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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fantasy kan användas för att öka elevers 

läsförståelse. Min uppsats är teoretisk på så sätt att jag inte har gjort någon empirisk 

undersökning. Jag har istället använt mig av läsförståelseundersökningar, litteratur om läsning 

samt genomfört en litteraturanalys av Tolkiens Härskarringen.  

 

De undersökningar jag använt mig av, PISA-undersökningen från 2009 och IEA:s 

undersökning om läsförståelse, visar att pojkar generellt har sämre läsförståelse, framförallt på 

de berättande texterna, och därför har jag valt att fokusera på fantasy, som är en genre som 

Olin-Scheller (2006) i sin undersökning kommit fram till att pojkar föredrar.  

 

Pojkars sämre läsförståelse kan förstås som vilken läsarroll de intar vid läsningen, ett uttryck 

från Appleyard som Olin-Scheller använder sig av för att förklara elevers läsning. Då högre 

läsförståelse kräver att läsaren intar rollen som tolkare, har jag i min analys av Tolkiens 

Härskarringen gått in i den rollen och visat på de delar i verken som en lärare skulle kunna 

lyfta fram för eleverna. Eftersom pojkar inte lika ofta når upp till rollen som tolkare och 

därför avvisar texter som kräver den rollen vill jag visa hur de kan stanna i den genre de trivs 

med (här kommer motivationsaspekten in) och ändå utveckla sina läsarroller. Då Tolkiens 

verk även har så många referenser till andra texter, ofta kanoniska, är det min förhoppning att 

eleverna genom att komma till insikt om detta även ska motiveras till att läsa dessa texter och 

förstå hur ett litterärt verk bara kan förstås i sitt sammanhang. 
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1 Inledning 
Under min utbildning till svensklärare har jag flera gånger mött uppfattningen att pojkar är 

sämre läsare än flickor, att de inte tycker om att läsa (framförallt inte de på de 

yrkesförberedande programmen) och att om pojkar läser så läser de ofta fantasy. Samtidigt 

möter jag uppfattningen att fantasy bara är nöjesläsning eller barnböcker, att de som läser 

fantasy bara läser det för att fly verkligheten och att de flesta lärare, mestadels kvinnor, 

aldrig läst en enda fantasybok. Jag vet inte hur mycket av detta som är riktigt, men jag 

anser att om det stämmer att pojkar är sämre läsare och de läser fantasy så borde genren 

användas mer av lärare för att utveckla pojkarnas läsförståelse. Jag ville därför fördjupa 

mig i fantasygenren, med fokus på Tolkiens verk, för att visa på de delar i fantasy som gör 

att det är en användbar, djup och komplicerad genre som inte så lätt borde avfärdas, 

framförallt inte om man vill motivera unga pojkar till läsning. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fantasylitteratur, med fokus på Tolkiens 

verk, skulle kunna användas för att förbättra läsförståelsen hos gymnasieelever. Jag vill 

visa på de delar som en lärare behöver känna till om verken (och delvis genren fantasy i 

sig) för att kunna lyfta eller få eleverna att se dessa delar, och på så sätt få eleverna att 

utveckla sina läsarroller och sin läsförståelse. 

 

Min frågeställning i den här uppsatsen är: Hur kan fantasy användas för att öka elevers 

läsförståelse?  

1.2 Material 
När det gäller läsförståelse har jag framförallt använt mig av PISA-undersökningen från 

2009 (Pisa 2009 results: what students know and can do. Vol. 1, Student performance in 

reading, mathematics and science. 2010a) eftersom den det året fokuserade på 

läsförståelse, och IEA:s undersökning (Wagemaker, Hans (red.) 1996) eftersom den 

undersökte skillnaderna mellan pojkar och flickors läsförståelse mer explicit. Jag har valt 

att använda dessa undersökningar eftersom de är lättåtkomliga och testar ett stort antal 

ungdomar vilket ger generaliserbara resultat. När det gäller läsarroller och vad pojkar och 

flickor läser har jag använt mig till största delen av Appleyard (1991) och Olin-Scheller 

(2006). Olin-Scheller fokuserar på svenska ungdomar i klasser på gymnasiet så hennes 
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undersökning stämde överrens med den elevgrupp min utbildning är anpassad för. 

Dessutom ger Olin-Schellers undersökning en större insikt i hur det ser ut i just svenska 

skolor än vad PISA:s och IEA:s undersökning gör. 

 

För min litteraturanalys valde jag Tolkiens verk, då främst med fokus på trilogin om 

Härskarringen. Detta för att Tolkien är välkänd för sin genomarbetade sekundära värld 

och för att många pojkar i Olin-Schellers (2006) undersökning uppgav att de läste eller var 

intresserade av Tolkien. För själva analysen av Tolkiens verk har jag haft stor nytta av Bo 

Erikssons Tusen år av fantasy: Resan till Mordor (2007), där han går igenom teman, 

motiv och referenser till annan litteratur som finns i Tolkiens verk. För en kort genomgång 

av grundläggande teman inom fantasy har jag i huvudsak använt mig av John-Henri 

Holmbergs Fantasy: Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (1995) eftersom 

han där gör en mycket grundlig genomgång av fantasyn som genre. 

1.3 Metod 
Jag har i den här uppsatsen först gjort en jämförande studie av läsförståelseundersökningar 

för att förstå var skillnaden finns i pojkars och flickors läsförståelse, vilka delar i 

läsförståelseprov som visar på störst skillnad mellan könen och vilka orsakerna kan vara 

till de skillnaderna. Detta gjorde jag för att hitta ett område inom läsning som jag kunde 

fokusera på - jag ville alltså fokusera på de delar i en text som pojkar generellt hade 

svårast för. Därefter undersökte jag varför det var störst skillnad mellan könen på det 

området. Då motivation spelade stor roll för resultaten valde jag fantasy som litterär genre 

att fokusera på eftersom Olin-Schellers undersökning (2006) visade att många pojkar 

föredrar den genren.  

 

Då de läsarroller som eleverna intar vid läsning även visade sig höra ihop med 

läsförståelsen ville jag genom en litterär analys av Tolkiens Härskarringen visa hur 

eleverna kan inta rollen ”läsaren som tolkare”, vilket är en högre nivå än Olin-Scheller 

(2006) menar att pojkar idag vanligtvis intar och som skulle kunna leda till ökad 

läsförståelse. För att visa detta har jag därför analyserat Härskarringen med fokus på 

referenser till andra litterära verk, olika litterära teman och inspirationskällor. Genom att 

lyfta dessa delar ur Tolkiens verk och göra eleverna uppmärksamma på detta menar jag att 

de ska kunna se verket på ett nytt sätt, utveckla sin läsarroll och därigenom nå ökad 

läsförståelse. Förhoppningen är dessutom att genom att lyfta de referenser till andra verk 
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som finns i Härskarringen så ska elevernas motivation till att läsa de verken i sin tur öka 

och de skulle på så sätt motiveras till att läsa mer i allmänhet och kanoniska verk i 

synnerhet. 

1.4 Begränsningar i mitt arbete 
Eftersom jag inte gjort någon empirisk undersökning och inte lyckats hitta någon 

undersökning där fantasy används just i syfte att utveckla läsarrollerna så är den största 

begränsningen med min uppsats att den är just teoretisk. Jag hade gärna velat göra en 

undersökning där eleverna får läsa till exempel Tolkien och sedan diskutera det som jag 

tog upp i min analys. Tyvärr räcker inte tiden till för ett så stort projekt, framförallt skulle 

eleverna behöva gott om tid på sig att läsa Härskarringen, men även om man valde en 

kortare fantasyroman så räcker inte de veckor till som jag haft till förfogande.  

 

En annan begränsning, och det är en mycket viktig del, är att jag blivit tvungen att 

generalisera. Alla pojkar är naturligtvis inte likadana och inte alla flickor heller. Alla 

elever är individer och undervisningen måste individanpassas. Det sätt att arbeta på som 

jag beskrivit passar förmodligen bäst för de som redan är intresserade av fantasy, oavsett 

om det är pojkar eller flickor, och de elever som inte är intresserade av läsning alls har 

förmodligen inte heller mycket nytta av att förstå vilka verk Tolkien inspirerats av. 

 

 De elever som inte läser något alls är också de som är svårast att komma åt, och ännu en 

begränsning i min uppsats är därför att den inte berör dessa elever. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Är det skillnad på pojkar och flickor? 
Är det skillnad på pojkars och flickors läsförståelse? Flera studier visar att det är så. 

Flickor presterar generellt bättre på PISA:s läsförståelsetest (Pisa 2009 results: what 

students know and can do. Vol. 1, Student performance in reading, mathematics and 

science. 2010a) och även i en undersökning gjord av IEA, The International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (Wagemaker, Hans (red.) 1996). Det är 

även skillnad på vilken typ av text flickor generellt har lättare för. Både i PISA:s och 

IEA:s undersökningar presterar flickor bättre på de narrativa delarna av proven medan det 

inte är lika stor skillnad på de delar som behandlar övriga texttyper. 
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Det är även skillnad när det gäller prestation i förhållande till innehållet i texterna. Pojkars 

prestation hade större samband med innehållet i texterna än vad flickors prestation hade 

och de presterade exempelvis sämre på de texter de ansåg var ”feminina” (Scott 1986). 

