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Abstract 

Under temat Skräck och rädsla har ungdomar i år 8 läst klassiska skräckhistorier och nyare 

spökhistorier, skrivit egna skräckberättelser, läst, ritat och svarat på frågor om en modern 

spökhistoria, sett på film samt gett tips om böcker och film på detta tema. Syftet och metoden 

med min undersökning var att jag, genom att systematisera och studera vissa givna ämnen,  

ville se vad ungdomar påverkas av och hur deras bild av skräck ser ut. Jag har även sökt efter 

skillnader i pojkars och flickors bok- och filmtips och tolkat bilder av ungdomars sätt att se på 

döden. Resultatet av undersökningen visade att ungdomar idag påverkas till stor del av inne-

hållet i filmer och dataspel och till något mindre del av böcker. Begreppet skräck innehåller 

lika mycket monster, vampyrer, mörka skogar, knivar och övergivna hus nu idag som det 

gjorde då, när själva skräckgenren uppstod. Skillnaderna ligger i att vi idag har fri tillgång till 

skräck i alla slags medier, medan det förr endast fanns att tillgå i böckernas värld. Med fil-

mens hjälp spred sig sedan möjligheterna att njuta av skräck på fler sätt. 

 

Nyckelord: tema, skräck, rädsla, klassiker, modern skräck, mindmap, brainstorming, genre, 

tolka, beskriva och kategorisera 
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1 Inledning 

 
 

1.1 Om temaarbete i svenska 
 

I mitt arbete som lärare i svenska arbetar mina kollegor och jag ofta med temaarbeten, för att 

eleverna ska få arbeta med svenska som en helhet. Med detta menar jag att alla delar i ämnet 

svenska ska ingå i temaarbetet och om möjligt att även andra ämnen, ex. bild, ska kunna ingå. 

I kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2000)  står följande att läsa: 

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och te-

ater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elever-

nas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfa-

renheter kring dessa.  

    Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 

syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras 

sätt att uttrycka  sig i tal och skrift (Skolverket 2000:96 ). 

 

I ett temaarbete får vi med alla dessa olika delar av ämnet svenska, som kursplanen beskriver. 

Valet av temaarbeten bestäms av ämnesgruppen varje år och kan varieras utifrån tid och vil-

ken elevgrupp man undervisar i. 

 

1.1.2 De olika temaområdena 
 

I ämnet svenska i årskurs 7, 8 och 9 arbetar vi med olika temaområden. Dessa är tema Sagor, 

tema Barndom, tema Skräck och rädsla samt tema Kärlek. Det tema som jag valt att fördjupa 

mig i är tema skräck och rädsla. Detta tema arbetar vi med i årskurs 8 på våren, och det tar 

mellan fyra och fem veckor i anspråk. 

 

1.1.3 Material som undersökts 
 

Uppsatserna som ligger till grund för min forskning kommer från två åttondeklasser i en hög-

stadieskola i Kramfors kommun. Antalet uppsatser är 18 från den ena och 20 från den andra. 

Till detta kommer ett stort antal bok- och filmtips, samt en bilduppgift. 

 

1.1.4 Lärare och forskare - en och samma person 

 
Att samtidigt vara både lärare och forskare kan ställa till besvär när materialet ska samman-

ställas och bearbetas. Både i litteraturvetaren Johan Elmfeldts avhandling Läsningens röster. 

Om litteratur, genus och lärarskap och språkvetaren Torlaug Løkensgard Hoels avhandling 

om elevsamtal diskuteras fördelar och nackdelar med att läraren och forskaren är samma per-

son (Rooswall Persson 2000:15-16) Elmfeldt menar att en forskande lärare har samma arbets-

uppgifter som förekommer i det vardagliga lärararbetet, nämligen planering, datainsamling, 

utskrifter och materialbearbetning och fortsätter, ”Vidare tvingas den forskande läraren till 

den självreflexion som är nödvändig också för varje lärare.” (Rooswall Persson 2000:16). 

Det finns risk för att jag i forskarrollen bara väljer ut data som kan vara positivt för min un-

dersökning och sedan lämnar annat mindre intressant åt sidan. Detta diskuteras av Hoel och 

hon ”tvivlar på att forskaren kan separeras från läraren, snarare samtalar de två sidorna med 
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varandra” (Rooswall Persson 2000:16). I mitt fall har jag använt mig av alla de uppsatser och 

bilder, samt bok- och filmtips som jag fick in under temaarbetets gång. Ingenting har lämnats 

bort. När jag reflekterat över mina resultat så är det både i rollen som lärare och som forskare. 

Jag är bekant med elevgruppen och har följt dem under en längre tid och det som diskuterades 

under lektionerna har varit ett resultat av temaarbetets olika deluppgifter och inte fabricerade 

för att sedan undersökas.  En annan fördel är, enligt Hoel att lärarpositionen ger forskaren 

”innsyn, innsikt og kunnskap” (Rooswall Persson 2000:16) 

 

 

1.2 Skräckbegreppet 
 

För att förklara vad skräck är följer här en odyssé i begreppet skräck från 1700-talet fram till 

idag. 

 

1.2.1 Skräckromantik 
 

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fanns det ett stort intresse i Europa för 

skräcklitteratur. Under upplysningsperioden gjorde vetenskapsmännen viktiga upptäckter och 

de ifrågasatte Bibeln och kyrkans läror. De ifrågasatte även kungen och adelns makt och för-

fattare och filosofer krävde religionsfrihet, yttrandefrihet och politisk frihet. Tiden kallas för 

upplysningen för att författarna tog som sin uppgift att upplysa allmänheten. Att hylla förnuf-

tet blev viktigt och boken Robinson Crusoe, av Daniel Defoe (1660-1731) var ett  exempel på 

detta sätt att tänka. Robinson är utforskaren och upptäckaren som lär av sina erfarenheter. 

Andra kända upplysningsförfattare var Jonathan Swift (1667-1745), som skrev boken 

Gullivers resor, och Voltaire (1694-1778) som bland annat skrev Candide(Bergsten 2001:92). 

Nästa stora period kallas för romantiken.. Romantikerna tyckte att känslolivet var vikti-

gare än förnuftet. De studerade den mänskliga själen med dess dolda och ofta skrämmande 

hemligheter. Naturen uppfattades som levande och besjälat. Romantikens författare skrev om 

antikens hjältar och gudinnor och medeltidens riddare och folksagor (Bergsten 2001:92) 

Den historiska romanen såg dagens ljus genom Walter Scott (1771-1832), och Jean Ja-

ques Rousseau (1712-1778) som hyllade den romantiska kärleken och den naturliga, enkla 

människan och naturen. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) skrev sin stora kärleksro-

man Den unge Werthers lidanden och den nya skräcklitteratur som växte fram beskrev själens 

mörka sidor (Bergsten 2001: 92). 

 

 

1.2.2 Shelley, Poe och skräcklitteraturen 
 

Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851) skrev och utgav 1818 det som kom att bli en stil-

bildande skräckhistoria, nämligen Frankenstein, eller den moderne Prometheus, senare för-

kortat till Frankenstein. Boken handlar om en tysk student, Victor Frankenstein, som vill 

upphäva döden och genom att experimentera med likdelar och avfall från slakterier vill han 

tränga in i livets innersta hemlighet, att själv skapa liv. Han skapar en varelse så groteskt stor 

och ful, så att den väcker fasa hos människorna. När varelsen får liv blir Frankenstein så för-

färad att han flyr och överger sin skapelse (Bergsten 2001:96) 
En dyster natt i november såg jag mina mödor nalkas sin fullbordan. Med ängslan, nästan  

stegrad till ångest, samlade jag livets instrument omkring mig, för att kunna ingjuta livsgnista 

i det livlösa ting som låg vid mina fötter. Klockan var redan ett på natten; regnet smattrade  

melankoliskt mot rutorna, och mitt ljus hade nästan brunnit  ner, när jag i den halvt slocknade  

lågan såg varelsens gula öga öppnas; den andades tungt, och en häftig kramp for genom dess 

lemmar (Bergsten 2001: 96). 
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Mary Shelley lyckas få monstret att framstå som mer mänsklig än sin skapare. Man känner 

medlidande med monstret medan dess skapare, Victor Frankenstein framstår som en feg hyck-

lare som vägrar monstret det lilla av gemenskap och lycka som det begär. Men monstrets 

hämnd kommer. På Victors bröllopsnatt bryter sig monstret in och stryper bruden. Monstret 

fungerar som Frankensteins mörka och onda sida (Bergsten 2001:97) 

Att man kan tolka Frankenstein på många olika sätt framgår i boken Hundra skrivande 

kvinnor. Boken kan uttrycka en oerfaren ung flickas ångest inför moderskap och födande, 

men den  kan också uppfattas som ”en kvinnas varning för vetenskapsmäns manipulerande 

med naturen och ironi över den manliga förhävelsen i att försöka skapa liv alldeles själv, utan 

kvinnlig medverkan” (Svanberg,Witt-Brattström, 1995:199).  

