fall är ett yngre barns död till följd av samhällets ramar och regler en 
utlösande faktor som får dem att tänka alltmer kritiskt. Att makthavare står bakom barnens 
död och karaktärernas kritiska förhållningssätt i både Hungerspelen (Collins 2012) liksom 
Den Utvalde (Lowry 1997) kan, utifrån teorin didaktisk potential, utgöra ett 
främmandegörande drag eftersom barns liv och mående i det svenska samhället anses vara 
mycket viktiga. Samtidigt finns det också igenkänning i barnens död. Vi lever i en krigshärjad 
värld där få kan undgå att barn lider och dör på grund av olika makthavares beslut. Detta kan 
också väcka etiska och moraliska frågor till liv i samband med läsningen där frågor om 
kritiska förhållningssätt och vad det innebär att vara kritisk kan diskuteras. Vidare kan 
karaktärernas kritiska förhållningssätt till sin omgivning också bidra till elevernas narrativa 
fantasi och agera som goda förebilder för eleverna samt som utgångspunkt för vidare 
diskussioner om varför människor bör tänka kritiskt och vilka följder det kan få.  
 
5.2 Mänskliga rättigheter  
Nedanstående avsnitt belyser de delar av verkens handlingar och innehåll som kan kopplas till 
styrdokumentens värdegrundsuttryck kring mänskliga rättigheter. De aspekter av mänskliga 
rättigheter som lyfts fram är individens frihet och integritet samt alla människors lika värde.  
 
5.2.1 Individens frihet och integritet  
Värdegrundstemat individens frihet och integritet återkommer på olika sätt i samtliga verk. I 
Hungerspelen (Collins 2012) är medborgarna i Panems olika distrikt starkt reglerade av 
Huvudstaden och de har lite eller ingen egen frihet och integritet. Huvudstaden utövar makt 
på distriktens medborgare genom att dels låta distriktens invånare svälta och dels försöka 
övervaka och avlyssna dem med hjälp av muterade fåglar som ”släpptes ut för att spionera på 
områden där man visste att regeringsmotståndare gömde sig och återvände till särskilda 
centraler där de avlyssnades” (Collins 2012, s. 36). Invånarna har en brist på makt över sina 
egna liv och sitt öde och medborgarna i distriktet är inte fria utan är slavar till Huvudstaden. 
Ett tydligt exempel på Huvudstadens maktutövning och kontroll över medborgarna är de 
årliga Hungerspelen. Katniss förklarar Hungerspelen och hur de påverkar invånarna i 
distrikten: 
 

De tjugofyra spelarna hålls instängda på en vidsträckt utomhusarena som 
kan bestå av allt från brännhet öken till frusen ödemark. Under ett antal 
veckor utspelar sig en kamp på liv och död. Den sista överlevande 
spelaren vinner. Det är så Huvudstaden påminner distrikten om hur totalt 
utelämnade vi är åt dem: genom att ta våra barn och ungdomar från oss 
och tvinga dem att döda varandra medan vi ser på. 

 
(Collins 2012, s. 16) 
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Citatet ovan belyser den brist på frihet som karaktärerna i distrikten har och hur Huvudstaden 
styr och behåller sitt styre. Hungerspelen genomförs alltså i avskräckande syfte och för att för 
vidmakthålla Huvudstadens auktoritet och totalitära makt över distriktens invånare.  

I Den utvalde (Lowry 1997) förekommer också stark reglering och maktutövning där den 
rådande makten vid namn Kommittén påverkar invånarna både fysiskt och psykiskt samt 
offentligt och privat. Kommittén styr över vilka namn, arbeten, partners, barn och bostäder 
som invånarna har och administrerar även läkemedel som trycker undan känslor och sexuell 
upphetsning. I samhället observeras invånarna ständigt och minsta felsteg anmärks på genom 
att ett offentligt meddelande som sänds ut i en högtalare som är spridda runtom i samhället 
och i varje hem. Jonas får vid ett tillfälle ett sådant offentligt meddelande som riktas till 
honom när han väljer att ta hem ett äpple. Citatet nedan belyser de kränkningar av individers 
frihet och integritet som förekommer i Den Utvalde (Lowry 1997): 

HALLÅ! HALLÅ! DETTA ÄR EN PÅMINNELSE TILL MANLIGA 
ELVOR ATT INGA FÖREMÅL FÅR FÖRAS BORT FRÅN 
IDROTTSPLATSEN OCH ATT MELLANMÅL SKA ÄTAS UPP, INTE 
SPARAS. Ingen hade nämnt saken, inte ens hans föräldrar, eftersom det 
offentliga meddelandet hade räckt för att framkalla tillbörlig ånger.  