Flickor presterade dessutom mycket bättre än pojkar gällande texter som involverade 

människor, djur (speciellt när de betedde sig som människor) och mänskliga aktiviteter 

(Wagemaker, Hans (red.) 1996:75). Längden på texterna visade sig också vara relevant då 

längre texter visade sig vara till flickors fördel (Wagemaker, Hans (red.) 1996).  

 

Många ifrågasätter dock den stora uppmärksamhet pojkarnas underpresterande har fått 

den senaste tiden. De standardiserade provens resultat har väckt en fråga om en kris för 

pojkarnas läsförståelse men Mead (2006) menar att det är en ickefråga. Hon anser att det 

snarare är så att flickors prestationer har förbättrats i snabbare takt än pojkars. Barrs 

(1993) ifrågasätter också resultaten från de standardiserade proven och menar att proven 

ofta favoriserar flickors läsning, där större tyngd läggs vid uppgifter de har lättare för.  

 

Samtidigt finns de forskare som menar att det finns en biologisk faktor som till viss del 

kan förklara skillnaden mellan pojkar och flickor. Gurian och Stevens (2004) menar att 

flickor generellt, rent neurobiologiskt, har bättre förutsättningar för att ta in detaljer, 

lyssna och göra skillnad mellan olika tonlägen medan pojkars hjärnor är bättre rustade för 

att förstå symboler, diagram, abstraktioner och att deras hjärnor dessutom lättare går in i 

ett slags ”viloläge” där de kopplar bort vad som händer runt omkring när de hör monotont 

tal. Detta skulle kunna förklara den skillnad mellan könen som syns på de narrativa 

delarna i PISA:s och IEA:s undersökningar och den mindre eller näst intill obefintliga 

skillnad som finns på de informativa delarna med fler diagram och symboler. 

 

Kritiker till den biologiska förklaringen menar dock att kön är socialt konstruerat och att 

skillnaderna mellan könen bäst förstås utifrån ett perspektiv om vad som är kvinnligt och 

manligt. Som jag tidigare nämnt presterar pojkar ofta sämre på uppgifter de anser är 

”feminina”. Amerikanska och engelska forskare diskuterar begreppet ”literacy”, ett 

begrepp som inte fått någon gångbar svensk term. Med ”literacy” menar man den enskilde 

elevens förmåga att hantera olika läs- och skrivsituationer av typografiska texter (Olin-

Scheller 2008:16). Martino (1994), Walkerdine (1990) och Cherland (1994) har alla 

genomfört forskning som visar att läsning och ”literacy” idag ses som feminint och att 
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maskulinitet i dagens kultur är inkompatibel med läsning och ”literacy”. Forskningen om 

manliga läsare som förebilder är dock sporadiska och oklara (Christenbury, Leila, Bomer, 

Randy & Smagorinsky, Peter (red.) 2009: 364). 

 

En tredje förklaring till skillnaden mellan pojkar och flickor bistår Smith och Wilhelms 

(2002) undersökning med. De fann att pojkar inte var negativt inställda till litteratur eller 

läsning i sig, de ansåg inte heller att det var feminint. Istället avvisade pojkarna den typ av 

läsning de ansåg var ”schoolish” (Smith & Wilhelm 2002). Med andra ord, den läsning 

som hörde till skolan ansåg de var tråkig och verklighetsfrånvänd. Denna bild av pojkars 

inställning till läsning bekräftas av Olin-Scheller (2006) som fann att pojkar beskrev 

svenskämnet som tråkigt och inte till någon nytta.  

 

Jag har hittills bara beskrivit skillnaderna mellan pojkar och flickor rent generellt, men 

man får inte glömma att skillnaderna inom könen är mycket större än mellan könen och att 

elevernas bakgrund, bland annat den socioeknomiska och kulturella spelar stor roll (PISA 

2009 results: overcoming social background. Vol. 2, Equity in learning opportunities and 

outcomes. 2010b). Dock är det så att även bland de lågpresterande är det stora skillnader 

mellan flickor och pojkar, och fler pojkar hamnar också i de allra lägsta nivåerna av 

läsförståelse i PISA:s undersökning (2010a). 

2.2 PISA 2009  
Den senaste PISA-studien som fokuserade på 15-åringars läsförståelse publicerades 2010. 

Den visade att flickor presterade bättre än pojkar på läsförståelseproven i alla undersökta 

länder (Pisa 2009 results: what students know and can do. Vol. 1, Student performance in 

reading, mathematics and science. 2010a :14). Glappet mellan pojkar och flickor 

motsvarade ungefär ett års utbildning. Även ett land som Finland, som presterar bra och 

placeras i topp tre i undersökningen, har ett mycket stort glapp mellan pojkar och flickor, 

till och med störst av alla OECD-länder (2010a).  

 

Vad krävs då av eleverna för att få höga poäng på PISA-proven? Undersökningen delar 

upp resultaten efter flera nivåer, där de högsta nivåerna kräver att eleverna kan kritiskt 

evaluera information och bygga hypoteser baserade på specialiserad kunskap, utveckla en 

heltäckande och detaljerad förståelse av en text vars innehåll är ofamiljärt och förstå 

koncept som är motsatsen till deras förväntningar. Denna typ av förståelse kan jämföras 
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med vad Appleyard (1991) kallar ”den tolkande läsaren”, en av flera läsarroller som han 

menar att läsare intar . Jag kommer återkomma till läsarrollerna, men det är viktigt att 

klargöra vilken nivå PISA-undersökningen kräver för höga poäng för att förstå vilken nivå 

mycket få pojkar når upp till. Så få som 0,5 procent av pojkarna når den allra högsta 

nivån, nivå 6, vilket kan jämföras med 2,8 procent av flickorna (Pisa 2009 results: what 

students know and can do. Vol. 1, Student performance in reading, mathematics and 

science. 2010a:58). Mycket fler pojkar än flickor fick också poäng motsvarande de allra 

lägsta nivåerna, 51 procent av pojkarna mot 34,5 procent av flickorna hamnade på nivå 2 

eller lägre (2010a:58). 

 

Men skillnaderna mellan könen ser även annorlunda ut på olika delar av testet. I Sverige 

presterade flickorna i högre grad bättre än pojkarna på delen som PISA kallar ”reflect and 

evaluate” än på andra delar (Pisa 2009 results: what students know and can do. Vol. 1, 

Student performance in reading, mathematics and science. 2010a). Denna del innebar till 

största delen att läsaren skulle reflektera över det lästa och göra egna ställningstaganden. 

Läsaren behövde även för de högre nivåerna kunna ta in kunskaper utifrån och kritisera 

texten utifrån förförståelse  och egna erfarenheter (2010a:66f). Minst skillnad mellan 

könen i Sverige var det på delen som kallades ”intergrate and interpret” (2010a). Där 

krävdes i högre grad kunskaper som man kan kalla logiska, att kunna tolka information 

och händelser utifrån givna eller underförstådda kriterier. Här förekom i högre grad 

brukstext och i mindre grad berättande text (2010a :61ff). 

 

Vad är det då som avgör hur det går för en elev på testerna enligt PISA? Det går att utläsa 

tre olika faktorer som alla spelar stor roll nämligen kön, vilket redan nämnts, bakgrund 

och motivation. Den socioeknomiska förklaringen ges stor tyngd av PISA men samtidigt 

poängteras det att det inte är en ursäkt, då flera länder med sämre socioekonomisk 

standard presterar bättre än de med hög standard (PISA 2009 results: overcoming social 

background. Vol. 2, Equity in learning opportunities and outcomes. 2010b). Skolan kan 

med andra ord kompensera för elevernas bakgrund. Men om skolan inte gör det så spelar 

det stor roll hur elevernas uppväxt sett ut, om de blivit lästa för hemma och vilken syn på 

läsning de får med sig hemifrån (2010b). 

 

Motivationen hos eleverna är ytterligare en faktor som har stor inverkan på elevernas 

läsförståelse. De elever som genomgående presterar bäst på PISA:s prov tycker om att 



7 
 

läsa, har hög medvetenhet om lässtrategier, läser många olika typer av texter och läser 

mycket på sin fritid (PISA 2009 results. Vol. 3, Learning to learn: student engagement, 

strategies and practices. 2010c:42). Dessa olika faktorer kan dock i olika grad 

kompensera för varandra. Till exempel visar det sig att oavsett elevernas läsvanor så får de 

elever högst resultat på testen som har hög medvetenhet om lässtrategier (2010c). Att 

använda lässtrategier såsom att stryka under eller diskutera texten med andra motsvarar, 

poängmässigt, ungefär två års utbildning (2010c). Det är också den faktor som skolan i 

högst grad kan påverka eftersom det inte nödvändigtvis kräver mycket läsning eller 

engagemang på fritiden för att lära sig lässtrategier.  