”Jag skall dö i morgon, och därför vill jag lätta mitt samvete i dag,” skrev Edgar Allan 

Poe (1809-1849) i novellen Den svarta katten (Bergsten 2001:93). Poe skrev ungefär sjuttio 

noveller där några av de bästa finns samlade i Sällsamma historier som gavs ut 1840. ”Poe 

hade en speciell förmåga att skildra det vansinniga inifrån. Hos Poe vet man inte alltid vad 

som är vansinne och vad som faktiskt händer” (Bergsten 2001:94). Flera andra noveller som 

får människor att rysa och känna obehag är t.ex. Det skvallrande hjärtat, Morden på Rue 

Morgue och Huset Ushers fall. Edgar Allan Poe har kallats för den första riktigt stora skräck-

författaren, och den som uppfinner den första detektiven i litteraturen.  Poe dog endast 40 år 

gammal av akut spritförgiftning, efter att ha sökt sin tillflykt till sprit och opium. (Bergsten 

2001:94-95) 

Att människan har en ond och en god sida blir ett vanligt tema i skräcklitteraturen, från 

Robert L Stevensons (1850-1894) Dr Jekyll och Mr Hyde (1886) till dagens Stephen King-

böcker. I Stevensons klassiska skräckroman från 1886 får vi möta den briljante dr Henry Je-

kyll i hans försök att klyva människan i en god och en ond del. Den högt aktade Dr Jekylls 

vänner blir förvånade när han börjar umgås med en konstig man. Jekyll har dessutom testa-

menterat allt i sin ägo till denne märklige Mr Edward Hyde. Hyde visar sig vara Jekyll själv, 

som intagit ett elixir, som han själv uppfunnit och som släpper fram hans mest primitiva sidor 

(Adlibris.com). Men vad händer egentligen när man släpper lös en person som är helt ond? 

Och varför gör en god människa om detta experiment gång på gång. När Shelleys roman kom 

ut höll allmänhetens smak på att förändras, andra och bättre romaner gavs ut av bland andra 

Jane Austen, Walter Scott och Charles Dickens. Skräcklitteraturen dog dock aldrig ut.  Dick-

ens tog upp detta tema och skrev ett flertal rysare och spökhistorier (Bergsten 2001:97). 

 

 

1.2.3 H. P. Lovecraft 
 

Om skräckfantasten H. P. Lovecraft (1890-1937) skriver Martin Rundkvist i en essä byggd på 

manuskriptet till ett föredrag hållet 961029.  

 Författaren och poeten Howard Phillips Lovecrafts produktion sträcker sig över 1920- och 

30-talen och publicerades till största delen i tidens novelltidskrifter, vilkas låga papperskvali-

tet gav dem namnet Pulp Magazines. ”Denna lågkulturella litterära miljö, motsvarande dagens 

kioskdeckare, rymde förutom skräckhistorier och science fiction även deckare, thrillers, 

gangsterhistorier och krigshistorier” (Rundkvist 2003). Martin Rundkvist kan i Lovecrafts 

skönlitteratur urskilja fyra huvudtemata: 
Övernaturlig skräck. Lovecraft skrev redan som barn imitationer av Edgar Allan Poe,  

för att med tiden bli alltmera självständig. “Mänsklighetens äldsta och starkaste 

känsla är skräcken, och den äldsta och starkaste skräcken är skräcken för det okända.”  

(Första stycket ur essän Supernatural Horror in Literature)  

    Antikvarisk hembygdsromantik. Lovecraft återkom ständigt till skönheten och fasan hos  

den gamla kolonialbebyggelsen i New England, han vurmade för 1700-talet och intresserade 
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sig för häxprocesserna i Salem. Lovecraft var i likhet med Tolkien ingen vän av det moderna  

samhället. 

    Science fiction. Med tiden kom Lovecraft att påverkas av science-fiction-litteraturen och sina 

egna studier i naturvetenskaperna, särskilt astronomi och fysik. Spår av denna påverkan syns 

i Lovecrafts utomjordingar, tidsresor och parallella dimensioner. 

    Poetisk fantasy. Tidigt influerad av Lord Dunsany skrev Lovecraft berättelser om Drömländerna, 

The Dream-Quest of Unknown Kadath, 1927, där särskilt begåvade personer kan resa i sömnen 

till Drömländerna, en värld där tiden går i en annan takt än vår och där man under en enda natts 

sömn kan uppleva årtionden av fantastiska äventyr ( Rundkvist 2003). 

 

I Lovecrafts Fallet Charles Dexter Ward blir huvudpersonen så besatt av sin förfader Cur-

wens ockulta verksamhet att han återupplivar honom. Likt Frankenstein förlorar Ward kon-

trollen över situationen och experimentet blir en fara för honom själv och för mänskligheten 

(Leffler 2001:17). 

 

 

1.3 Film 

 
1.3.1 Skräckfilmer 
 

Skräckfilmerna handlar ofta om övernaturliga eller oförklarliga saker, ibland om människors 

besatthet och psykiska ohälsa eller om det vi inte kan se, och rädslan för det okända.  Ett van-

ligt tema är konflikten kring bindningen till och frigörelsen från föräldrarna. Föräldrar kan 

vara mycket hemska mot sina barn i skräckfilmer och det förekommer många blodiga och 

fantasifulla sätt som barn och föräldrar kan ta livet av  varandra på (Holmberg 2007:105). 

Enligt Aristoteles, den gamle grekiske tänkaren, handlar allt om katharsis. Det betyder 

att genom att läsa om, eller se, de här morden gestaltas, får vi utlopp för våra aggressioner. 

”Vi kan för en stund lägga våra egna frustrationer i filmkaraktärernas kamp. Det fungerar som 

en säkerhetsventil, och efter filmen har vi förhoppningsvis lättat på trycket och är lugna och 

harmoniska människor igen”(Holmberg 2007:107). 

1922 kom Nosferatu – Nattens vampyrer och den följdes av Mysteriet Dracula 1931, 

baserad på Bram Stokers roman (Holmberg 2007:107). Året efter kom ytterligare en film, en 

psykologiskt suggestiv film kallad Vampyr, denna gång inspirerad av Le Fanus (1814-1873) 

roman Carmilla (1871). På 1960-talet fick vampyren en mer sexuellt förförisk framtoning i 

Christopher Lees gestaltning. Även senare författare och regissörer har tagit fram det förföris-

ka hos vampyren, bland andra Anne Rices romanserie En vampyrs bekännelse (1976) (Leffler 

2001:15). 

I Francis Ford Coppolas Dracula från 1992 framträder huvudpersonen som en mer 

komplex och lidande vampyr i tre olika skepnader. Den gamle Dracula framställs som monst-

ruös och grotesk och den unge Dracula som förförisk, passionerad och tragisk. Den tredje 

gestalten, det drakliknande monstret är både övernaturligt och demoniskt. Även senare Dracu-

la-tolkningar visar konflikten mellan överjaget och det undermedvetna, människa och djur 

(Leffler 2001:15-16). 

Att använda jättedjur i skräckfilmer kom redan 1933 med King-Kong och Godzilla – 

monstret från havet 1954. Den sistnämnda filmen har 21 uppföljare i Japan (Holmberg 2007: 

107). 

 

1.3.2 Rysare 

 

Alfred Hitchcock (1899-1980) är stilbildande inom spänning -, thriller- och skräckfilmsgenren 

med ett flertal filmer, bland andra Fåglarna och Psycho. I den sistnämnda filmen finns den 
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berömda duschscenen, där kvinnan står oskyddad och hjälplös samtidigt som vi får se en stor 

kniv.  Duschkabiner och duschdraperier kommer i fortsättningen att vara väldigt laddade sig-

naler om fara i skräckfilmer. I duschen är du oskyddad och hjälplös. Hitchcock var mästare på 

att använda det dolda eller negativa rummet. Det hemskaste är inte det vi faktiskt får se, utan 

det som händer utanför bild, det vi kan ana oss till. Vi använder vår fantasi och den skapar 

oftast de hemskaste bilderna (Holmberg 2007:107-108 och Zander 2006:152) 

 

 

1.3.3 Våldsfilmer 

 
Under 1970-talet blir det faktiska våldet allt tydligare och ofta huvudsaken i filmen. En rad 

undergenrer dyker upp som beskriver vilken typ av våld man kan vänta sig. Splatter – där det 

skvätter och stänker blod företrädesvis. Slasher – med hugg som specialitet samt Gore – inäl-

vor och kroppsvätskor förekommer ofta i bild. ”Många av filmerna är riktigt läskiga, men ofta 

har man överdrivit äcklet så mycket att det snarare får en komisk effekt.” (Holmberg 

2007:108). 

 

 

1.3.4 Sexualångest och kroppsliga förändringar 

 
Mängder av skräckfilmer, ofta av B-kvalitet, produceras under 1970- och 80-talen. Nytt var 

att man vågade prata och visa sexualångest på ett eller annat sätt. Det bästa exemplet på detta 

var filmen Exorcisten från 1973, där den 12-åriga Blair blir besatt av djävulen och en präst  

och djävulsutdrivare försöker rädda henne. I filmen förekommer svordomar, könsord och 

andra känsliga detaljer som gjorde att vissa människor protesterade, medan andra förtjust tit-

tade när man på film kombinerade en flicka på väg in i puberteten med sexuella känslor och 

ord (Holmberg 2007:109) 

I skräckfilmer är olika former av kroppsliga förändringar väldigt vanliga teman, fram-

förallt gäller det unga flickor. Att kroppen växer och förändras i puberteten kan kännas 

skrämmande och konstigt, och osäkerheten är stor. Att samtidigt vara både förväntansfull och 

skräckslagen är ett tacksamt tema att göra film på. I filmen Carrie från 1976 tas både pubertet 

och sexualitet upp och filmen innehåller en obehaglig mobbningsscen (Holmberg 2007:109). 