(Lowry 1997, s. 25) 

Ett tillsynes litet felsteg kommenteras alltså genom ett offentligt utrop vilket ingen 
medborgare kan undkomma. Jonas misstag offentliggörs vilket kränker hans integritet och   
eftersom ingen medborgare kan undkomma dessa utrop genom att stänga av högtalarna 
kränks således också deras fysiska, psykiska och offentliga frihet. Dessa offentliga 
meddelanden kan, i likhet med spelens syfte i Hungerspelen (Collins 2012), tänkas ha två 
funktioner. Dels så fungerar de som en påminnelse om samhällets regler och dels fungerar de 
i avskräckande syfte. Jonas rättar exempelvis omedelbart till sitt beteende av ånger, och 
antagligen också av rädsla, eftersom snedsteg inte tolereras i samhället. När en flygelev 
exempelvis av misstag råkat navigera fel och flyger över samhället anmärks det i det 
offentliga meddelandet att ”GIVETVIS KOMMER HAN BLI BEFRIAD” (Lowry 1997, s. 6). 
Flygelevens straff för sitt misstag är alltså döden, vilket påvisar vilken brist på frihet och 
integritet som samhällsmedborgarna har i Enahanda. Medborgarnas brist på frihet och 
integritet exemplifieras även genom att de inte själva får välja när de ska dö. Befrielsen 
tilldelas de individer som anses överflödiga eller defekta, så som barn som skriker för mycket 
eller äldre som börjar bli skröpliga. Befrielsen är sällan ett eget val som medborgarna själva 
tar. Medborgarna är oinformerade om vad den så kallade befrielsen betyder och inser inte att 
det innebär döden vilket kränker deras integritet.  

I Leendet (Bradbury 2001) begränsas Toms frihet och integritet eftersom han inte tillåts att 
uppskatta den målning som ska ämnas att förstöras. Tom gömmer således den del av tavlan 
som han får tag på från både befolkningen men också sin familj: 

Då och först då, slappnade hans hand. Tom lyssnade till dem som sov 
omkring honom och långsamt, försiktigt, drog han fram handen. Han 
tvekade, höll andan och öppnade därpå avvaktande handen och vecklade 
ut det lilla stycket målad oljeduk. 

(Bradbury 2001, s. 136) 
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Att Tom väntar med att ta upp den lilla biten av tavlan påvisar hans rädsla för att de andra ska 
se att han sparat en bit av den. Att han tvingas gömma undan och kolla på tavelbiten när ingen 
ser exemplifierar den brist på frihet och integritet som förekommer i hans litterära värld.  
 
I samtliga dystopiska verk finns därmed exempel på maktinstansers överreglering och 
karaktärers brist på frihet och integritet. I både Hungerspelen (Collins 2012) liksom Den 
Utvalde (Lowry 1997) är medborgarna inte fria att leva sina liv som de vill. Befolkningen i 
Hungerspelen (Collins 2012) är uppdelade i olika distrikt och lyder under Huvudstadens 
totalitära maktregim medan invånarnas liv i Den Utvalde (Lowry 1997) är noggrant 
övervakade och styrda av den så kallade Kommittén. Eftersom ingen människa i dagens 
samhälle är helt fri att göra vad hen vill så finns det, utifrån teorin didaktisk potential, en 
igenkänning i de dystopiska verken samtidigt som den extrema och överdrivna kontroll och 
inskränkning av frihet som försiggår kan agera främmandegörande. Ett annat exempel på 
igenkänning respektive främmandegöring i förhållande till individens frihet och integritet är i 
Leendet (Bradbury 2001). Målningen Mona Lisa betraktas i dagens samhälle som en 
kulturskatt medan den föraktas och förstörs i Leendet (Bradbury 2001). Tom har inte friheten 
att visa uppskattning eller vördnad för den tavla som han finner vacker utan tvingas gömma 
undan den lilla bit som han får tag i. Att individer inte förväntas eller tillåts uppskatta konst 
kan agera främmandegörande för elever eftersom konst i alla dess former ofta är en vardaglig 
och relativt förutsatt företeelse i vår samtid. Att konsten inte får uppskattas i Leendet 
(Bradbury 2001) kan därför bidra till den narrativa fantasin genom att väcka etiska och 
moraliska frågor till liv, vilket kan leda till diskussioner om vad som bör vara tillåtet och inte 
samt hur detta kommer sig. Eftersom verken utspelar sig i framtida, fiktiva världar som är olik 
dagens samhälle kan dystopierna belysa inskränkande av frihet och integritet utan att peka ut 
verkliga institutioner som existerar idag. Detta kan bidra till en främmandegörande effekt 
vilket innebär att elever vid läsningen inte behöver hindras av färdigformulerade antaganden 
och föreställningar som rör dagens maktinrättningar. Denna distans mellan dystopiernas 
fiktiva institutioner och dagens verkliga kan öppna upp för etiska och moraliska diskussioner 
om frihet och integritet eftersom det möjliggör att diskussionerna kan hållas på en mer 
objektiv nivå.   
 