 

Pojkars låga resultat hänger till stor del ihop med att de generellt inte är lika engagerade i 

läsning som flickor och så mycket som 68 procent av skillnaden mellan könen skulle 

kunna utjämnas om de var lika engagerade (PISA 2009 results. Vol. 3, Learning to learn: 

student engagement, strategies and practices. 2010c:16). I Sverige hamnar fler än tio 

procent av pojkarna i den grupp som läser minst, inte läser så många olika typer av texter 

och har dåliga kunskaper om lässtrategier, med andra ord den grupp som presterar allra 

sämst på proven (2010c:63). Motivationsfaktorn är alltså releveant när det gäller 

skillnaden mellan könen. Det är till och med större skillnad mellan könen än mellan elever 

med olika socioekonomiska bakgrunder när det gäller just hur mycket elever gillar att läsa 

(2010c:77). Men även den socioeknomiska bakgrunden spelar roll och kombinerat leder 

detta till att de socioeknomiskt missgynnade pojkarna presterar allra sämst (2010c:94).  

2.3 IEA:s studie om flickors och pojkars läsning 
IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 

publicerade 1996 en studie om pojkars och flickors läsförståelse i åldrarna nio och fjorton 

i 32 olika länder (Wagemaker, Hans (red.) 1996). Jag kommer fokusera på de delar av 

studien som behandlar fjortonåringarnas läsförståelse då den åldern ligger närmast 

gymnasiet och PISA:s undersökning. Som redan nämnts så visade även IEA:s 

undersökning på en generell skillnad mellan könen. Anledningen till att studien är 

intressant för den här uppsatsen är att den även tog upp vad de olika testerna fokuserade 

på samt klargjorde ytterligare vari skillnaderna mellan könen egentligen låg.  

 

IEA delade in sina prov i tre olika typer av texter; ”narrative”, ”expository” och 

”documents” (Wagemaker, Hans (red.) 1996). Det var störst skillnad mellan könen, det 
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vill säga flickorna presterade markant bättre, i den narrativa delen av testen. I Sverige var 

variationen mellan könen större än 30 procent, vilket kan jämföras med Frankrike där det 

var endast 5 procents skillnad (Wagemaker, Hans (red.) 1996). På de övriga delarna 

visade resultaten mycket mindre skillnad och pojkarna presterade även bättre än flickorna 

på dessa delar i vissa länder (dock inte i Sverige).  

 

Så vad är det då flickor är så mycket bättre på? De narrativa, alltså berättande, texterna 

och de tillhörande uppgifterna fokuserade på känslor, sensmoral, djur eller människor som 

huvudpersoner och krävde större skicklighet av läsaren när det gällde att skriva om texten 

och dra slutsatser av det lästa. Fokus låg även på känslorna som väcktes inom läsaren, 

vilket följande citat exemplifierar: 

 

 The test items […] focus on the emotions that are stirred in the reader by the 

situations the animals find themselves in. (Wagemaker, Hans (red.) 1996:42) 

 

Denna typ av fokus vid läsning liknar den läsarroll som Appleyard (1991) kallar ”den 

tänkande läsaren” vilket jag kommer återkomma till. 

2.3.1 Tänkbara förklaringar till skillnaden mellan pojkar och flickor 
Anledningar till varför pojkar presterade sämre på de narrativa texterna kan vara som 

tidigare nämnts; biologiska, baserade på sociala konstruktioner om kön eller 

motivationsbaserade.  

 

Den biologiska förklaringen har fått mycket kritik och jag kommer här inte gå in djupare 

på den än vad som tidigare nämnts, framförallt eftersom den förklaringen inte är så tätt 

sammanlänkad med fokuset för den här uppsatsen. De kultursociala och 

motivationsbaserade förklaringarna däremot är intressanta. Scott och Shau (1985) visar i 

en undersökning att elever föredrar att läsa texter med huvudkaraktärer av samma kön 

som de själva. Möjligheten till att identifiera sig med huvudkaraktären verkar med andra 

ord vara av stort intresse, och man kan då dra slutsatsen att även huvudkaraktärens, eller 

textens, maskulinitet eller femininitet måste stämma överrens med den bild läsaren har av 

maskulinitet eller femininitet i allmänhet. Detta stämmer överrens med det Olin-Scheller 

(2006) fann i sin undersökning, där pojkarna föredrar texter där de kan identifiera sig med 

en handlingskraftig hjälte (2006:228). Även hon fann att både flickor och pojkar föredrar 
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texter med en huvudkaraktär av samma kön (2006:28). Dock kan inte förklaringen till 

pojkars låga läsförståelseresultat finnas i huvudkaraktärernas kön, åtminstone inte i de 

texter lärarna i Olin-Schellers undersökning valde, eftersom den övervägande andelen av 

texterna lärarna valde hade manliga huvudkaraktärer. 

 

Trots att de fiktiva karaktärerna erbjuder pojkarna möjligheter till identifikation, 

avvisas ändå flertalet av undervisningens fiktionstexter. Huvudpersonens kön kan 

därför inte sägas vara det enda som avgör om textens och pojkarnas litterära 

repertoarer ska matcha. (Olin-Scheller 2006:228) 

  

Ytterligare stöd för att identitetsprocessen och möjligheterna till identifikation påverkar 

vid val av texter och motivationsgrad ger IEA:s undersökning där det finns en tydlig 

skillnad mellan hur eleverna resonerade beroende på ålder. IEA fann att skillnaden i 

läsförståelse mellan könen inte varierade beroende på om huvudkaraktären var man eller 

kvinna när eleverna var nio år men när eleverna var fjorton år var skillnaden större när det 

gällde texter med en kvinnlig huvudkaraktär än en manlig (Wagemaker, Hans (red.) 

1996:77). Detta är intressant av två anledningar, dels för att det visar att flickor måhända 

föredrar kvinnliga huvudkaraktärer men presterar inte sämre på texter med manliga, dels 

implicerar det att när könsrollerna och konstruktionen av genus spelar större roll i 

elevernas liv, vid fjortonårsåldern större än vid nioårsåldern, så spelar också 

huvudkaraktärens kön, och därigenom möjligheten att identifiera sig med denna, större 

roll för läsförståelsen.  

2.4 Vad säger ämnesplanen i Svenska? 
Både PISA:s och IEA:s läsförståelsetester behandlar flera olika typer av texter, men 

eftersom de största skillnaderna mellan könen fanns på det berättande texterna så är det 

vad kursplanerna och målen i svenska kräver inom just den typen av text som jag kommer 

fokusera på.  

 

Som redan nämnts så krävde de högsta resultaten i PISA:s test att eleverna kunde kritiskt 

evaluera information och bygga hypoteser baserade på specialiserad kunskap, utveckla en 

heltäckande och detaljerad förståelse av en text vars innehåll är ofamiljärt och förstå 

koncept som är motsatsen till deras förväntningar. Om vi då fokuserar på ämnesplanen för 

Svenska (Skolverket 2011) på gymnasiet framgår det att för att eleven ska få det högsta 
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betyget, A, i kursen Svenska 1 krävs liknande saker. Eleven ska där kunna läsa, reflektera 

över och sammanfatta texter där denne återger huvudtanken i det lästa och ger nya 

relevanta perspektiv. Eleven ska även redogöra för samband mellan olika verk genom 

exempel på gemensamma teman och motiv och kunna relatera det till allmänmänskliga 

förhållanden (Skolverket 2011). I kursen Svenska 2 krävs det dessutom att eleven kan 

diskutera utförligt och nyanserat bland annat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer 

och känslor.  

 

De högre betygsnivåerna i kurserna Svenska 1 och Svenska 2 kräver alltså att eleverna har 

läst flera olika typer av texter, en av de saker som PISA menar ger höga resultat (Pisa 

2009 results: what students know and can do. Vol. 1, Student performance in reading, 

mathematics and science. 2010a). Det krävs också att eleverna förstår nya koncept och 

kan koppla det till egna erfarenheter, vilket jag antar kan kompliceras genom att eleverna 

vill kunna identifiera sig med huvudkaraktärerna i det lästa. Med andra ord så är det 

svårare att relatera till sig själv och egna erfarenheter om man inte kan identifiera sig med 

karaktären. Slutligen krävs det att man kan förstå och förmedla de känslor och mänskliga 

idéer som uttrycks i texten, vilket flickor visat sig ha lättare för .  

 

De krav som ställs för höga betyg i svenskämnet visar sig alltså höra ihop med det som 

ger höga poäng på PISA, och det är samtidigt detta som pojkar visat sig ha svårare för av 

olika anledningar. Så för att pojkarna ska kunna utveckla sin läsförståelse och nå lika höga 

poäng eller betyg som flickorna behöver de överkomma de hinder jag tidigare visat kan 

finnas; bilden av läsning och ”literacy” som något feminint eller ”schoolish” och 

motivationsbrist (jag bortser här från den biologiska förklaringen eftersom den av 

naturliga skäl inte kan ”överkommas” på samma sätt som de andra). 

2.5 Läsförståelse och läsarroller 
De kunskaper, eller förmågor, som PISA:s undersökning och ämnesplanen för Svenska 

visar på som delar av god läsförståelse, eller ”literacy”, kan motiveras av Appleyard 

(1991) genom olika läsarhållningar som läsaren intar, enligt min tolkning den fjärde rollen 

”läsaren som tolkare”.  