 

1.3.5 Videovåld och uppföljare 
 

I och med filmen Motorsågsmassakern från 1974, kom videovåldsdebatten i gång på allvar. 

Nyare filmer i skräckgenren är filmer som Scream och Jag vet vad du gjorde förra sommaren, 

där det gjorts ett flertal uppföljare. Halloween eller Alla helgons blodiga natt från 1978, har 

sex uppföljare. Mellan åren 2004 och 2008 spelades en rad filmer in med namnet Saw, där 

personer kedjas fast tillsammans med både döda och levande och med olika slags vapen och 

hjälpmedel ska de försöka komma loss från sitt fängelse. Framgångsrika filmer från senare år 

har en lyckad blandning av skräck, rysare, humor och kärlek. Filmerna är påkostade och 

snyggt producerade men innehåller inga nya grepp. Handlingen utspelar sig ofta på highscho-

ol eller i collegemiljö (Holmberg 2007: 109-110). 

 

1.3.6 Data- och tv-spel  

 
Data- och tv-spel är medier som förekommer i stor utsträckning bland ungdomar idag. Spelen 

spelas både enskilt eller tillsammans med andra. Det förekommer träffar där deltagarna kopp-



10 
 

lar samman sina datorer i ett lokalt nätverk, som kallas för LAN (Local Area Network) Inne-

hållen i spelen är ofta av vålds- eller äventyrskaraktär. De mest kända spelen är WOW (World 

Of Warcraft) och CS (Counter Strike). 

 

 

1.4 Skräckförfattare idag 

 

1.4.1 Stephen King 

 
En av de främsta skräckförfattarna idag är Stephen King (f 1947 ) Han har skrivit en mängd 

böcker, bland andra Drömfångare, Carrie, Allt kan hända, Talismanen, Desperation, Ben-

rangel, Sömnlös och Den gröna milen. Flera av Kings böcker har filmatiserats och blivit suc-

céer(www.adlibris.com). 

 

1.4.2 Dean Koontz 
 

En annan framgångsrik författare är Dean Koontz (f 1945 ), också han har skrivit ett stort an-

tal skräckböcker. Här kan nämnas Viskningar, Vakande ögon, Psykopaten, Broder Odd och 

Vansinne, de två senaste utgivna 2009 (www.adlibris.com). 

 

1.4.3 John Ajvide Lindquist 

 
 I Sverige har John Ajvide Lindquist (f 1968 ) tagit första platsen bland skräckberättarna. I 

hans böcker förekommer vampyrer och döda som vaknar till liv igen. Hans fyra böcker är 

Hanteringen av odöda, Pappersväggar, Låt den rätte komma in samt Människohamn. En fil-

matisering har gjorts av Låt den rätte komma in (www.adlibris.com). 

 

 

1.4.4 Stephenie Meyer 
 

 I kategorin ungdomsböcker, främst för flickor har Stephenie Meyer (f 1973 ) fått stor genom-

slagskraft. Hennes böcker i den så kallade Twilight-serien har fått massor av läsare världen 

över. Den första boken, Om jag kunde drömma, har även kommit som film. Boken följdes av 

Ljudet av ditt hjärta, När jag hör din röst samt Så länge vi båda andas. Meyers senaste bok 

heter Genom dina ögon (www.adlibris.com). Stephenie Meyer har kombinerat ungdom, kär-

lek och vampyrer i sina böcker, på ett sätt som fångat ett stort antal läsare, främst flickor. 

 

 

1.5 Andra skräckfenomen 
 

Att bli levande begravd var 1800-talets stora skräck. En av de märkligare uppfinningar som 

lanserades under 1800-talet är säkerhetskistan.   Som idé tycks den ha motsvarat ett utbrett 

behov, då människor var skräckslagna för att bli levande begravda. Läkarna var inte lika duk-

tiga på att avgöra om en nyss avliden person var död på riktigt, eller om personen bara verka-

de vara det – det vill säga var skendöd. Det gick rykten om skendöda som plötsligt kvicknat 

till igen nere i kistan, instängda och totalt hjälplösa. Andra rykten talade om kistor som, sedan 

de grävts upp, visade sig ha intorkat blod och klösmärken på insidan av locket.  

Detta fasansfulla ämne avhandlades i en rad böcker, bland annat i Undrens verld, som 

kom ut i Stockholm 1884. Där konstateras: 
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Att på 1500 dödsfall förekommer i medeltal en skendöd. Det är derföre icke att undra  

öfver, att mången fruktar för ödet att blifva lefvande begrafven. Det finnes exempel på  

personer, som vaknat till på det bål, som börjat förbränna deras skendöda kroppar, 

eller sedan läkarens knif börjat dissekera deras lik (Bengtsson 2009:41) 

 

Sagoförfattaren H C Andersen, (1805-1875), oroade sig ständigt för risken att bli levande be-

gravd. För honom var skendöd ett högst reellt problem som gjorde honom skräckslagen. ”Var-

je kväll innan han blåste ut ljuset sägs det att han lade en lapp på nattduksbordet. På den ska 

det ha stått: ´Jag är inte död, jag är bara skendöd!´ Bara som en upplysning, ifall någon skulle 

hitta honom livlös ” (Bengtsson 2009:41). 

Uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel (1833-1896) var även han paniskt rädd 

för att bli levande begravd i jorden, instängd i en kista. ”I slutet av hans berömda testamente 

finns en passus om att läkaren som dödförklarar honom också ska skära upp hans pulsåder, 

som en extra säkerhetsåtgärd” (Bengtsson 2009:41). Samma önskan framförde kompositören 

och pianisten Frédéric Chopin (1810-1849) i sitt sista brev ”Som allt detta skulle kunna kväva 

mig, besvär jag er att låta öppna min kropp, så att jag inte blir levande begravd” (Bengtsson 

2009:41). Säkerhetskistan, är en nymodighet som dyker upp i slutet av 1700-talet. En mycket 

enkel variant presenterades 1798 av den tyske prästen P G Pessler. Dr Adolf Gutsmuths mo-

dell från 1822 var mer genomtänkt.  

 
Hans kista var försedd med ett rör som stack upp ur graven. Genom detta kunde man  

inte bara ropa efter hjälp. Röret fungerade även som mat-och ölhiss ner till den  

nödställde i väntan på evakuering (Bengtsson 2009:42) 

 

Amerikanen Franz Vesters säkerhetskista från 1868 var försedd med tre säkerhetsanordningar. 

Det var  luftrör, larmklocka och stege. Att bli levande begravd gestaltades även på teatersce-

nerna. I Giuseppe Verdis opera Aida blir två personer levande begravda, Aida och hennes 

älskare Radamès och i samband med det brister de ut i slutduetten ”O terra, addio”. Rädslan 

för att bli levande begravd resulterade i många målningar på temat, bland andra av den bel-

giske konstnären Antoine Wiertz, (1806-1865). Skendöd som motiv förekommer i flera av  

Edgar Allan Poes verk. 1962 gjordes en film baserad på hans novell Levande begraven. 

(Bengtsson 2009:41 - 43). Bristande kunskaper gjorde att läkare under 1800-talet ibland död-

förklarade levande personer. För att komma tillrätta med detta fanns ett flertal goda råd under 

rubriken: Så avslöjar du en skendöd.  

 
 Förr fanns det många beprövade knep för att testa om någon var avliden på riktigt eller 

             bara skendöd. Här är några tester man kunde utföra på den (till synes) livlösa 

             kroppen: Strimla fotsulorna med rakblad, blåsa en trumpetfanfar i öronen, sticka nålar  

             under tånaglarna, knipsa av bröstvårtorna, ge ett tobakslavemang, hälla kokande vax 

             på pannan och föra upp vassa blyertspennor i näsan  (Bengtsson 2009:41). 

 

 

 

 

 

1.6 Forskning om skräck 

 

Det finns inte så mycket forskning kring ungdomar och skräck. Det jag hittat i samband med 

mitt arbete är några böcker samt en helt ny tv-serie, som började sändas hösten 2009. Medie-

rådet har i en studie från 2008 undersökt ungas medievardag. Ungar & Medier 2008 är den 

tredje studien där barn, unga och föräldrar tillfrågats om medievardag. Under rubriken Verk-

ligt våld mår flest dåligt av, står följande: 
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             Både barn/unga och föräldrar anger att det som barn/unga mår dåligt av i medier 

             är verkligt våld, t.ex. ”chockbilder” på nätet, misshandel och slagsmål på  

             YouTube, eller verkligt våld i nyheter och dokumentärer. När barn eller djur  

             lider, är sjuka eller mår dåligt ligger också mycket högt, liksom mobbning 

             bland barn. Spelat våld i filmer och på tv hamnar långt ner på barnens lista över  

             vad man mår dåligt av, medan föräldrarna ser detta – och även skräck, sex och porr –  

             som mer problematiskt för barn och unga (Medierådet 2008). 