5.2.2 Alla människors lika värde 
I två av verken är det tydligt att karaktärerna i de dystopiska samhällena inte har samma värde 
och det förekommer både en tydligt hierarkisk ordning samt en distinktion mellan bättre eller 
sämre människor. I Hungerspelen (Collins 2012) är uppdelningen mellan huvudstaden och de 
12 distrikten talande för att människorna i Panem har olika värde. Huvudstadens invånare 
åtnjuter all tänkbar lyx och flärd medan de 12 distriktens invånare ofta kämpar för sin 
överlevnad med ett ständigt underskott av mat och förnödenheter. De 12 distrikten styrs och 
kontrolleras ständigt av Huvudstaden som emellertid inte erkänner sitt förtryck och det 
lidande som försiggår: 
 

Svält är inte särskilt ovanligt i Distrikt 12. Vem har inte sett svältens 
offer? Gamla människor som inte kan arbeta [..] Svält är aldrig den 
officiella dödsorsaken, det sägs vara influensa eller lunginflammation eller 
umbäranden. Men ingen låter sig luras av det. 

 
(Collins 2012, s. 24)  
 

Fortsättningsvis är också människornas värde inom distrikten styrda av vilken funktion de 
fyller i förhållande till Huvudstaden. De personer som har värde i Huvudstadens ögon 
betraktas också som mer betydelsefulla och de har därför också mer pengar att röra sig med. 
De mindre betydelsefulla människorna har därmed också mindre pengar vilket leder till att de 
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tvingas tävla med fler lotter vid lottningen till Hungerspelen i utbyte mot säd och olja. Att 
Huvudstadens invånare betraktar människorna från distrikten som mindre värda blir också 
uppenbart när en stylist i samband med Katniss förberedelser inför spelen uttrycker ”Perfekt, 
nu ser du nästan ut som en människa!” (Collins 2012, s. 51). Katniss upptäcker också 
Huvudstadens avhumaniserade syn på distriktens invånare när invånare i Huvudstaden 
diskuterar årets spel. I dessa diskussioner riktas uppmärksamheten endast mot hur de själva 
reagerade på och blev påverkade av spelets händelser. Katniss konstaterar ”Det handlar bara 
om dem själva, inte om de döende pojkarna och flickorna på arenan” (Collins 2012, s. 288).  
 
Även i Den Utvalde (Lowry 1997) finns det skillnader mellan människors värde i samhället 
Enahanda. Detta värde baseras på vad medborgarna tillför samhället och hur välanpassade de 
är. Om en kvinna anses vara mindre intelligent får hon livsuppgiften födelsemor, vilket 
innebär att hon ska föda tre barn och sedan arbeta med tunga och slitsamma uppgifter tills hon 
blir gammal. Individer som på något sätt inte anses vara tillfredställande tilldelas att arbeta på 
natten utom synhåll för resten av befolkningen. Dessa nattarbetare blir oftast inte heller 
tilldelade någon partner av kommittén eftersom de anses vara för olämpliga för att leva i en 
familjekonstellation. Om ett ungt barn på något sätt anses defekt betraktas det barnet vara av 
mindre i värde för samhället vilket leder till att barnet avrättas. Detta exemplifieras när ett 
nyfött barn som väger något mindre än sitt tvillingssyskon avrättas. Likaså bestäms det att det 
barn som bor i Jonas familj ska avrättas eftersom han skriker för mycket om nätterna och 
därför anses vara defekt och olämplig i samhället. Samhällets äldre avrättas när de inte längre 
kan vara till nytta, de innehar därför inte längre något värde i Enahanda vilket befäster synen 
på att de värderas lägre är den resterande, arbetsföra befolkningen.  
 