 

Appleyard urskiljer fem faser i den litterära socialisationen som han benämner roller. 

Dessa roller förstås efter vilken hållning läsaren intar vid mötet med olika texter och 
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Appleyard (1991) menar att elever erövrar nya roller efter en i viss mån hierarisk stege. 

Barn börjar med att inta rollen ”den lekande läsaren” för att sedan fortsätta till att inta 

rollen ”läsaren som hjälte/hjältinna” där läsaren identifierar sig med huvudkaraktären. 

Denna roll är särskilt framträdande för pojkar menar jag, eftersom möjligheten till 

identifikation med huvudkaraktären spelade större roll för pojkar än för flickor enligt 

IEA:s undersökning (Wagemaker, Hans (red.) 1996), vilket tidigare nämnts.  

 

Nästa fas kallas ”läsaren som tänkare”, där fokus istället ligger på läsarens filosofiska och 

analytiska aktiviteter. Läsaren vill reflektera över det som berättas och söker sig ofta till 

texter där det motsägelsefulla är framträdande, ofta realistiska berättelser. Karaktärerna i 

berättelserna upplevs ofta som verkliga människor för den tänkande läsaren och denne 

ställer frågor om trovärdigheten hos dem och söker insikt om människors handlande 

genom texten (Olin-Scheller 2008:23). ”Denna period är ofta förknippad med ett 

existentiellt sökande och identitetsproblematik” skriver Olin Scheller (2008:23) och 

övergången till den här rollen sammanfaller därför ofta med puberteten. Denna typ av 

analys, med mänskliga känslor och personer som viktiga delar är också det som flickorna i 

IEA:s undersökning presterade bättre på. Det var även det innehåll som de narrativa 

delarna i IEA:s undersökning fokuserade på och där pojkarna presterade mycket sämre 

(Wagemaker, Hans (red.) 1996). Om det är så att pojkarna inte nått den här fasen i sin 

läsarhållning ännu eller om de presterade sämre eftersom de inte ansåg den här typen av 

texter relevanta är svårt att svara på. 

 

När läsaren fått fördjupade litterära kunskaper brukar övergången till rollen ”läsaren som 

tolkare” ske. Läsaren förstår då att en text är konstruerad och att dess betydelse skapas i 

samspel mellan författare och läsare (Olin-Scheller 2008:23). Nu kan läsaren göra 

symboliska tolkningar och koppla samman litteratur och samhälle på ett annat sätt än 

innan. För att nå den här fasen behöver läsaren ha teoretiska kunskaper om text och 

tolkning menar Olin-Scheller (2008:23). Här finner vi kunskaper och färdigheter som är 

nödvändiga för att nå den högsta nivån i PISA:s undersökningar och för de högsta betygen 

i Svenska 1 och 2. Att kunna förhålla sig kritisk till en text, relatera den till 

almänmänskliga förhållanden, samhället och andra verk kräver att läsaren intar rollen som 

tolkare. Att så få elever når upp till de här nivåerna tyder på att få kan anta den läsarrollen. 
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Slutligen kan läsare nå den sista fasen ”den pragmatiske läsaren” där läsaren fritt förfogar 

över alla tidigare roller och kan anta dem efter behov. Jag menar att man som lärare måste 

ha nått den här läsarrollen för att kunna anta samma roller som eleverna och se vad de ser. 

2.6 Varför fantasy? 
Jag har valt att fokusera min analys på genren fantasy av flera olika anledningar. Olin-

Scheller (2006) undersökte elevernas litteraturpreferenser i olika klasser och fann att 

fantasy var populärast bland pojkar och då framförallt på de yrkesförberedande 

programmen. Att jag därför valde fantasy hör ihop med vilken typ av läsare som jag ville 

fokusera på i den här uppsatsen. Jag har tidigare refererat forskning som visar att det är 

pojkar som presterar sämst på läsförståelsetest, och då framförallt pojkar som är 

missgynnade socioeknomiskt. Forskningen visar även att elevers motivation att läsa 

påverkar deras resultat och därför vill jag fokusera på en genre de oftare läser, tycker 

bättre om och som kan uppfattas som mindre feminin.  

 

Olin-Scheller menar också att pojkar som läser fantasy, då specifikt heroisk fantasy, ofta 

intar rollen läsaren som hjälte (2008:109), och då jag visat att läsarrollen hör ihop med 

läsförståelsen och behöver utvecklas till läsaren som tänkare och vidare till läsaren som 

tolkare för att eleven ska få bättre läsförståelse så vill jag visa hur eleverna kan utvecklas 

till dessa roller inom genren. Jag menar att eleverna inte nödvändigtvis måste utveckla sin 

läsarroll i en ny genre, utan att de kan nå dessa roller med hjälp av en genre de trivs med 

och känner sig motiverade att läsa. 

 

Begreppet bildning och vad som bör hinnas med under svenskkurserna är också något som 

Olin-Scheller tar upp (2008:25ff). Enligt hennes undersökning menar många lärare, 

framförallt på de yrkesförberedande programmen, att de inte hinner med så mycket av den 

kanoniska litteraturen som de hade velat. Hon skriver även: ”I min studie hade främst 

pojkarna inte mycket till övers för undervisning om och med fiktionstext och 

litteraturhistoriska inslag” (2008:27). Då kravet på att ta upp litteratur från olika tider och 

epoker även står med i kursplanerna för svenskämnet (Skolverket 2011) så är det viktigt 

att nå fram till eleverna med litteraturhistoria och litteratur från olika epoker på ett sätt 

som tilltalar dem. Fantasy har mycket stark koppling till olika epoker, historia, religion 

och samhälle, och många verk samspelar även och bygger på andra kända verk så därför 
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passar fantasy utmärkt för att väcka ett intresse för äldre verk och litteraturhistoria samt 

göra eleverna medvetna om kopplingen mellan litteratur och samhälle. 

2.7 Fantasy har inget att göra med vår värld,  eller? 
De som läser fantasy för att fly in i en värld av överdåd och äventyr missar poängen: 

det fantasy gör är att återupprätta vår egen värld för oss. Ibland förefaller det som om 

livet är fullt av tragedi, sorg och ondska, som om det vore en studie i girighet, 

missgrepp, högmod, hat och känslokyla. Att läsa fantasy är att undfly ondskan, inte för 

att försöka blunda för den, utan för att kunna inse existensen av godhet. [...] Liksom 

all litteratur bär den också vittne om oss själva, vårt väsen och våra innersta känslor. 

Vem kan säga att det inte skulle vara gott nog, eller inte räcka till för att den bör tas på 

allvar? (Holmberg 1995) 

 

Många har nog uppfattningen att fantasy bara är overklig litteratur, som utspelar sig i en 

annan värld och inte har någon som helst koppling till vår värld – eller möjligen i något fall, 

en blek kopia av medeltiden med orealistiska inslag som trollkarlar och drakar. Men 

sanningen är den att fantasy i många avseenden är en bild av vår värld, om än speglad på ett 

annorlunda vis. Fantasylitteratur speglar samma saker som mycket annan litteratur; 

människan och samhället. Jag kommer i uppsatsens analysdel lyfta fram vad man kan hitta i 

fantasylitteratur, vilka tolkningar man kan göra, och sedan gå in djupare på den författare 

som haft störst inverkan på dagens moderna fantasylitteratur, nämligen Tolkien. 

 

När det gäller genreindelning så har synen på fantasy som motsats till realism egentligen en 

relativt kort historia. Realismen så som vi ser den idag uppkom inte förrän vid upplysningen, 

runt 1700-talet, med böcker som Robinson Crusoe. Innan dess var gränsen inte lika tydlig, 

och det som vi idag kallar orealistiskt var förr viktiga delar i samhället, som religion och 

myter. Det allra tidigaste verk vi känner till, Gilgamesh-eposet från 3000 f.Kr. har faktiskt 

en historia som i mångt och mycket liknar dagens moderna fantasy. Där finns en av 

fantasyns vanligaste beståndsdelar, ”questen”, som är både en yttre och inre resa för att söka 

efter något av högre värde. I Gilgamesh-eposet är det en hjälte på jakt efter odödligheten 

som uppfyller denna ”quest” (Ekholm 2000). 

 

Även i världens kanske mest kända verk, Bibeln, finner vi många motiv och gestalter som i 

omarbetade former återkommer och flitigt används i fantasy. Där finns kampen mellan gott 
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och ont, tron på en frälsare eller högre makt och den sista slutgiltiga striden (Ekholm 2000). 

Också i den grekisk-romerska litteraturens stora epos finner vi teman och gestalter som 

fantasyn använder sig av. Exempelvis finner vi en lång resa, en hjälte, en ”quest” och farliga 

varelser i Odysséen.  

 

Från de medeltida berättelserna har många moderna fantasyförfattare fått mycket inspiration. 