 

 

1.6.1 Skräckministeriet 
 

TV-serien Skräckministeriet som sändes i SVT, tog i åtta olika program upp flera olika 

skräckfenomen och försökte skildra detta ur ett idéhistoriskt perspektiv. Varför vi söker oss 

till skräck trots att vi blir livrädda, blodets funktion i skräckfiktionen, vampyrer och video-

våld, galna vetenskapsmän samt japansk skräck, med flera ämnen, avhandlas i de olika pro-

grammen. Serien visades under september och oktober 2009 (Svt.se). 

 

 

1.6.2 Om skräck 

 

I boken Skräck som fiktion och underhållning skriver författarinnan Yvonne Leffler (2001) 

om skräck och hur vi möter detta fenomen i film och böcker. Hon skriver om hur vi ständigt 

konfronteras med skrämmande händelser i verkligheten och får vår dagliga dos av tortyrsce-

ner, våldsbrott, svältkatastrofer och krigsskildringar, varje gång vi ser på TV eller läser tid-

ningen. 

 
Men trots att vi förfasar oss över den här typen av händelser och försöker undvika  

dem i det verkliga livet utsätter vi oss frivilligt för underhållningsvåld och fiktiva  

skräckberättelser. Stephen Kings skräckromaner är bland vår tids mest lästa  

skönlitteratur. Skräckinslag och musik förenas i ett stort utbud av 1980- och  

1990-talens rockvideos. I leksaksaffären säljs vampyrmasker, monsterfigurer, 

slemmiga gummispindlar och självlysande dödskallar i plast, samtidigt som  

halloweenfester har blivit populärare än någonsin. En stor del av TV-utbudet 

består av actionladdade polisserier, gastkramande thrillers och hårresande 

skräckfilmer med starka specialeffekter. Framför datorn bekämpar vi monster 

och skjuter ihjäl motståndare (Leffler 2001:5). 

 

Leffler skriver vidare att skräck- och våldsfiktion inte är unikt för vår tid och kultur, utan det 

har ingått i människans underhållningsvärld sedan långt tillbaka i historien. Här har funnits 

spökberättelser vid lägerelden, offentliga avrättningar, kampsporter och gladiatorspel och 

spännande jakthistorier. I myter, legender och folksagor förekommer övernaturliga varelser, 

skrämmande miljöer, monster och blodiga händelser i ett slags sedelärande syfte förutom att 

det också varit underhållning. Det våldsamma, okända och skrämmande har alltid lockat 

människan (Leffler 2001:6). 

I kapitlet ”Skräck och  spänningsfiktionens berättarteknik”  redogör Leffler för skillna-

derna i hur dessa två typer, skräck och spänning, framställs. I spänningsfiktion talar man om 

en fråga-svar-struktur, kallad erotetisk struktur – där en fråga väcks i en scen och som besva-

ras i efterföljande scener (Leffler 2001:32). Svaret skjuts ibland upp av olika utvikningar, som 

kallas för cliff-hangerteknik. Denna teknik innebär att en händelse avbryts just i det mest 

dramatiska ögonblicket. 

När det gäller skräckberättelsen så bygger den på en viss händelseutveckling med ett 

osäkerhetsmoment. Det finns ett hot som riskerar att kullkasta den önskvärda händelseutveck-
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lingen. Det finns även en fråga-svar-struktur i skräckberättelsen men svaren på frågorna är 

ofta mångtydiga och ambivalenta. ”Frågornas primära funktion är inte att besvaras utan för-

sätta publiken i en förväntansfull osäkerhet” (Leffler 2001:39). 

I detektivberättelsen ges ofta en rationell förklaring till det oförklarliga, men i skräckbe-

rättelsen bekräftas det okändas och otroligas existens samt människans bristande förmåga att 

förstå och förklara (Leffler 2001:40). 

 
Om det i detektivberättelsen är slutet, avslöjandet av mysteriet, som är berättelsens 

drivkraft är det i skräckberättelsen snarare det som ligger mellan början och slutet  

som är målet med berättandet […] Det är i detta fantasieggande och mellanliggande 

parti som publikens empati för huvudpersonen, och därmed upplevelse av skräck,  

är som starkast (Leffler 2001:41). 

 

1.6.3 Annan forskning 
 

Yvonne Leffler tar i sin bok upp annan forskning om skräck. Under rubriken Tonåringar och 

skräck återfinns tre titlar. Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck, (Forselius 

& Luoma-Keturi 1985) och Evolution of the Horror Genre, (Zillman 1996) samt Gender-

Socialization Theory of Reactions to Horror (Zillman 1996)  

I boken Våldet mot ögat tar författarna Koskinen, Luoma-Keturi och Malmberg bland 

annat upp filmen Motorsågsmassakern till diskussion under rubriken ”Den utstötta fiktionen” 

De menar att filmen är en student- och lågbudgetproduktion som bygger på att vara frånstö-

tande. Filmen är en flykt undan slakt där det djuriska betonas i människoskildringen.  
 

Man studsar tillbaka om man försöker gå in i den med det vanliga filmseendet. 

            Här växer ingen av gestalterna fram som en protagonist, som någon vi kan 

            känna med och för –utan också huvudpersonerna är obehagliga 

            (Koskinen, Luoma-Keturi, Malmberg 1985:224). 

 

Vad det gäller tonåringars läsvanor hänvisar Leffler till boken Sagor om sex och skräck. Po-

pulärromanen än en gång (Lundquist 1991) Under rubriken ”I männens skoningslösa värld” 

diskuterar Lundquist några av Stephen Kings böcker, bland annat Jurtjyrkogården och Varsel. 

Hon skriver om Kings experimenterande med språket och att böckerna innehåller påfallande 

mycket våld, blod och frossande i grymheter. King har förklarat att han vill skrämma sina 

läsare. Om det inte går vill han chocka eller i sista hand äckla (Lundquist 1991:123-124). Vi-

dare skriver Lundquist om Kings svåra uppväxt med en frånvarande pappa och en mamma 

som var religiös och som uppfostrade barnen strängt. Mamman älskade att läsa skräckhistorier 

för barnen. Stephen försökte lösa sin otrygga tillvaro och sina problem genom att skriva. King 

skriver fortfarande som i raseri, som är hans sätt att hålla sin skräck i schack (Lundquist 

1991:193). 

 

 

 

 

1.6.4 Vampyren - ett aktuellt tema 

 
I artikeln Modern vampyr ungas ideal i tidningen Skolvärlden diskuteras det stora intresse för 

vampyrer som på den senaste tiden har dykt upp. Det finns både på bio och på tv, i ungdoms-

litteraturen, i dataspel och på Internet. Anna Höglund är doktorand i litteraturvetenskap på 

Växjö universitet och hon skriver i sin avhandling om den engelskspråkiga vampyrromanen. I 

sin forskning visar Höglund att det under de senaste 300 åren uppstått vampyrtrender, med 

jämna mellanrum och menar att det finns två kriterier för dessa trender. Dels ska en speciell 
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händelse med vampyrer äga rum och dels ska tiderna präglas av social oro. ”Buffy vampyrjä-

garen, Låt den rätte komma in, Twilight och True Blood. Det är namnen på några av dagens 

absolut populäraste böcker och tv-serier. De handlar alla om vampyrer.” (Kling 2009:20-21). 

 

 

 

2 Problemställning 
 

 

Genom att beskriva och tolka elevernas texter och bilder i tema Skräck och rädsla, ville jag se 

vad ungdomar påverkas av och hur deras bild av skräck ser ut. Vad är skräck för dem och vad 

påverkas de av? Kommer inspirationen från böcker, dataspel eller film? Finns det någon skill-

nad mellan flickors och pojkars bok- och filmtips? Kan deras bilder ge oss en symbolisk bild 

av döden? Ger temaarbetet en positiv effekt på resultatet? 

 

 

3 Syfte och metod 

 

 

Syftet med min studie var att analysera mina elevers texter och se, vad eleverna ansåg vara 

skräck och vad de påverkades av i sitt skrivande.  Jag studerade titlar, platser, vapen eller 

andra tillbehör samt personer i deras texter. Jag tolkade deras bilder av Döden och jag jämför-

de avslutningsvis flickors och pojkars bok- och filmtips för att finna eventuella skillnader.  

Jag har genom att granska uppsatsernas titlar och deras innehåll sökt knyta dem till de 

film- och boktips som eleverna lämnat och försökt att hitta punkter som de påverkats av. Jag 

har inte analyserat deras texter på djupet, för det är inte studiens syfte, utan har istället syste-

matiserat och letat efter speciella fakta, exempelvis titlar, huvudpersoner och vapen.  