I Hungerspelen (Collins 2012) samt i Den Utvalde (Lowry 1997) går det alltså att utläsa att 
karaktärerna i de dystopiska världarna har olika värde. Karaktärerna grupperas även efter 
hierarkiska ordningar och det förekommer distinktioner mellan bättre eller sämre människor. I 
Hungerspelen (Collins 2012) lever Katniss i ett utsatt distrikt i Panem. Hon och resten av 
befolkningen i distrikt 12 lider av svält och brist på tillgångar till följd av Huvudstadens 
överflöd. I Huvudstaden behöver ingen medborgare delta i Hungerspelen och det råder ingen 
brist på varken mat eller förnödenheter. Karaktärernas värde i distrikten baseras utifrån vilken 
betydelse de har i förhållande till Huvudstaden och Katniss upptäcker att Huvudstadens 
invånare knappt betraktar individerna i distrikten som människor. Denna skillnad mellan 
människors värde kan, utifrån teorin didaktisk potential, innehålla främmandegörande 
element eftersom det svenska samhället idag motverka företeelser som förtryck och svält 
medan de är högst aktuella och upprätthålls av den styrande makten i Hungerspelen (Collins 
2012). I Den Utvalde (Lowry 1997) värderas och sorteras istället människor efter deras 
arbetsförmåga och efter hur väl de passar in i samhället, vilket står i kontrast till dagens 
svenska samhälle där olikheter till stor del hyllas och uppmuntras. Inom dessa motsättningar 
finns det möjligheter att diskutera och problematisera värdegrunden samt väcka etiska och 
moraliska frågor till liv om människors värde. Att exempelvis diskutera frågor som ”är alla 
människor i dagens värld verkligen lika mycket värda” kan vara fruktbara i koppling till de 
värdegrundsteman som framträder i Hungerspelen (Collins 2012) respektive Den Utvalde 
(Lowry 1997). 
 
5.3 Sammanfattning  
Läroplanens (Lgr11, rev. 2018) samt Skollagens (SFS 2010:800) skrivelser om demokrati och 
mänskliga rättigheter är de två värdegrundsteman som resultatet belyser. I undersökningens 
material framkommer olika värdegrundsteman inom demokrati och mänskliga rättigheter som 
har möjligheter att problematisera värdegrunden utifrån teorin didaktisk potential. Det som 
blir uppenbart är att dystopierna i första hand belyser brott mot demokratiska grundprinciper 
och mänskliga rättigheter. Samtliga karaktärer gör på olika sätt uppror mot odemokratiska 
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regler, principer och makthavare och de förhåller sig också kritiska gentemot sina 
odemokratiska samhällen. Därutöver lever karaktärerna i samhällen som förbjuder eller 
begränsar deras frihet och integritet genom exempelvis tvingade makt eller ständig kontroll 
och observation. Människorna i dystopiernas litterära världar har inte heller samma värde 
eftersom de sorteras och värderas utifrån hierarkiska ordningar. Undersökningens material har 
därför didaktisk potential eftersom de dystopiska verkens innehåll och handlingar kan väcka 
etiska och moraliska frågor till liv, som därigenom kan bidra till den narrativa fantasin genom 
att elever ges chans att leva sig in i hur andra människor kan tänka och känna. Det finns även 
främmandegörande aspekter i dystopierna som kan bryta mot vardagliga synsätt och därmed 
leda till ett aspektskifte hos läsaren. 
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6. DISKUSSION 
I följande avsnitt knyts undersökningens resultat samman med bakgrund, tidigare forskning 
och teoretisk ram. I avsnittet synliggörs även mina reflektioner utifrån resultatet. Därefter 
följer en metoddiskussion. Slutligen diskuteras förslag till fortsatt forskning.  
 