Den höviska diktningen från Keltiska Britannien, Wales och Irland bidrar med bland annat 

Kung Arthur – som har flera likheter med andra karaktärer i modern fantasy, flera magiska 

föremål såsom svärd och ringar som alla har egna namn och historier. Även de magiska 

föremålen har flitigt använts i dagens litteratur och vi finner bland annat ringen i Tolkiens 

verk Härskarringen och speciella svärd i bland annat Robert Jordans fantasyepos The Wheel 

of Time, en bokserie om tolv böcker som börjar med The Eye of the World (1990). Merlin, 

trollkarlen skapad av Geoffery of Monmoth, återfinns i historier om Kung Arthur (Ekholm 

2000), är möjligen själva urbilden av den vise trollkarlen, och många likheter med trollkarlar 

i moderna fantasyepos kan skönjas, som till exempel Gandalf i Bilbo och i Härskarringen.  

 

Nordisk litteratur har också haft stor påverkan på modern fantasy. De isländska Eddorna, 

Volkungasagan, Nibleungensången och Beowulf har alla teman, varelser, namn och myter 

som återkommer och inspirerat författare som bland annat Tolkien (Day 1994). 

 

Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet började den gotiska romanen få fäste, och 

man kunde nu urskilja en skillnad mellan fantasy och gotisk skräck. Medan fantasyn visade 

upp en värld där spöken, demoner och odöda var verkliga spelade den gotiska skräcken på 

människors sinnen och gav dessa väsen en naturlig förklaring (Ekholm 2000). Naturen, 

mystik och människans onda sidor blev centrala motiv och författare som Edgar Allan Poe, 

H.P. Lovecraft, Bram Stoker och Mary Shelley fick ett stort genomslag. 

 

Vid romantiken började en samhällskritik växa fram som blivit tydlig i fantasylitteraturen. I 

takt med att den framväxande industrialismen och de smutsiga, farliga och ohälsosamma 

baksidorna av den blev tydligare, blev naturen, det rena och ofördärvade, allt viktigare i 

fantasyn. Just här finns en linje i tiden som den allra största delen av fantasylitteraturen inte 

korsar; i fantasy är det vanligast att världen som historien utspelar sig inte nått (och aldrig 

verkar nå) en industriell revolution. Detta kan ses som en hyllning till naturen och som 

tydlig civilisationskritik.  
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Av det som tidigare nämnts, och det man oftast tänker på gällande genren fantasy, är 

huvuddelen så kallad ”heroisk fantasy” eller ”high fantasy”. Idag är genren dock mycket 

bredare än så, även om jag valt att fokusera på just den undergenren eftersom Tolkiens verk 

hör dit. Några undergenrer som dock blivit väldigt populära på senare tid är de så kallade 

”low fantasy”, ”urban fantasy” och ”paranormal romance”. Gemensamt har de att de oftast 

inte utspelar sig i en sekundär värld, som Tolkiens verk, utan i vår värld med inslag av 

realism. Dessa genrer påminner om ”magisk realism”, vilken Selma Lagerlöf ofta skrev 

inom. Idag finner vi verk som Cirkeln (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011), Twilight 

(Meyer 2007) och Harry Potter och de vises sten (Rowling 1999) med flera inom dessa 

genrer. ”High fantasy” lever dock kvar och bland de mest populära just nu ser vi till exempel 

George R. R. Martins serie A Game of Thrones som gavs ut i nyöversättning med början i 

Kampen om järntronen (2011). 

 

Anledningen till att jag tar upp de här delarna av fantasy, och i min följande analysdel 

framförallt lyfter olika tolkningar av Tolkiens verk, är att jag vill visa på det som en lärare 

kan få elever att uppmärksamma för att deras läsning av fantasy, och Tolkien i synnerhet, 

inte ska stanna vid en läsarroll som ”läsaren som hjälte/hjältinna”. Därför har jag valt att gå 

in som ”läsaren som tolkare” när jag läst Tolkiens verk, och därigenom visar jag vad 

eleverna borde kunna se med en lärares hjälp. Med rollen ”läsaren som tolkare” menar jag 

att läsaren ska kunna läsa en text och förstå att den är en produkt. Att texten skapas i 

samspel mellan läsare och författare, att texten är en tolkning av författarens värld som 

sedan i sin tur tolkas av läsaren utifrån dennes världsbild och att texten påverkas av 

samhället och kulturen i vilkas kontext den skapas. Hur en lärare skulle kunna lyfta dessa 

tolkningar eller få eleverna att se detta på egen hand kan jag tyvärr inte utveckla vidare i den 

här uppsatsen av utrymmesskäl. 

 

3 Analys 

3.1 Tolkien och Härskarringen 

3.1.1 Att analysera Tolkien 
Att analysera Tolkiens verk kan ta en livstid, och att dyka ner i hans värld och söka 

ursprunget till varje namn och ord han skapat skulle onekligen vara intressant. Dock har min 

uppsats begränsat omfång och jag har därför i min analys valt att endast lyfta några av de 
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aspekter jag anser kan vara intressanta för elever i gymnasiet att uppmärksamma i syfte att 

förstå texterna i rollen ”läsaren som tolkare” (se avsnitt 2.5 till 2.7). Därför ligger mitt fokus i 

analysen på referenser till andra kända verk och teman som är typiska för den heroiska 

fantasyn. Min analys är därför också mindre kritisk än vad som vore önskvärt, just eftersom 

jag velat lyfta specifika delar och inte fokusera på problematisering. 

3.1.2 Tolkien och hans inspirationskällor 
John Ronald Reuel Tolkien, professor i lingvistik född 1892 (Holmberg:81), utgav sin 

första fantasyroman, The Hobbit, 1937. Mest känd är han dock för sin trilogi The Lord of 

the Rings, eller Härskarringen1, som består av The Fellowship of the Ring (utkom 1954), 

The Two Towers (utkom 1954) och The Return of the King (utkom 1955). Jag har valt att 

använda de svenska översättningarna, av Åke Ohlmark, översatta mellan 1959 och 1961 

och nyutgivna 2001 (Tolkien 2001b; 2001c; 2001d) samt Silmarillion utgiven 2002 

(Tolkien 2002), just eftersom de var mest lättillgängliga. Något måste dock sägas om just 

de svenska översättningarna. Mycket av Tolkiens otroliga noggrannhet försvinner i 

översättningarna, exempelvis Tolkiens lakoniska fåordighet inspirerad av den isländska 

sagotraditionen som i Ohlmarks översättning ersatts med ett mångordigt och adjektivrikt 

språk (Holmberg 1995:84). Även Tolkiens väl utvalda namn på ting, platser och 

människor har i det närmaste förvrängts eller översatts inkonsekvent (Holmberg 

1995:84f). Erik Anderssons och Lotta Olssons översättning från 2004-05 med titeln 

Ringarnas herre är egentligen att föredra framför Ohlmarks översättning om man vill läsa 

den svenska versionen. Jag har valt att använda svensk översättning, trots dess stora 

brister, eftersom jag ser det som mest troligt att gymnasieelever läser den. 

 

Härskarringen är framförallt så speciell i fantasygenren eftersom den inte är ett verk för 

sig själv, utan snarare bara en liten del av den värld Tolkien byggde upp. Arda, som han 

kallade världen, har en egen kultur, historia, och geografi. Där finns namn, raser och 

varelser som Tolkien spenderade fyrtio år med att utforma. Flertalet böcker har släppts 

som beskriver Arda, landet Midgård och historier därifrån, bland annat Silmarillon 

(Tolkien 2002), som kanske är mest känd. För att i sanning kunna förstå Härskarringen 

behöver man alltså också ha läst de övriga verk som utgetts om Midgård, men för en 

                                                      
1 I nyöversättningen från 2004-2005 heter trilogin Ringarnas Herre, men jag har valt att använda Härskarringen 
eftersom det är den titel flest är bekanta med. 
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grundare analys räcker det gott och väl med lite kunskap om Tolkien och att läsa 

Härskarringens tre delar. 

 

Tolkien, som var lingvist, var oerhört fascinerad av språk och byggde  

sina världar utifrån språket. För honom dök egna ord med namn på karaktärer, platser och 

varelser upp innan han ens hade tänkt ut en berättelse till dem (Zettersten 2008:26). Han 

skapade flera egna språk, bland annat alvspråken; Quenya,  influerat av finskan och då 

framförallt det finska nationaleposet Kalevala (Lönnrot, Elias (red.) 1999), samt Sindarin, 

inspirerat av keltisk myt med walesiskan som främsta förebild (Day 1994:82f). Alla namn på 

nordmän och rohirrim (exempelvis Éowyn – ”hästkvinna” och Théoden – ”rikets hövding”) är 

på fornengelska och dvärgarnas namn är isländska (Day 1994:83). Faktum är att många av 

dvärgarnas namn i Bilbo är tagna direkt ur Eddan (Shippey 2007). Även Gandalf är från 

början ett namn på en dvärg i Eddan (”Gandálfr”), och namnets betydelse (Gand – ”staff” och 

álfr – ”elf”) menar Shippey (2007) gav upphov till en idé om en trollkarl hos Tolkien 

(Shippey 2007:195f). Namn på platser och karaktärer i Midgård är därför intressanta, då man 

dels kan se hur olika språk inspirerat Tolkien men även, på ett djupare plan, kan se samhället 

speglas i dem. Det är ingen slump att de onda folken, orcherna, talar ett språk med mycket 

hårda konsonanter och att deras städer har namn som klingar östeuropeiskt. I Tolkiens ”Black 

Speech”, de ondas språk, och de ord han använder till städerna ser man alltså västvärldens 

rädsla för öst, och hur Tolkien påverkats av den generella tanken om att väst är det goda. Att 

språket är ondskefullt syns även i texten då trollkarlen Gandalf läser upp inskriptionen.  