Ett ytterligare syfte med min studie var att utvärdera temaarbete i ämnet svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Material 

 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

 

Min undersökningsgrupp bestod av 38 elevers uppsatser. Förutom uppsatserna har jag använt 

mig av film- och boktips, som eleverna lämnat in, samt bilder från hemuppgiften i tema 

skräck och rädsla. Eleverna kom från två klasser i år 8 vid en högstadieskola i Kramfors 

kommun. Vi arbetade med tema Skräck och rädsla under vårterminen 2009. (Se bilaga ) 
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4.1.1 Presentation av tema 

 

Temat började med en diskussion i helklass om vad eleverna tycker att skräck och rädsla är. 

Jag antecknade genom att göra en mind-map på tavlan. Allt eftersom förslagen kom in, så 

antecknade jag. Under denna brainstorming kom både förslag på olika skräckgenrer fram, 

liksom betydelsen av ljud och ljus samt effektfull musik i film fram. Här återfanns även för-

fattare och filmtitlar. Syftet var att få igång en tankeprocess hos eleverna som så småningom 

skulle resultera i en uppsats om skräck och rädsla. 

 

4.1.2 Presentation av texter 

 

Nästa steg i temat var att presentera de olika texter som eleverna skulle läsa innan de började 

med uppsatsen. De valda texterna var skräckskildringar av kända författare från 1800-talet 

samt några kortare spökhistorier av nyare snitt. De längre texterna var följande: Spöket på 

Canterville av Oscar Wilde, Den svarta katten av Edgar Allan Poe, Domarens hus av Bram 

Stoker, Telefonen av Mary Tradgold och Antikvitetsaffären av Cynthia Asquith. De fyra korta 

texterna var ur en antologi och hette Dödsseglaren, Lukten, De dödas mässa och Nattens 

skuggor. Eleverna skulle välja tre av dessa texter, varav minst en skall vara av den längre sor-

ten. De recenserade varje text efter genomläsning.  

 

4.1.3 Bok- och filmtips 

 

Under temats gång ombads eleverna att lämna boktips och filmtips i det antal de själva ville. 

Många elever hade flera filmtips medan andra istället gav tips på spännande böcker. Hela ti-

den handlade det om skräck och rädsla. De lämnade namn på filmer och varför de tyckte att 

just de filmerna var bra. De skrev även för vilken åldersgrupp filmen passade. När det gällde 

boktipset skrev de titel och författarens namn samt betyg. Betygsskalan bestämde de själva, 

ex. 5 av 10 . De vanliga bokstavsbetygen, G, VG och MVG, förekom också. 

 

4.1.4 Skriva spökhistoria 

 

Flera lektioner anslogs sedan till att skriva en egen skräck/spökhistoria. Alla utkast och fun-

deringar arbetade eleverna med på skolan medan de renskrev sina texter hemma, för att sedan 

via e-post skicka det till mig. Spökhistoriens längd skulle uppgå till minst en A4-sida, men 

gärna mer. Eftersom skrivandet pågick under en längre period, så kunde eleverna arbeta med 

sina texter i en skrivprocess. En genomläsning av det skrivna brukade resultera i ändringar 

eller kompletteringar. Nya idéer kunde ha blommat upp sedan sist och en film eller bra bok 

kunde ge ytterligare ingredienser till deras historia. Eftersom alla renskrev sina texter på da-

tor, kunde de även i detta moment redigera, rätta felstavade ord och på detta vis lämna in ett 

arbete som var lättare för mig som bedömande lärare att ta ställning till. Ingen behövde få 

negativ respons på grund av felstavade ord eller svårläst handstil, utan alla kunde bedömas 

jämlikt. 

 

4.1.5 Hemuppgift 
 

En hemuppgift presenterades mot slutet av temaarbetet. Där ingick en text med rubriken  Jag 

möter Döden av Sven Wernström och till den hörde åtta frågor som skulle besvaras. I detta 

moment var det läsförståelse som tränades. Därefter skulle eleverna rita en egen bild av hur de 

uppfattade Döden. Som avslutning fick de i uppdrag att skriva en fortsättning på berättelsen, 
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nämligen Dödens redogörelse av hur han misslyckades med sitt uppdrag. Denna del var rela-

tivt fri. Det gällde att, endera skapa en klar och koncis förklaring på misslyckandet, eller för 

den skrivglade att brodera ut en spännande fortsättning. Alla delar ingick i hemuppgiften och 

tid till förfogande var ca en vecka. 

 

 

4.1.6 Film och filmanalys 

 

Som avslutning på temaarbetet tittade vi på en film och det var filmen Mary Reilly, som är en 

nyare inspelning av klassikern Dr Jekyll and Mr Hyde från 1941. Vi samtalade om filmen och 

hur huvudrollsinnehavarna framställdes och gjorde en enklare muntlig filmanalys tillsammans 

i klassen. Tonvikten lades på ljud, ljus, musik och vilken typ av skräck som filmen visat. 

 

 

 
 

5 Resultat 
 

 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom samtliga uppsatser, avseende det som min studie tar 

upp. Det är titlar, beskrivningar av platser, vapen och personer samt bildtolkning och film- 

och boktips. Jag redovisar även temaarbetet och diskuterar kort inslagen från dataspelsvärlden 

som jag upptäckt. 

 

 

5.1 Uppsatsernas titlar 
 

Uppsatsernas titlar varierar. Några har helt enkelt kallat sin historia för spökhistoria. Andra 

har satt namn utifrån vad berättelsen handlar om, ex. ”Campingen i skogen.” Några uppsatser 

har poetiska namn, ”Stjärnan i mörkret” eller ”Nattens mysterium”. ”Systrarna Summers” och 

uppsatsen ”Dead and Gone” har influerats av engelska språket. Flera av namnen i uppsatserna 

är utländska, oftast engelska eller amerikanska, ex. Marybell Lily James, Liza och Yaykop. 

Någon uppsats har en titel som inte kan knytas ihop med berättelsen, exempelvis ”Om världen 

kunde bitas”. 

 

 

 

5.1.1 Uppsatser med titlar med förleden spök- och skräck 

 
En spökig spökhistoria  

Sir Lance och hans betjänt dör under mystiska omständigheter. Sir Lance går igen och spökar 

samt dödar den nyinflyttade familjen. 

Spökhistoria  

Jag och hunden Harry tillbringar några dagar i en sommarstuga vid en sjö och skog. Mystisk 

flicka ute i sjön avslutar parets vistelse. 

Spökhistoria  

Två flickor med hästar på utflykt till hemligt hus i skogen. Lucka i golvet döljer något 

hemskt… 
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Spökhistoria  

Jag, befinner sig inuti en kista och skriker förgäves på hjälp. Innan syret tar slut minns perso-

nen tillbaka… 

Spöket på vinden  

Familj flyttar in i gammalt hus. Nyfiken son försvinner på vinden. 

Spökhistoria  

Camilla nyinflyttad sörjer sin döde far. Kyrkklockor som slår och mystiska dödsfall. 

Skräck  

Marybell kommer till stängd skola och stöter på Matt. Mystiska saker händer, allt från spöken 

till eldsköldar och en ond rektor. 

 

5.1.2 Titlar med hus eller andra byggnader 

 
Städerskan i slottet  

Man och kvinna kläms ihjäl i hemligt rum i slottet. Hittas av städerskan. 

Farmen  

Gerhard går vilse i skogen, upptäcker en farm med hjärndöd familj. Vimsar, slår sig, hittar 

hustrun död utan ögon och tar sitt eget liv. 

När skolan blir ett fängelse   

Skolans källare ska bli ett fängelse. Rektorn visar sig vara både affärsman och mördare… 

Skoltoaletten  

Skolans äckliga toaletter visar sig ha maskiner som tuggar i sig elever och blodet forsar över-

allt. 

Gudmundråskolan anfaller   

Våldsam personal kastar knivar på eleverna. Knut, som tvingas övernatta på skolan dör av 

chocken efter en vecka. 

Campingen i skogen   

Mystisk campingplats med skrämmande skog och konstig dörr. 

Huset i gläntan   

Tre ungdomar på nattlig utflykt till ett övergivet hus. Mystisk nyckel går till en kista. 

Husvagnen  

En husvagn med tillhörande förbannelse. Hur ska mannen lyckas bli av med sin husvagn? 

Ålderdomshemmet  

Niklas hälsar på mormor Gun på ålderdomshemmet och får höra spännande berättelser. 

Skräcken visar sig vara en dröm… 

Cirkusen  

Tvillingar kollar in en övergiven cirkus. Uppe i pariserhjulet stöter de på zombies i clownklä-

der. 

 

5.1.3 Titlar med personer 
 

Flickan i nattlinnet  

Kim, förföljs av en sifferkombination, hamnar i källare, ihjälbiten av vampyr 

Mannen i kistan  

Stina med familj flyttar till ny stad, ny skola och stort kusligt hus. Konstiga ljud och en kista 

på vinden… 

Systrarna Summers  

Om förväxling på ett mentalsjukhus, missförstånd och vanmakt. 

Armenja möter råttan  

Detektiv undersöker ett övergivet hotell och stöter på människa utklädd till råtta. 
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Massakens familj  

Snäll pojke och tillika datanörd hamnar på mentalsjukhus i 5 år. Mördar därefter sin familj. 