6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med undersökningen har varit att belysa tre skönlitterära dystopiers didaktiska potential 
i svenskämnets värdegrundsarbete. Via en tematisk analys i resultatdelen undersöktes vilka 
värdegrundsuttryck från skolans styrdokument som kan kopplas till de skönlitterära 
dystopiernas innehåll och handling. Resultatanalysen visar att två övergripande 
värdegrundsuttryck anknyter till dystopiernas innehåll och handlingar. Dessa är demokrati 
och mänskliga rättigheter. Inom dessa två ligger underrubrikerna uppror, kritiskt tänkande, 
individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. De tre dystopierna belyser 
etiska och moraliska dilemman, vilket innebär att det finns många möjligheter att 
problematisera värdegrundsfrågor utifrån dessa litterära verk. I ljuset av detta resultat är jag 
benägen att hålla med Nilsson (2015) när det kommer till hennes tankar om att den dystopiska 
skönlitteraturen innehåller många möjligheter att belysa och diskutera värdegrunden. I 
resultatet framkommer flera olika ingångar in i undersökningens material som kan 
problematiserar värdegrunden genom att väcka etiska och moraliska frågor till liv.    
 
Hur kan teoretiska begrepp som främmandegöring, igenkänning och narrativ fantasi användas 
i läsningen av Hungerspelen av Suzanne Collins, Den Utvalde av Lois Lowry och Leendet av 
Ray Bradbury är den frågeställning som undersökningens syfte utgår ifrån. I de tre 
dystopierna finns ett spel mellan främmandegöring och igenkänning och genom att kunna 
omvandla det välkända till något främmande kan de skönlitterära dystopierna verka för att 
såväl belysa som problematisera värdegrundsfrågor och få läsare att resonera om sig själva 
och sin omvärld. I förhållande till Alkestrands (2016) avhandling är undersökningens resultat 
därför intressant. Alkestrand (2016, s. 290) drar slutsatsen att det som utmärker just 
fantasylitteraturens didaktiska potential är att den balanserar mellan igenkänning och 
främmandegöring genom att vara både olik och lik den värld vi lever i nu. Resultatet i denna 
undersökning som utgår ifrån dystopisk skönlitteratur påvisar emellertid samma fenomen 
eftersom både främmandegöring och igenkänning förekommer i förhållande till dystopiernas 
fiktiva världar. Det innebär därmed att spelet mellan närhet och distans inte är unikt för just 
fantasylitteraturen utan att det också förekommer i andra skönlitterära genrer.  
 
Den tematiska textanalysen i resultatdelen visar också att de tre dystopierna kan främja 
förmågan att sätta sig in i andra människors livssituation, att ta ställning till etiska och 
moraliska frågor samt att betrakta sina egna problem i ett utifrånperspektiv, vilket 
överensstämmer med betydelsen av Martha C. Nussbaums begrepp narrativ fantasi.  
 
Även i förhållande till deckargenren kan paralleller dras till det dystopiska materialet i 
undersökningen. Boglind (2014, s. 148) menar att deckargenren bjuder in elever till etiska och 
moraliska ställningstaganden vilket kan utveckla deras intresse för exempelvis demokrati. I 
denna undersökningen framkommer flera möjligheter att diskutera etiska och moraliska frågor 
med hjälp av de dystopiska verken. Något som tyder på att den dystopiska genren har 
liknande didaktiska förtjänster som deckargenren.  
 
Den didaktiska potentialen i de dystopiska verken utgörs framför allt av att dystopiernas 
odemokratiska samhällsskick och regelverk kontrasterar gentemot nutidens normer och 
värderingar. I samtliga verk överförtydligas nästintill denna kontrast mellan dagens samhälle 
och de fiktiva, dystopiska världarna. Detta överensstämmer med vad Wilkinson (2010) 
uttrycker om dystopiers potential i undervisningen. Wilkinson (2010, s. 22) menar att 
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dystopier överdriver dagens samhällsproblem för att på så vis synliggöra dem, vilket också 
återspeglas i undersökningens material. I till exempel Hungerspelen (Collins 2012) och i Den 
Utvalde (1997) blir makthavarnas övergrepp på medborgarna nästan övertydliga och det kan 
därför bli lättare att diskutera exempelvis maktstrukturer som i verkligheten kanske inte är så 
lätta att se.  