 

Trollkarlens röst undergick en skrämmande förändring. Den blev plötsligt 

hotfull, mäktig och sträv som skrapande stenar. Den klara solen tycktes gå i 

moln, och dörröppningen förmörkades ett ögonblick. Det gick som en frossa 

genom dem alla, och alverna höll för öronen.  (Tolkien 2001b:304) 

 

Språkets påverkan på alverna är speciellt tydlig, då alverna står för det allra godaste i 

Tolkiens värld, men värt att notera är även hur Tolkien använder naturen som en spegling 

av känslor, ett klassiskt drag från romantiken. 

 

Den fornnordiska mytologins påverkan har tidigare nämnts, och det syns inte enbart i 

namnen.Att Tolkien var fäst vid Sigurd Fafnesbane från Eddan syns också det i Bilbo, där 

en man vid namn Bard kan tala med fåglar och dödar en drake (Tolkien 2001a:188f), 
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precis som Sigurd. Demonen som kallas balrog som förekommer i Härskarringen liknar 

eldjätten Surt, med sitt brinnande svärd, och kampen Gandalf för mot balrogen i Sagan om 

ringen (Tolkien 2001b:390f) på en stenbro som brister, liknar den där Surt kämpar mot 

Frej på regnbågsbron Bifrost. Båda kamperna slutar med att broarna brister och de 

stridande störtas ned i djupet (Day 199:35). Alverna, som är odödliga i Tolkiens värld, kan 

kopplas till alverna som lever i Alfheim, båda exempel från fornnordisk mytologi 

(Eriksson 2007:60). Också själva idén om magiska ringar, vilken är central i Tolkiens 

verk, menar Day (1994) är typiskt nordisk mytologi, där bland andra Oden hade en ring, 

”Draupner” , med vilkens magiska kraft Oden blev ”de nio världarnas ringhärskare” 

(1994:29ff). 

 

Ett verk som Tolkien var expert på var Beowulf, och dess påverkan på hans verk syns dels 

i språket men även direkt i texterna. Bland annat kan man i både Bilbo och Beowulf se en 

drake som väcks av en tjuv som listat sig in i grottan och sedan stjäl en juvelbesatt pokal 

(Day 1994:84f).  

 

Tolkien var också troende katolik, och även om han inte inspirerats i lika hög grad av 

Bibeln som sin vän C. S. Lewis har, så finns det ändå i Tolkiens värld likheter med Bibeln 

(Eriksson 2007). Bland annat en redogörelse för världens skapelse i Silmarillion är 

exempel på det. 

 

I begynnelsen var Eru, Den Ende, han som i Arda kallas Ilúvatar; och han 

formade först av allt ainur, de heliga, som var hans tankes barn, och de var med 

honom innan någonting annat skapades. (Tolkien 2002) 

 

Även idén om ringars makt återfinns i Bibeln, specifikt i legenden om Kung Salomos ring, 

vilken är den judisk-kristna tradition som haft djupast inflytande på Tolkien enligt Day 

(1994:129f). Man kan om man så vill gå ännu längre och hävda att själva andemeningen i 

Härskarringen är religiös. Zipes (2002) menar att Bilbo och Frodo sätts upp som exempel 

på mänskligheten. Han skriver: ”[…] the secret message is that there are forces greater 

than humans in the world, and we must know our place, accept it, do our duty when we 

are called upon in the name of good, i.e., God” (Zipes 2002:174).  Men man kan inte dra 

en jämförelse rakt av till Bibeln. Själva namnet Midgård ger exempelvis en antydan om 

fornnordisk mytologi med asagudarnas hem som förebild (Eriksson 2007:60). 
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Personligen så påverkades Tolkien i hög grad av första världskriget, där han var med och 

slogs vid fronten (Eriksson 2007).  Zettersten (2008), som fick möjlighet att lära känna 

Tolkien, skriver: ”Min uppfattning är att Tolkien önskade överföra sin aggression och sin 

antipati mot den ondska som krig innebär till sin fantasylitteratur, till en alternativ värld” 

(2008:172).Detta syns dels genom hans skildring av krigets fasor, där slaveri och den onde 

Saurons envälde hotar världen om inte det goda slår tillbaka, och dels genom att han låter 

flera olika raser samarbeta för att störta ondskan.  

3.1.3 Teman, motiv och kopplingar till andra verk 
Handlingen i Härskarringen cirkulerar kring en ring skapad av den onde Sauron för att 

kontrollera världen. Ringen har dock hamnat i händerna på en hob vid namn Frodo, som 

tillsammans med de goda alverna, dvärgarna och människorna ska resa till det onda landet 

Mordor för att förstöra ringen. I denna handling syns flera element som är vanliga både i 

äldre litteratur och annan modern fantasy och vilka flera tidigare nämnts. Bland annat 

återfinns en hotande katastrof, ett magiskt föremål, en ”quest” och onda och goda sidor. 

 

För att göra sig av med ringen måste Frodo resa genom hela det, för honom, okända landet 

till ondskans hemvist och kasta ringen i elden där den skapades. Restemat är en litterär 

tradition med rötter långt bak och återfinns bland annat i äldre verk som Odysséen och i 

modern fantasy som Eddings Belgarion (1989-1992). Gemensamt har de att något 

förändras inom de resande, att de möter nya och sällsamma platser och varelser och att de 

ofta går igenom prövningar. Allt detta återfinns i Härskarringen. 

 

Ringen och dess magiska kraft är bara ett av alla de speciella ting som förekommer i 

Härskarringen. Det finns även speciella svärd, som Sting vilket glöder i närheten av 

orcher och Aragorns Andúril, eldslågan från väster (Tolkien 2001b:330). Andúril är 

särskilt intressant att lyfta, då det har stora likheter med Gram, ett svärd Oden enligt 

Eddan gav till hjälten Sigmund. Det gick sönder då Sigmund dog i strid men smiddes 

samman från de brutna delarna och gavs till Sigurd. Sigurd var den som i sin tur dödade 

draken Fafnir (Tolkien 2008:115). Även Andúril smids samman av de delarna från ett 

brutet svärd, Elendils svärd (Tolkien 2001b:296f). Magiska föremål med egna namn är 

således ingalunda ett påhitt i modern fantasy utan förekommer även tidigare, i den 

fornvästnordiska litteraturen finner vi svärdet Tyrfing, i fornnordisk mytologi Tors 
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hammare Mjölner och i anglosaxisk litteratur Kung Arthurs svärd Excalibur, för att nämna 

några (Eriksson 2007:262).  

 

Något annat som är tydligt i fantasy och så även i Tolkiens verk är känslan för naturen och 

medeltiden. Fantasyns idealisering av den rena naturen i motsats till den smutsiga 

industrin har jag tidigare nämnt, och även i Härskarringen är det tydligt. Enterna, ett 

folkslag som liknar träd till utseende och storlek men som rör sig, går och talar, 

symboliserar naturen och det goda. De vaktar skogen som blivit skövlad av Saruman, som 

här står för industrialismen med den industriliknande anordning han använder för att 

framställa vapen och liknande i Isengard. Enterna blir vredgade över Sarumans skövling 

av träden, slår tillbaka och förstör anläggningen. Naturen återtar på så sätt Isengard. Enten 

Lavskägge talar om Saruman på följande vis: 

 

Han har ett sinne som av metall och välvande hjul – och han aktar inte på 

växande ting utom försåvitt de kan tjäna honom för ögonblicket. (Tolkien 

2001c:87)  

 

Tolkiens förkärlek för naturen och motvilja inför industrialismen syns även i ett avsnitt då 

Sam, en av hoberna, får se en möjlig framtid i en magisk spegel hos alven Galadriel.  

 

- Hallå där, ropade Sam upprörd. Det är den där Tedd Sandiman som är ute och 

fäller träd, som han inte alls har lov till! Dom får inte huggas ner, inte! [...] Men 

nu märkte Sam, att den gamla kvarnen försvunnit den med, och att en stor röd 

murstensbyggnad höll på att uppföras där den stått. Mängder av folk var i arbete. 

En hög, röd skorsten stod bredvid, och svart kolrök skymde spegelns yta. - Här 

är nått djävulskap i görningen hemma i Fylke, sade han. (Tolkien 2001b:428) 

 

Att det är just en röd murstensbyggnad och svart kolrök som symboliserar det förstörda, 

det Sam kallar ”djävulskap”, är förmodligen ingen slump då det är precis den typ av 

industri som växte fram i England under tidigt 1900-tal. Här är Tolkiens civilsationskritik 

nästan övertydlig. Han själv lyfter även fram civilisationskritik i sin text On Fairy-Stories 

(Tolkien 2008) där han bland annat skriver: ”The maddest castle that ever came out of a 

giant’s bag in a wild Gaelic story is not only much less ugly than a robot-factory, it is also 

[…]a great deal more real” (2008:72). Det som dock behöver lyftas är att Tolkien 
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måhända problematiserar industrialismens påverkan på naturen, men han problematiserar 

inte den medeltida synen på klass. Tydligt i både Bilbo och Härskarringen är att klass 

existerar, den problematiseras inte, den förändras inte och ingen av karaktärerna uttrycker 

någon önskan om förändring. Shippey (2007) menar att detta inte var en uttalad önskan 

hos Tolkien, att han ville ha världen på det här viset, utan snarare ett resultat av Tolkien 

som del av medelklassen, och den syn på klass som fanns i England vid den tiden (2007: 

285ff). Oavsett vad Tolkien hade för tankar bakom, så är det ändå tydligt att klass 

existerar i Midgård och är den är förvånansvärt oproblematiserad. 