Ville vampyr  

Ett konstigt barn som gör karriär som rektor. Skolans personal består av mördare, vampyrer 

och pyromaner. 

Uteliggaren Ragnar  

Slagsmål mellan Ragnar och ett gäng ungdomar med mängder av vapen. 

Pappan  

Melina tänker tillbaka på sin ungdomstid där pappan mördar mamman. 

 

5.1.4 Övriga titlar 
 

Jagad   

Flicka blir jagad av man i mask genom en skog. 

Brottsplatsen  

Tjej på nytt jobb, hamnar direkt på en brottsplats. Kollegan är inte vad han utger sig för att 

vara. 

Stjärnan i mörkret  

Mia har mardrömmar som förgiftar hennes liv. Gränsen mellan vaken och dröm suddas ut och 

drömrikets ande tar henne till slut. 

Monstret under sängen  

Kalle gör allt för att slippa monster under sängen. En natt glömmer han bort sina säkerhetsåt-

gärder och han klarar sig med en hårsmån från att bli tagen. Men, vart har pappa tagit vägen? 

Dead and Gone   

Amanda, tidigare misshandlad och trakasserad försvinner en dag. Återfunnen efter ett år vid 

en å. 

Snuset som tog över  

Ett självförökande snusvirus tar över hela världen och Jorden går under. 

Repet  

Tre flickor i ett övergivet hus. Ett rum som krymper och en flicka hängs… 

Flugan Harriet och det försvunna benet   

Flugan Harriet letar tillsammans med kamraten Helge efter sitt försvunna ben och lyckas så 

småningom. 

Registreringsnumret  

Edwin och Simon leker gärna detektiver, men när registreringsnumret DIE 011 dyker upp, 

borde de ha låtit bli. 

 

 

Övernattningen   

Fem tjejer ska övernatta i sommarstuga. Mängder av ruskiga händelser väntar dem och de dör 

en efter en. En dröm… 

Den försvunna skuggan  

Katten Skuggan är ingen snäll kisse, utan äter upp husses kompisar. 

Nattens mysterium  

Liza vandrar  på natten i en mörk stad. Jagas av någon, visar sig vara fästmannen. Han är ing-

en vanlig kille utan en vampyr med omänsklig styrka. 

Om världen kunde bitas  

Familj i bil på resa bråkar hela tiden. Kisspaus får lillasyster att vandra ut i en konstig skog 

som befolkas av märkliga varelser och som till slut ger henne en lång vila… 
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5.1.5 Sammanfattning om titlar 
 

Kategorin övriga titlar har namn som kan passa in på andra ställen också. Ett exempel är 

”Monstret under sängen,” som då skulle hamna under kategorin hus och andra byggnader. 

Detta gäller också uppsatsen ”Brottsplatsen”. Jag har dock valt att lägga dessa titlar under 

övriga titlar. De elever som valt att döpa sina texter till annat än spökhistoria har visat på en 

stor fantasirikedom. Titeln ”En spökig spökhistoria” tyder på att författaren vill roa oss med 

en annorlunda historia. Titlar som ”Skoltoaletten” tyder däremot på att innehållet i uppsatsen 

är direkt skrämmande och här kan jag hitta vissa likheter med Hitchcocks Psycho. Instängd i 

ett litet rum/duschkabin med lite eller inga kläder på, så känner sig huvudpersonen mycket 

skyddslös. Skolans toaletter är alltid föremål för klagomål eftersom det sägs vara äckliga och 

eleverna undviker att besöka dem. Den olust och otrygghet de känner om de ändå måste besö-

ka toaletten kan förstås i uppsatsen ”Skoltoaletten”. ”Massakens familj” är en otrevlig historia 

där huvudpersonen heter Massaken, inte att förväxla med den massaker som händer i histori-

en. Flera av texterna har titlar med bara ett ord, exempelvis ”Cirkusen”, ”Husvagnen”, ”Ål-

derdomshemmet”, ”Farmen”, ”Pappan” och ”Jagad”. 

 

5.2 Platser 
 

När det gäller att förlägga sin spökhistoria till en lämplig plats så väljer eleverna platser som 

både är bekanta och som är okända för dem.  En stor variation av platser förekommer i ele-

vernas uppsatser men en klar majoritet, förlägger sina historier i en skog, i ett övergivet hus 

eller på en skola. Att något hemskt händer i en skog, tolkar jag, som att de fått influenser från 

filmernas värld, där ungdomar ofta är på camping eller utflykter vid en sjö i en skog och en 

seriemördare smyger bland träden. Skogen för en norrländsk ungdom är inte farlig eftersom 

de sedan förskoleåldern tillbringat mycket tid i skogen i verksamheter som Mulleskolan och 

andra ofta förekommande utflykter. Övergivna hus däremot, finns det gott om i våra trakter 

och alla vet att i sådana går man inte in, utan att fråga om lov. Att förlägga sin skräckhistoria 

till skolan känns spännande, eftersom det är den plats där ungdomarna tillbringar en stor del 

av sin tid. Funderingar kring vad som händer på kvällar och nätter i skolan kan ge inspiration 

till många rysliga historier. 

 

5.2.1 Uppräkning av platser med skog, hus eller skola 
 

Fest och skog 

Skola och hem, källare och en säck 

Hemma och mardrömmar 

Hemma i sovrummet 

Skola i en ny stad 

Skogen, farm och ett mörkt rum 

Skolan och den kombinerade källaren och fängelset 

Gammalt hus och dess vind 

Skolan och toaletterna där 

Mystiskt hus och rum som krymper 

Skolan 

Skogen, sommarstugan, sjön och under vattnet 

Hus i skogen 

Kyrkogård, campingplats, skogen, dörr till dåtiden 

Huset i gläntan och ett konstigt rum 

Sommarstuga i en skog 
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Vinden 

Skola och en tjärn 

Ålderdomshem 

Hemma, kyrkan och i fosterhem 

Övergiven skola 

Stad och skog, Atlantens strand 

Bil och en skog  

 

5.2.2 Andra platser 

 
Nytt jobb, brottsplats, kyrkogård 

Gammal cirkus 

Dataspelsvärld 

Mentalsjukhus 

Mentalsjukhus, låsta rum 

I en kista och på krogen 

Sverige, Canada och Jordens undergång 

Slott och en tvättstuga 

Staden 

Liten stad, kyrkogård och affär. 

Husvagn, förbannad plats 

Övergivet hotell 

Slott, sjukhus och krympande rum 

 

5.2.3 Sammanfattning av val av platser 
 

Utifrån dessa platser kan jag konstatera att den plats där det tydligen händer mest rysliga och 

skrämmande saker, är skogen. I nio av 38 uppsatser finns det med en skog. En annan mystisk 

plats är tydligen skolan, endera övergiven eller i fullt bruk. I sju uppsatser finns skolan med 

som arena. På tredje plats med sex förekomster, kommer det mystiska rummet, och ofta är det 

ett rum som krymper och krossar de personer som vågat sig in där, i annat fall är det låst eller 

mörkt. Fjärdeplatsen, med fyra noteringar, innehas av flera ställen, nämligen ett hus - gärna 

mystiskt, en stad, - ofta på natten, hemma i sitt eget hem eller på en kyrkogård. Om jag till 

denna kategori adderar två uppsatser med sommarstugan som brottsplats, så får denna katego-

ri dela tredjeplatsen med sex noteringar. 

Sjön, tjärnen eller Atlantens strand är de marina bidragen i elevernas uppsatser. I de två 

förstnämnda fallen, är sjön och tjärnen platsen för huvudpersonen att dö på eller i, och i det 

sistnämnda exemplet finns en chans att komma levande ur eländet. 

Mentalsjukhus, slott, källare och vind är platser som det också förekommer skräckfyllda 

historier om, med två noteringar vardera på dessa exempel. De övriga platserna har en noter-

ing vardera och är som följer: fosterhem, nytt jobb, tvättstuga, farm, fängelse, Sverige, Cana-

da, toaletter, kista, krog, campingplats, husvagn, affär, dataspelsvärld, ålderdomshem, brotts-

plats, övergivet hotell, fest, sjukhus, cirkus, en säck och en bil. 

 

 

5.3 Vapen, redskap och annan rekvisita 
 

För att en skräckhistoria ska bli riktigt ruskig krävs, förutom en bra handling även vapen av 

olika slag. Under årtiondena har detta varierat. Psykologiska thrillers, andeutdrivning, hem-



21 
 

sökta hus, gengångare och monster ersattes under 1970-talet av filmer med mycket våld. En 

stor variation bland vapen kan märkas i dessa filmer, allt  från vanliga knivar, som är vanli-

gast förekommande, till motorsågar, bödelsyxor, kaststjärnor, krucifix och svärd. Blod och 

inälvor flyter i strida strömmar. I dataspelens värld, liksom i tv-spelen finns många våldsin-

slag med långa utdragna slagsmål mellan människor och monster och ett stort och varierat 

utbud av vapen. Eftersom data- och tv-spel inte ingick i temat har jag inte särskilt undersökt 

detta men kan konstatera efter samtal med eleverna att de även fått inspiration till uppsatserna 

från dessa medier. 