Wolk (2009, s. 666) förklarar att värdegrundsfrågor kan ligga till grund för ett arbete med 
exempelvis dystopier för att på så vis få elever att reflektera kring litteraturens innehåll i 
förhållande till värdegrunden. Jag instämmer i Wolks (2009) tankar eftersom resultatet 
påvisar att frågor om uppror, kritiskt tänkande, frihet och integritet samt människors lika 
värde kan tas upp med hjälp av undersökningens material. Detta står i kontrast till Öhmans 
(2015, 2016) åsikter om att det är viktigare att elever får komma in i de fiktiva verken och 
uppleva läslust utan någon särskild baktanke med läsningen. Jag tror emellertid inte att ett 
värdegrundsperspektiv på läsningen av dystopierna utesluter läslust. Istället menar jag att den 
främmandegöring som uppstår samt de etiska och moraliska frågor som kan väckas med hjälp 
av dystopierna kan få elever att se hur skönlitteraturen och omvärlden hör ihop, vilket 
säkerligen också kan bidra till ett lustfyllt tillträde in i litteraturen. Wolk (2009, s. 667) 
framhåller också att den dystopiska litteraturen kan ge elever möjligheter att föreställa sig 
framtiden och vilka konsekvenser vår samtid kan få för vår framtid. Han menar att dystopisk 
skönlitteratur är fördelaktig att använda när frågor om vår nutid och framtid ska diskuteras i 
undervisningen. I samtliga verk som undersökts framställs en dyster framtid där den enskilda 
individens frihet och integritet på något sätt är begränsad och där demokratiska 
grundvärderingar och de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Att diskutera världens 
framtid i samband med de etiska och moraliska frågor som framträder i de olika dystopierna 
gör, enligt mig, att elever kan ges chans att leva sig in i möjliga, negativa framtidsscenarion 
och hur dessa kan motverkas.  

Enligt Ames (2013, s. 18) tyder ungdomars intresse för dystopisk skönlitteratur på att de är 
intresserade av politiska och sociala frågor. Hon menar också att detta intresse kan utvecklas 
till ett politiskt intresse och engagemang. Likt Ames (2013, s. 18), tror jag att dystopierna i 
denna undersökning kan bidra till att engagera elever i politiska och sociala frågor genom att 
de kan ges möjlighet att utforska etiska och moraliska frågor i en säker miljö. I resultatet 
påvisas exempelvis att de fiktiva maktinstanserna kan belysa inskränkande av frihet utan att 
peka ut verkliga maktinrättningar. Elever behöver därför inte hindras eller begränsas av 
färdigformulerade antaganden och föreställningar vid läsningen, vilket kan ge dem en trygg 
miljö att utforska frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. I resultatet synliggörs även 
olika karaktärers avståndstaganden och uppror mot kränkningar av demokratiska 
grundprinciper och mänskliga rättigheter. Karaktärerna reflekterar också kritiskt om de 
odemokratiska samhällen som de lever i. I likhet med Alkestrand (2016, s. 298) slutsatser om 
fantasylitteratur, menar jag att elever genom undersökningen dystopiska material kan få goda 
förebilder när det kommer till att stå upp för demokratiska principer och mänskliga 
rättigheter. Detta kan i sin tur möjligtvis påverka elevers deltagande i samhället och hur de 
reagerar när de ställs inför olika slags situationer. Rosenblatt (2002, s. 150) menar exempelvis 
att skönlitteraturen kan ha inverkan på ungdomars förståelse för och deltagande i samhället 
och Kennon (2005, s. 48) framhåller att dystopier kan förse unga läsare med tillfällen att 
reflektera kring sin roll i samhället. 