 

I den geografi Tolkien beskriver kan man urskilja flera olika inspirationskällor och teman. 

För det första så är själva världens uppbyggnad lik mycket fantasylitteratur i stort, där det 

goda finns i norr och väst och det onda i öst och syd. Tolkien själv har även erkänt, om än 

motvilligt, att han föreställde sig ett slags Balkan bortom Mordor (Eriksson 2007:66). Den 

här synen på västvärlden, från västvärlden själv, framkommer tydligt i fantasy eftersom 

ont och gott ofta är lätt att skilja åt. Dessutom är det vanligt att författaren själv skapar 

världen med kartor, länder och landskap. Kartan i Härskarringen påminner om den 

medeltida synen på världen, med tomma områden och oupptäckta länder (Eriksson 2007). 

Men även byggnader och natur i Tolkiens värld ger tydliga implikationer på vad han 

inspirerats av. Kungadömet Rohan, där människorna lever på vindpinade slätter, bor i 

stora trähus eller hallar och har en nära relation till hästar, liknar det fornnordiska och 

isländska samhället. Shippey (2007) framhåller att Rohan-ryttarna är anglosaxiska till 

språk, beteende och nomenklatur. Även en del namn på ryttarna kommer från anglosaxisk 

tradition. Det som dock inte är anglosaxiskt är deras fascination för hästar (Shippey 

2007:166f). Kungadömet Gondor å andra sidan med sina pampiga stenborgar liknar mer 

det medeltida Brittannien. 

 

Krigsskildringarna i Härskarringen har en fornengelsk anda över sig vilket bekräftas av 

Tolkienforskarna. Främst lyfts den anglosaxiske poeten Cynewulf från Wessex (800-tal) 

och dikten Christ II fram (Eriksson 2007:77). De tydliga manliga hjältarna, de feodala 

inslagen med lojalitet mot sin kung och herre samt vikten som läggs vid människors 

karaktär är alla inslag i Härskarringen som hör till den anglosaxiska litteraturen, och då 

främst den höviska kulturen med ridderligheten som främsta förebild (Eriksson 2007). 

Särskilt i samband med huvudobjektet ringen syns detta väl eftersom ringen påverkar alla 

runt omkring den till att försöka ta den. Om en karaktär kan stå emot ringens kraft eller ej 
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ger en tydlig bild av hur ridderlig eller god denne är. Ringen kan i själva verket tolkas som 

en metafor för alla typer av frestelser, och ger på så sätt verket en moralisk prägling.  

 

Slutligen har vi temat om den utmätta tiden och tanken på att något går förlorat som 

framträdande i Tolkiens verk (Eriksson 2007:319). Tolkien delar upp tiden i olika åldrar 

och i Härskarringen utspelar sig händelserna i slutet av den tredje åldern. 

 

[...] för varje ny tidsålder försvinner lite av forna tiders storhet i världen. Synsättet är 

identiskt med den fantastiska medeltidens syn på sig själv och det förflutna. Också 

vikingarnas midgård delade in världen i åldrar och försvunna storslagna epoker. 

(Eriksson 2007:319) 

 

Att alverna, som står för odödlighet och evig ungdom, skönhet och visdom, lämnar 

Midgård i slutet på tredje åldern är med andra ord ingen slump. Det kan dessutom tolkas 

som människans syn på livet där vi går mot en oundviklig död och lämnar ungdomen och 

den oskyldiga barndomen efter oss. 

3.1.4 Karaktärerna 
De olika karaktärerna i Härskarringen är också intressanta. Först och främst måste Frodo, 

den meterlång hoben som får uppdraget att förstöra ringen, nämnas. Att hjälten är 

alldaglig eller rent av underpriviligerad är ett typiskt drag i fantasy (Holmberg 1995:230), 

och Frodo är inget undantag. Holmberg menar att: ”fantasylitteraturen också på det här 

planet talar direkt till hjälplösheten inom oss” (1995:230). Att det är någon som är lika 

alldaglig, eller ännu sämre rustad än vi själva, som räddar världen mot alla odds är 

naturligtvis en hoppingivande tanke. 

 

Aragorn, den återvändande kungen, har stora likheter med Kung Arthur eller Lancelot, i 

det att han står emot ringens kraft och är ridderlig på alla sätt, i tal och kamp. Aragorn 

börjar sin resa som en sliten utbygdsjägare (Tolkien 2001b:296) men utvecklas genom 

trilogin till en kunglighet vilket följande citat ur Sagan om de två tornen visar: ”Så stor 

makt och kunglighet utstrålade från Aragorn där han stod [...] att många av vildmännen 

hejdade sig och såg bakåt över skuldran mot dalen [...]” (Tolkien 2001c:165). På så sätt 

uppfyller Aragorn resetemats krav på att karaktärerna gör en inre resa såväl som en yttre. 

Day (1994) jämför Aragorn med Karl den Store på så sätt att båda, bland annat, är menade 
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att ena ett delat rike (Arnor och Gondor jämte Bysans och Rom), har magiska svärd och 

förmågan att bota med magiska örter (1994:72). 

 

Boromir är en av de som inte lyckas stå emot ringens frestelse och försöker ta den från 

Frodo. Han lyckas dock inte, inser sitt misstag och slåss sedan för att rädda hoberna Merry 

och Pippin. Han dör tillslut ändå, men som en hjälte (Tolkien 2001c:17f). Boromir har 

flera likheter med riddaren Roland ur Rolandssången, då båda blåser ur sitt horn för att få 

förstärkning men försent (Tolkien 2001c:17ff) (Duprez, Leif & Carlstedt, Gunnar (red.) 

2010). 

 

Gandalf liknar i många avseenden trollkarlen Merlin från anglosaxisk litteratur. Främst i 

det att bådas uppgifter är att agera rådgivare till kungar och riddare i en tid av kris, trots att 

trollkarlarna egentligen är mäktigare. De axlar båda ett stort ansvar och när ondskan 

besegrats behövs de inte längre. Merlin försvinner spårlöst och Gandalf reser med alverna 

till de Odödliga landen på andra sidan havet (Eriksson 2007:240). Min tolkning är att 

trollkarlarna symboliserar människans tro på något mäktigare, som Gud, som finns för att 

ge människan sitt stöd i svåra tider. Likt Kristus offrar sig även Gandalf för sina 

medmänniskor men återföds. Gandalfs häst, Skuggfaxe (som betyder ”silvergrå”), 

påminner om Grane (”den grå”) från nordisk mytologi , både i namnet och i det att båda 

till exempel förstår människospråk (Day 1994:67).  

 

Kvinnorna i Härskarringen är inte de självklara hjältarna. Likt den stora delen 

medeltidslitteratur är det de manliga hjältarna som lyfts fram. Det finns dock ett tydligt 

undantag och det är Éowyn från Rohan. Hon liknar mer amasonerna, de isländska 

sköldmöerna eller de fornnordiska valkyriorna. Éowyn klär ut sig till man och följer med i 

den slutgiltiga striden där hon, med hjälp av ännu en osannolik hjälte – den lilla hoben 

Merry, möter och ställer sig i vägen för häxkungen av Angmar vid det slutgiltiga slaget. 

 

-Hindra mig? Din dåre! Mig kan ingen levande man hindra. 

Vad Merry hörde då var det sällsammaste av alla tänkbara ljud. Han tyckte att 

Dernhelm skrattade, och hans klara stämma ringde i hans öron som en 

malmklockas kläpp. – Men jag är heller ingen levande man. Det är en kvinna du 

ser. Jag är Éowyn, Éomunds dotter.(Tolkien 2001d:133)  
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Tolkien är dock inte banbrytande i sin framställning av kvinnor, och beskrivningen av 

Éowyn är full av motsatser. Hon är både krigare och jungfru, skön men stark. 

 

 Hon blundade inte och ryggade inte tillbaka, jungfrun av rohirrim, 

kungadottern, slank och späd men som en stålklinga, skön men fruktansvärd. 