 

 

5.3.1 Sammanställning 
 

Kniv, kastkniv, knivmaskin, sprutor, pistol, elpistol, vattenpistol, yxa, kaststjärna är de vapen 

som förekommer i uppsatserna. Olika dödssätt är bland andra, sträckbänk, elektriska stolen, 

strypning, halshuggning, fall- och klämskador, hängning och giljotin. Annan rekvisita är blod, 

vampyrbett, kista, snusvirus, skelett, fladdermus, fullmåne, gastub, bilolycka, visslande ljud, 

sparkar, tavla, nyckel, förbannelse, kyrkklockor, järnrör, baklucka på bil, filt, handgranat, 

zombies, eld och gravsten.   

 

 

5.3.2 Sammanfattning 
 

Uppsatserna innehåller en hel del vapen, dödssätt och andra mer eller mindre hemska tillbe-

hör. Det vapen som förekommer i flest antal uppsatser är kniven. En vanlig kniv, en kastkniv, 

en knivmaskin i en toalett eller skärsår, finns med i tio av 38 uppsatser. Därefter förekommer 

fallskador eller klämskador, samt sprutor med tre noteringar. Tre noteringar har även kista, 

pistoler av olika slag (vanlig, el- eller vattenpistol), eld i någon form, samt kyrkorelaterade 

ting som kyrkklockor och gravstenar.  

På tredje plats hamnar yxan och kaststjärnan, blod och blodfläckar, sträckbänk och 

elektriska stolen, samt strypning eller annat våld mot halsen, giljotin, hängning eller hals-

huggning, med två noteringar vardera.  

Förutom detta så finns följande med: biten av vampyr, snusvirus, tavla, nyckel, fladder-

mus och fullmåne, förbannelse, bakluckan på en bil, järnrör, filt, skelett, mystiska ord, spela 

död, handgranater, gastub, bilolycka, taekwandospark, zombies, visslande ljud. 

 

 

5.4 Personer 
 

För att det ska kunna bli en bra och spännande skräckhistoria behövs det huvudpersoner. Vil-

ka är det då som spelar huvudrollerna i elevernas texter? Jo, oftast är det helt vanliga ungdo-

mar, familjer och djur som hamnar i skrämmande situationer eller som jagas av ruskiga varel-

ser. Ungdomarna är ofta kompisar eller syskon och deras motståndare är monster, vampyrer, 

rektorer, lärare, läkare, psykologer och zoombieclowner. 

 

5.4.1 Uppräkning av personer 

 

Flicka, man och kille 

Man, kvinna och städerska 

Kim, mamma och lillasyster 
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Hanna, Jonathan och en chef 

Sir Lance, betjänten Brynolf och familjen Höök 

Mia , Andreas och drömrikets ande 

Kalle, mamma, pappa och ett monster 

Amanda och hennes kompisar 

Gerhard och Selma 

Fem niondeklassare och en rektor 

Jack som är kemist 

Familjen Bergkvist med nyfiken son, William 

Pojken Egon och en flicka 

Tre flickor 

Knut och en idrottslärare 

Flugan Harriet och kompisen Helge 

Edwin, mamma, pappa och kompisen Simon 

Jag och hunden Harry 

Två flickor, hästar och en död mansperson 

Jag, kompisar och slagsmål med en person 

Jag, bror, pappa, präst, mamma och flera präster 

Stina, död kvinna och död man 

Tre ungdomar  

Man, hunden Laban, Valstrom Klause 

Fem tjejer, farbror Bob 

Rebecca, sköterska, psykolog, sjuksköterska och professor 

Camilla, Svea och ett biträde 

Detektiven A och en stor råtta (utklädd människa) 

Katt, pojke och kompis 

Datanörd och hans familj 

Wille vampyr och Laban 

Uteliggaren Ragnar och sex killar och en tjej 

Niklas och mormor Gun 

Melina, mamma, pappa, mormor, morfar och ett barn 

Marybell Lily James, matt och en rektor 

Klara och Oliver, zombieclowner 

Liza och Yaykop (vampyr) 

Familj med 9-årig flicka 

 

 

5.4.2 Sammanfattning 

 
Ungdomar, kille eller tjej förekommer med 63 noteringar i uppsatserna. Därefter kommer 

vuxna personer med 27 noteringar. Personer som omnämns med sitt yrke är nio stycken, lära-

re, rektor, sköterska, psykolog, sjuksköterska, professor, detektiv, lärare, kemist.  Hel familj 

nämns vid fyra tillfällen. Döda personer, monster, zombies och vampyr får tre noteringar. Mer 

udda är Sir Lance och hans betjänt samt Flugan Harriet och hennes kompis. 

Det förekommer två hundar, en katt och två hästar, samt en person utklädd till råtta. 

Förutom detta dyker det upp några fladdermöss i en historia. Anden från drömriket finns med 

i en uppsats. 
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5.5 Bilduppgift 
 

I hemuppgiften fanns förutom texten, Jag mötte Döden med tillhörande frågor, en bilduppgift 

samt en skrivuppgift. Bilduppgiften var att rita sin egen personliga uppfattning av Döden. Jag 

har sökt efter symboler i elevernas bilder där eleverna åskådliggör Döden. Eftersom det i tex-

ten förekom en beskrivning av Döden, fanns risken att någon elev skulle rita just denna vari-

ant. 

 

 

5.5.1 Beskrivning av elevers bilder 
 

Här förekom en stor variation bland elevernas alster, allt från streckgubbar till detaljerade 

bilder. När jag tolkat elevernas teckningar av Döden har jag sökt efter speciella nyckelord, 

t.ex. skelett, hatt, lie, heltäckande kläder, horn, svans, gravstenar, kista.  

På 22 av bilderna fanns en figur med lång, ofta svart, klädnad med huva. På fyra bilder 

var klädnaden lång men utan huva och på två bilder hade Döden vanliga kläder.  

I händerna hade figuren en lie vilket förekom i 16 fall, eller en stav eller en bödelsyxa, en 

gång vardera. På nio av bilderna bär Döden hatt, vilket han gör i den tillhörande berättelsen. 

Döden är i nio fall ett skelett och på 19 bilder finns ett kranium med. I två fall sticker det bara 

ut skeletthänder och fötter. Döden avritad som djävul förekommer i två fall. Andra attribut var 

kistan vid två tillfällen och elden, också två gånger. 

Huvuddelen av elevernas bilder föreställde alltså en figur, bestående av skelett och/eller 

kranium och lång svart klädnad med eller utan huva och i några fall hatt. I händerna har figu-

ren oftast en lie.  

Några elever har avbildat Döden på andra sätt. En pojke ritar/skriver datatermerna: Game 

over. Continue? Yes No; en flicka ritar en flicka med gloria och med texten: Min egen syster; 

en flicka ritar en port med texten: Till evigheten; en flicka ritar en stege mot himlen; en pojke 

skriver Forever and ever… Dead!; en flicka ritar en kista, med en person i och en död släkting 

som för personen i kistan vidare till himlen. 

 

5.5.2 Kommentar 
 

Påfallande många elever hade ritat en bild av döden klädd i lång mörk klädnad och med en lie 

i handen. Kroppen var ett skelett och beniga händer eller fötter sågs sticka ut från kläderna. I 

texten Jag mötte Döden, finns en beskrivning av hur han ser ut. I några fall hade eleverna ritat 

just denna bild, men det stora flertalet hade en annan bild av Döden. Min tolkning av detta är 

att vi antagligen har en bild av Döden, en slags urtyp för hur den kan se ut, med oss i vårt 

medvetande. Intressanta är också de bilder som inte har ”urdöden” på papperet. Här fanns 

himlastegar, bilder av en död syster eller en port till himlen. En kista med en död person och 

en släkting som kommer och hämtar personen till himlen är en annan tolkning.  Att komma 

till himlen är ju en annan av de ”urbilder” av Döden som finns hos många människor, med 

symboler som stege, port och döda anförvanter. Två pojkar hade ritat och skrivit ord på eng-

elska. En hade texten Game over. Continue? Yes No, och den andre skrev Forever and ever… 

Dead! Dessa två tolkar jag som influenser från dataspelsvärlden. 
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5.6 Filmtips 
 

Eleverna har lämnat stora mängder filmtips, där huvuddelen av filmerna inte är barntillåtna. 

För att kunna se sambandet mellan elevernas uppsatser och filmerna, så beskriver jag kort 

innehållet i filmen (www.cdon.se) 

Det - Clown som spökar, lurar barn och därefter dödar dem. 

Twilight – Kärlek mellan en människa och en vampyr i ungdomsmiljö i USA. 

Halloween eller Alla helgons blodiga natt – Mörk spöklik natt när lillebror hugger ihjäl sin 

syster och hennes pojkvän.  

Fredag den 13: e – Camp Crystal Lake, ett läger där en pojke drunknar eftersom ledarna hade 

sex med varandra. Året efter sker bestialiska mord och lägret stängs. Öppnas åter efter många 

år, men… 

Nightmare on Elm Street 1 – 7 – Freddy Kreuger mördar barn men går fri. Föräldrarna tar 

lagen i egna händer. 

Freddy VS Jason - Freddy Kreuger möter Jason från Fredag 13:e. 