De exempel som jag tar upp i min undersökning består endast av stora och övergripande 
värdegrundsteman i utvalda dystopiska verk. Jag anser emellertid att möjligheterna är ändlösa 
när det kommer till att förena svenskämnets kunskapsuppdrag med dess värdegrundsuppdrag 
genom att använda olika former av dystopisk skönlitteratur i svenskundervisningen. Jag tror i 
likhet med Molloy (2017, s. 10) att ett integrerat arbete mellan skönlitteratur och skolans 
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värdegrund kan förhindra den uppdelning mellan kunskap- och värdegrundsuppdraget som 
Skolinspektionen (2012) pekat på. Jag menar att den dystopiska skönlitteraturen kan vara 
särskilt fördelaktig när uppdragen ska förenas. Som jag exemplifierat med hjälp av 
undersökningens dystopiska material så finns det en hel del möjligheter att låta elever 
problematisera och diskutera värdegrundsfrågor i samband med läsningen. Den dystopiska 
litteraturen i undersökningen kan därför bidra till att infria läroplanens (Lgr11, rev. 2018) 
uttryck när det kommer till värdegrundsuppdraget och kursmålen i svenskämnet som rör 
skönlitteraturens syfte och möjligheter. Genom dystopiernas didaktiska potential kan den 
dystopiska litteraturen, tillsammans med en medveten pedagogik, därför användas som en 
källa till förståelse för omvärlden och livsfrågor. Ytterligare en poäng med att arbeta med de 
dystopiska verken i svenskundervisningen är den dystopiska genrens popularitet bland 
ungdomar (Boglind & Nordenstam 2016, s. 113). Att elever får utforska och diskutera 
texternas innehåll och handling utifrån ett värdegrundsperspektiv kan öppna upp för en större 
förståelse för de populära verken och leda till nya läsupplevelser. Arbetet med dessa dystopier 
skulle även kunna ske tematiskt. De värdegrundsfrågor som Hungerspelen (Collins 2012), 
Den Utvalde (Lowry 1997) samt Leendet (Bradbury 2001) problematiserar skulle exempelvis 
kunna användas i ett ämnesövergripande arbete med samhällskunskapen för att lyfta och 
diskutera frågor om mänskliga rättigheter och demokrati.  
 
När det kommer till den dystopiska skönlitteraturen i undersökningen så kan den således 
betraktas som fördelaktig när det kommer till att integrera värdegrunden i undervisningen. 
Detta eftersom de tre verken innehåller rika möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor. 
Det är också intressant att undersökningen påvisar att det inte spelar någon roll huruvida det 
rör sig om en roman eller novell när det kommer till att belysa didaktisk potential i de 
skönlitterära verken. I både de längre texterna samt i den kortare texten framkommer 
värdegrundsteman i förhållande till demokrati och mänskliga rättigheter som kan användas 
för att problematisera värdegrundsfrågor. Det som utmärker den dystopiska skönlitteraturen i 
undersökningen är att den kan ge elever tillträde till litterära världar som skiljer sig markant 
från den omvärld som de är vana vid. Samtidigt finns det också element i skönlitteraturen som 
eleverna kan tänkas känna igen och som därför kan leda till att ett aspektskifte uppstår. Denna 
kontrast och balansgång mellan likhet och skillnad kan bjuda in elever till att jämföra 
dystopiernas verklighet med sina egna vilket i sin tur kan väcka tankar och funderingar kring 
nutiden och framtiden. Därutöver innehåller samtliga dystopiska verk möjligheter till att ställa 
elever inför etiska och moraliska frågor och dilemman eftersom de belyser vad demokrati och 
mänskliga rättigheter inte är. Det är här som en stor del av verkens förmåga att problematisera 
värdegrundsfrågor, det vill säga deras didaktiska potential, ligger.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Med hjälp av tematiska analys och den textanalytiska metoden närläsning har resultatet tagits 
fram och syftet med undersökningen uppnåtts. Eftersom det var de dystopiska texternas 
didaktiska potential som skulle belysas så lämpade sig metoderna bra för ändamålet. Precis 
som Holmberg och Ohlsson (1999, s. 43) förklarar så är det undersökningens syfte och 
teoretiska ram som påverkar och styr vilka teman i skönlitteraturen som framträder i 
resultatet. I denna undersökning var det just skönlitteraturens förmåga att problematisera 
värdegrunden som stod i fokus vilket av naturliga skäl ledde till att andra teman i de 
dystopiska verken inte inkluderades i resultatet och analysen.  
 
När det kommer till just tolkningar av litterära verk bör det också påpekas, som Thurén (2007, 
s. 100) framhåller, att tolkningar av texter kan variera beroende på olika forskares respektive 
erfarenheter, värderingar och förkunskaper. Det går därför inte att avgöra vad som är en bra 
respektive inte bra tolkning av ett verk. Thurén (2007, s. 100) menar emellertid att tolkningar 
av skönlitterära verk däremot är testbara såtillvida att vem som helst kan studera böckerna och 
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avgöra om forskarens tolkning verkar rimlig. Tolkningar är därmed individuella som Thurén 
(2007) förklarar, vilket innebär att undersökningar som utgår från tolkningar av verk är 
mindre möjliga att reproducera. En läsares tolkning kommer alltid att variera beroende på 
bakgrund, miljö och vilken tid hen lever i. Det är därför av vikt att påpeka att mina tolkningar 
är kopplade till mina erfarenheter och förkunskaper vilket innebär att även denna 
undersökning inte kan reproducerat i sin helhet. Resultatet hade därför kunnat bli ett annat om 
någon annan med andra förkunskaper och erfarenheter genomfört undersökningen. Liksom 
Thurén (2007, s. 100) nämner, så menar jag emellertid att textanalyser av skönlitterära verk är 
fördelaktiga på så vis att vem som helst kan gå tillbaka till verken och göra en avvägning om 
forskarens tolkningar är rimliga eller ej.  