[...] En stråle sol föll rakt ner över henne och hennes hår sken i morgonens 

flammande prakt. (Tolkien 2002b:134) 

 

Trots sin förmåga i strid får alltså Éowyn lika stor uppmärksamhet för sin skönhet. Det är 

dock inte ovanligt utan typiskt för kvinnliga hjältar. Eriksson (2007) skriver:  

 

Èowyn förkroppsligar mycket av det fornvästnordiska och medeltida kvinnliga 

krigarideal som fanns vid sidan av den manliga normen. Men hennes ideal är 

faktiskt betydligt äldre än så. Det går i själva verket att se en rak linje från 

antikens kvinnliga hjältar, över de isländska och fornvästnordiska sköldmörna 

fram till Tolkiens skapande av Éowyn. (2007:180) 

 

I Tolkiens verk finner man alltså många element inspirerade av äldre litteratur och drag 

typiska för hans tidsanda. Tack vare den tid och omsorg han lade ner på att utforma sin 

värld är både Bilbo och Härskarringen tacksamma att analysera då man nästan säkert vet 

att ingenting finns där av en slump.  

 

4 Diskussion  

4.1 Fantasy och läsarroller 
Som tidigare visats behöver eleverna utveckla sina läsarroller för att nå bättre 

läsförståelse. Att anta rollen ”läsaren som hjälte/hjältinna” är inte tillräckligt och trots det 

är det ändå där de flesta som läser fantasy hamnar (Olin-Scheller 2008). Men fantasy kan 

vara så mycket mer.  

 

I rollen läsaren som tänkare vill läsare gärna läsa realistisk litteratur just för att de nått 

stadiet där de vill fokusera på det analytiska och filosofiska. De har insett att världen är 

komplex och svårtolkad och söker sig till litteratur där det motsägelsefulla är 

framträdande (Olin-Scheller 2008:23). Dock finns det inget som säger att man inte kan 
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finna det i fantasylitteratur. Kampen om gott och ont kan tas ut ur boken och diskuteras i 

relation till elevernas liv och samhället vi lever i. Den medeltida kvinnosynen och det 

patriarkaliska samhälle som fantasy ofta återspeglar kan lyftas och diskuteras.  

 

För att läsaren ska nå stadiet läsaren som tolkare krävs det ofta kunskaper om litteratur, 

där äldre verk och tekniska begrepp är nödvändiga för att förstå verket som en produkt 

och skapelse som uppstår i samspelet mellan författare och läsare. Olin-Scheller (2008) 

kallar detta ”metaspråk om litteratur”(2008:133), och menar att det är en av 

förutsättningarna för att erövra nya läsarroller. Min tanke med just fantasy är att belysa 

hur mycket som kommer från äldre och kanoniska verk, vilket analysen av Tolkiens verk 

har visat. Det vi kallar klassiker och anser är viktigt är oftast inget eleverna är intresserade 

av (Olin-Scheller 2008), men om man kan visa dem var Tolkien hämtat sin inspiration är 

det min förhoppning att de både förstår hur man kan tolka en text och blir intresserade av 

att läsa de äldre verken som varit inspirationskällor. Även för att förstå Tolkiens verk fullt 

ut behöver eleverna kännedom om flera kanoniska verk och förstå hur samhället påverkat 

de olika epokernas litteratur, genom att förklara det för eleverna skulle de förhoppningsvis 

se meningen i att läsa kanonisk litteratur. Hur ska de till exempel annars förstå att enternas 

kamp mot Saruman liknar romantikens civilisationskritik? 

 

På de allra högsta nivåerna, på betygskravet för A i svenskämnets kurser, krävs det även 

att eleverna kan lyfta fram det allmänmänskliga (Skolverket 2011). Som Tolkiens verk har 

visat finns det mycket av det allmänmänskliga i fantasy. Kärlek, trohet, kampen mellan 

gott och ont, rädsla för döden och åldrandet, religion och kultur – allt finner vi där och kan 

lyfta fram för eleverna för att sedan låta dem leta efter detta i andra verk. 

 

Kvinnosynen i fantasy är ett intressant ämne som jag tyvärr inte kan gå djupare in på här. 

Dock är det viktigt att lyfta de starka kvinnor som faktiskt finns, framförallt eftersom 

fantasy annars kan uppfattas som litteratur endast för pojkar. Olin-Scheller menar att 

anledningen till att så få flickor i hennes studie valt att beskriva fantasytexter var just 

möjligheterna till att få förebilder och identifiera sig med det egna könet (2008.116). 

 

Sammanfattningsvis vill jag med min analys i koppling till bakgrunden mena att förståelse 

för vad som skiljer pojkars och flickors läsförståelse åt samt kunskap om olika läsarroller 

har lett fram till min analys av just fantasy. Då pojkar generellt har sämre läsförståelse och 
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behöver inta nya läsarroller, kan fantasy både motivera till vidare läsning av kanonisk 

litteratur och låta dem inta nya läsarroller eftersom genren har så många beståndsdelar 

som är tacksamma att tolka. Det är endast genom förståelse av andra verk, samhället och 

människan som man kan förstå fantasy, och om pojkarna inser det höjer det 

förhoppningsvis deras motivation till att läsa och tolka berättande text. 

4.2 Svårigheter med att använda fantasy 
Det är naturligtvis inte så enkelt som att säga att fantasy kan användas för att utveckla 

läsarrollerna och ta för givet att det faktiskt fungerar. Det finns flera svårigheter med att 

använda fantasy. För det första har man det rent praktiska. Mycket av fantasylitteraturen 

består av flera böcker, ibland så många som tjugotalet i en serie, och varje del kan inte 

enkelt analyseras för sig själv utan måste förstås som en helhet. Tolkiens Härskarringen 

består till exempel av runt tusen sidor och man har dessutom mycket nytta av att läsa hans 

andra böcker som Bilbo och Silmarillon för att förstå den komplexa värld han bygger upp. 

Med så många sidor kan det bli svårt att hinna läsa för de elever som läser långsamt, har 

läs- och skrivsvårigheter eller bara då det är mycket annat att göra i en kurs. 

 

För det andra är det inte så att alla pojkar tycker om fantasy bara för att fler pojkar än 

flickor gör det. Dessutom kan det vara svårare att få flickorna att läsa fantasy vilket Olin-

Scheller (2008) visat, vilket dock kan bemötas genom att välja fantasy med starka kvinnor 

i huvudrollen eller där andra teman så som relationer står i fokus. Man ska dock vara 

försiktig med att generalisera, och även om det är det jag gjort här vill jag även vara tydlig 

med att det är en av de största svårigheterna med att använda fantasy eftersom det bygger 

på en tanke om att fantasy kan fungera likadant för alla, vilket det naturligtvis inte gör. 

 

För det tredje gäller det att läraren är väl insatt i den litteratur hon eller han ska arbeta med 

för att känna till alla de kopplingar i verket som finns till äldre litteratur och att läraren 

haft tid att analysera motiv, teman och annat som behövs lyftas. Om eleverna bara läser 

boken och dessa delar inte tas upp så fallerar hela tanken med att använda fantasyn för att 

utveckla läsarrollerna. 

 

 

5 Avslutning 
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5.1 Hur kan fantasy användas för att öka läsförståelsen? 
Genom att förstå vilka läsarroller pojkar, och även flickor, använder menar jag att man 

kan lokalisera de delar i en text som skulle kunna få dem att nå nästa fas. Att Olin-

Scheller (2008) menar att de flesta som läser fantasy, och det är fler pojkar än flickor, 

intar rollen ”läsaren som hjälte/hjältinna” eller ”läsaren som tänkare” har jag fokuserat på 

att visa de delar i fantasy, och då framförallt i Tolkiens verk, som kan uppmärksammas för 

att en läsare ska nå fasen ”läsaren som tolkare”. De delarna är framförallt motiv, teman 

och allmänmänskliga delar i fantasyn samt de andra äldre, och ofta kanoniserade, verk 

Tolkien hämtat inspiration från. Detta menar jag ska få eleverna att inse att ett verk 

samspelar med andra verk, sin samtid samt läsare och författare.  

5.2 Nya tankar 
Jag har under det här arbetet stött på mycket som gjort mig intresserad av läsning, 

läsförståelse, läsarroller och hur litteratur används av lärare. Framförallt hade jag velat se 

en undersökning där metoden att diskutera fantasy med utgångspunkt ur läsarrollerna 

används i klassrummet och vad resultatet av det kan bli. Då de kanoniska verken 

dominerade litteraturkursen under min lärarutbildning och enligt Olin-Scheller (2008) 

anses viktiga av lärare undrar jag om lärare använder nyare verk med kopplingar till 

kanonlitteraturen för att väcka elevernas intresse och om det i så fall fungerar. Jag skulle 

vilja se hur elevers motivation att läsa kanoniska texter påverkas av deras kännedom om 

hur Tolkien använt sig av och inspirerats av kanoniska verk. Är det så att elever i högre 

grad motiveras av att läsa kanoniska texter som har koppling till Tolkien om de känner till 

den kopplingen? Kan detta även fungera med andra texter? 

 

Slutligen skulle jag, något egoistiskt, vilja undersöka om mina fördomar mot dagens, till 

största delen kvinnliga lärare, stämmer. Är det så att de inte intresserar sig för fantasy, 

som föredras av pojkarna, och kan det ha något att göra med att pojkarna presterar sämre? 

Och om de visste hur människan och hennes värld speglas i fantasyn, hur kanoniska verk 

återanvänds och hur ett hopp om en godare värld kan tändas med hjälp av fantasyn, skulle 

de inte då se på den med helt andra ögon? 
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