Min undersökning har även på många sätt hållit sig nära Malin Alkestrands (2016) avhandling 
där hon undersöker fantasylitteraturens didaktiska möjligheter. Som modell för läsning 
används teorin didaktiska potential i enlighet med Alkestrands (2016, s. 70) definition och 
som metod använder jag i likhet med Alkestrand (2016) textanalys av skönlitterära verk. När 
det kommer till metod skiljer det sig emellertid också åt mellan min och Alkestrands (2016) 
undersökning. Detta eftersom hon även använder didaktisk potential som metod, genom att 
lägga till begreppen implicit och explicit ideologi. Jag valde att inte tillämpa denna 
metodansats eftersom jag inte upplevde att metoden fungerade fullt ut i Alkestrands (2016) 
avhandling. Detta anmärker också Haglund (2017) på i en recension av sagda avhandling, hon 
(2017) framhåller: 

medan explicita ideologier används frekvent i analysen, nyttjas implicita 
ideologier mycket sparsamt (endast vid fyra tillfallen, och i anslutning till 
Engelsforstrilogin diskuteras ingen implicit ideologi). Alkestrands 
intention […] genomförs alltså̊ inte fullt ut, och därmed framgår inte 
riktigt behovet av uppdelningen. 

(Haglund 2017, ss. 3–4) 

Det är inte heller säkert att texter alltid innehåller explicita och implicita ideologier vilket gör 
att didaktisk potential som metod kan vara en begränsande metod att använda. Därigenom tog 
jag beslutet att inte använda mig av didaktisk potential som metod utan att använda tematisk 
analys och närläsning istället. Dessa två metoder fungerade som sagt bra i relation till 
undersökningens syfte.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I fortsatt forskningen om den didaktiska potentialen i Hungerspelen (Collins 2012), Den 
Utvalde (Lowry 1997) och Leendet (Bradbury 2001) hade fältundersökningar som ställer 
frågor om hur den didaktiska potentialen i verken realiseras i svenskundervisningen varit 
intressanta och tillfört en viktig dimension. Jag tror att det hade varit intressant att studera hur 
verkens ännu inte realiserade didaktiska potential hade kunnat användas i ett 
klassrumssammanhang. En sådan undersökning hade exempelvis kunnat utgå från reader-
responsteorier för att undersöka elevers uppfattningar av den dystopiska litteraturen och de 
värdegrundsteman som framkommer där. 
 
En annan möjlighet för att få ett breddat perspektiv på dystopisk skönlitteratur i svenskämnet 
hade kunnat vara att intervjua svensklärare om varför och hur de använder dystopier i sin 
undervisning, för att på så vis belysa vilka möjligheter som lärare tillskriver den dystopiska 
skönlitteraturen. Överlag saknas det svensk forskning om dystopier i skolan, trots att det är en 
vanligt förekommande genre i undervisningen som också är populär hos ungdomar. Det hade 



 

 - 28 - 

därför varit givande att se mer forskning om dystopiernas möjligheter och funktioner i 
undervisningssammanhang för att ytterligare belysa genrens didaktiska potential.  
 
På ett mer övergripande plan hade det också varit intressant att se forskning om de två 
litteraturdidaktiska perspektiven som framkommer i undersökningens inledande del. Dessa 
två förhållningssätt är å ena sidan Öhman (2015, 2016) och å andra sidan Alkestrand (2016), 
Molloy (2003, 2017), Nilsson (2015), Wolk (2009) och Rosenblatt (2002). Att utforska vilka 
didaktiska möjligheter som exempelvis den dystopiska genren har i förhållande till dessa två 
perspektiv hade kunnat bidra till forskningen och diskussionen om skönlitteraturens funktion 
och legitimitet i svenskundervisningen.   
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