The Grudge – svartsjuk man dödar sin fru och son. 

The Ring 2 – Rachel och Aidan hamnar åter i en mardröm när de hittar en omärkt videokassett 

som ser kusligt bekant ut. 

Scream – Casey väntar på sin pojkvän Steve, de ska se en skräckfilm under kvällen.  

Jag vet vad du gjorde förra sommaren – Fyra kompisar firar 4 juli på en strand en hel natt 

med massor av drycker. På väg hem i bil kör de på något. Kan det vara en människa? 

House of Wax – Nyinspelning av skräckfilmsklassikern Vaxkabinettet, där en skulptör gör 

vaxfigurer för att ställa ut. Figurerna påminner dock om nyligen mördade personer. 

Tales of Terror – Elva kortfilmer i skräckens tecken från Asien. 

The Mist – Märklig dimma döljer något skräckinjagande och omänskligt. Endast genom att 

samarbeta kan människorna överleva. 

Frankenstein – Ett av likdelar hopfogat monster får liv.  

Män som hatar kvinnor – Filmatisering av Stieg Larssons berömda bok. 

Resident Evil – Krig mellan levande och döda. 

När lammen tystnar – Clarice från FBI jagar en seriemördare. Till hjälp har hon Hannibal 

Lecter, även kallad Hannibal the cannibal… 

Saw 1-5 – fastkedjade bland döda kroppar och en seriemördare tvingas huvudpersonerna döda 

varandra för att bli fria? Dödsfällor och krossade kroppsdelar. 

The Eye – En blind får synen tillbaka genom en mirakulös transplantation, men vem är dona-

torn? 

1408 – Ett fördömt hotellrum i New York där bestialiska dödsfall sker. Är det ondska eller 

hjärnspöken? 

Instängd – Sex vänner återförenas. Under en grottexpedition blockeras utgången och de blir 

fångar i underjorden. 

Cloverfield – Jordbävning på gång, nej ett monster! 

Poltergeist – Egendomliga spökerier med störningar som knackningar, flygande möbler och 

husgeråd som flyttas omkring utan någon synlig hand. 

The Blair Witch – Tre filmstudenter på en tvådagars tur i Black Hills-skogen, som ska göra en 

film om den lokala legenden, Blair-häxan. 

Motorsågsmassakern – Vapnet är en motorsåg. 

American Crime – En sann historia om två flickor som lämnas till kvinna med sju egna barn, 

för att tas om hand och uppfostras. Tuffa tider frestar kvinnans labila psyke och det slutar i 

brutala, sadistiska och förnedrande övergrepp. 

Disturbia –Kale inser att hans granne är en seriemördare 
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The Strangers – Ett par kommer till sitt sommarhus för att vila upp sig, men tre maskerade 

män dyker upp och stör lugnet. 

 

5.6.1 Kommentar 

 

Flertalet av filmerna hade rekommenderats av flera elever vardera. De kan ha sett filmerna 

tillsammans hemma hos någon eftersom det stora flertalet av filmerna är barnförbjudna. Att 

ungdomar ändå ser sådana filmer får vi anse som en vanlig företeelse idag. Ungdomarna kan 

lätt ladda hem de filmer de önskar från Internet, även om det numera är olagligt. Under dis-

kussionerna när de lämnade filmtips framkom att just skräckfilmer var de filmer de helst av 

allt tittade på.  

 

5.6.2 Skillnader mellan pojkar och flickor 
 

Filmtipsen har lämnats av både flickor och pojkar, men pojkarna har lämnat ett något större 

antal. De filmer som pojkarna rekommenderar är till stor del filmer med mycket våld, endera 

med motorsåg eller andra vassa vapen. Filmtipsen från flickorna handlar ofta om ungdomar 

på äventyr, i skogen, på fest eller om vampyrer. Flera av flickorna framhöll Twilight som den 

bästa av alla filmer då det var både kärlek och skräck och handlar om kärleken mellan en van-

lig tjej och en kille som är vampyr. 

 

 

5.7 Boktips 
 

Antalet boktips är betydligt färre än antalet filmtips. Det kan förklaras med att det är lättare att 

se en film, dessutom går det mycket snabbare, än vad det tar att läsa en bok. Trots att detta är 

en åsikt som många av eleverna har så finns det en handfull elever som framhåller boken 

framför filmen. Det gäller främst böckerna av Stephen King och Stephenie Meyers. 

 

5.7.1 Sammanställning av böcker 

 

Kalla kårar – en serie böcker av R. L. Stine. Titlar som Kyrkogården, Spöket utan huvud, Det 

onda ögat, Mumiens förbannelse 

Rysliga spökhistorier av Dan Höijer 

Om jag kunde drömma av Stephenie Meyers 

Ljudet av ditt hjärta av Stephenie Meyers 

Ingen rädsla av Niklas Krog 

Svart drama av Magnus Nordin 

The Mist, The Shining och Jurkyrkogården av Stephen King 

Den utvalda, Den gyllene förföljaren, Midnattsstriden och Blå ögon i Rom av Ryp Wollf 

Den sjungande dödskallen av Ove Bolinger 

De försvunna och Blodssystrar av Celia Rees 

Sagan om Isfolket av Margit Sandemo 

Dagboken av Laura Trenter 

Viskningar av Dean Koontz 
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5.7.2 Kommentar 

 

Boktipsen har till övervägande del lämnats av flickorna med undantag av Sagan om Isfolket 

och några av titlarna av Stephen King. Flickorna läser gärna serier av böcker, ex. Ryp Wollfs 

böcker eller Twilight-serien av Stephenie Meyers. Men ingen regel utan undantag, då Sagan 

om Isfolket både rekommenderades och lästes av en pojke. Stephen King är den författare som 

läses av både flickor och pojkar. Intressant är att notera det stora antal böcker som ingår i Sa-

gan om Isfolket. Här handlar det inte om en bok utan 47 stycken. Boksviten är en släktsaga 

som har sin början i mitten av 1500-talet och avslutas vid 1900-talets mitt. Släkten Isfolket 

stammar från en man som kallas Tengel den onde och enligt legenden sålde han sin själ till 

Djävulen.  

 

5.8 Data- och tv-spel 

 
I tema Skräck och rädsla ingår inte att diskutera tv-spel eller olika slags dataspel, men diskus-

sioner om dessa två företeelser förekom ändå. Ofta var det i samband med filmtips eftersom 

populära filmer, ofta i våldsgenren, även ges ut som data- eller tv-spel. Min personliga erfa-

renhet av denna typ av underhållning är mycket liten men jag fick i samtal med mina elever 

veta mera. Det var bl.a. strategispel, olika slags vapen, motståndare av ej mänsklig karaktär 

och en terminologi som kräver många timmars studier för att sätta sig in i. 

 

 

5.9  Temaarbete  
 
Ett temaarbete av denna art får med många olika delar av ämnet svenska vilket också framgår 

av kursplanens text. 

 
I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan 

inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en 

given turordning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling  

genom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver, medan  

äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det lilla  

barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att  

berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt  

(Skolverket 2000: 97- 98).  

 

Helheten var alltså viktig och inspirerade eleverna i deras arbete. Den inledande gemensamma 

diskussionen, där det muntliga framhålls, blev en aptitretare för temat. Egen läsning och re-

censioner lade tonvikten på läsupplevelsen. Att lämna flera bok- och filmtips lockade många 

av eleverna och gruppvisa diskussioner om filmer man sett förekom flitigt. 

Hemuppgiften var en kombination av läsförståelse, bild, samt eget författande utifrån ett 

särskilt uppdrag. Eleverna visade genom sin egen spökhistoria hur de kunde bygga upp en 

spännande historia, med inledning, en spännande mellandel och ett ofta överraskande slut. 

Tonvikten vid bedömning lade jag vid fantasi och förmåga att berätta en bra historia och 

mindre vid stavfel och andra mindre skrivfel. Dock innehöll spökhistorierna sällan några gra-

va fel vilket visar att svåra ord i rätt sammanhang ändå kan stavas rätt. Alla 

skräck/spökhistorier skrevs ut på dator. Om detta skriver kursplanen följande: 

 
När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – 

i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. 

Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska situationer som 
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ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet   

(Skolverket 2000: 98-99).  

 

Den avslutande filmen gav, såsom klassisk skräckfilm, ett lysande tillfälle att analysera film. 

Valet av film var medvetet. Elever idag skulle inte själva välja denna film, då namnet inte 

tyder på att det handlar om skräck. De väljer hellre andra typer av filmer, vilket deras filmtips 

visade. Att visa en klassiker har många fördelar: Dels att visa något som de annars aldrig skul-

le se och dels att visa att vissa skräckgenrer kommer igen med jämna mellanrum. 

Temat tog mellan fyra och fem veckor i anspråk och är det tema som genom åren har 

varit mest populärt. 

 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Uppgiftens mottagande 

 

Temat om skräck och rädsla är det tema som eleverna gillat mest under de år jag arbetat på 

högstadiet.  Det har engagerat dem och det har visat sig främst genom att alla har gjort alla 

uppgifter på ett föredömligt sätt. Endast i ett fall har uppsatsen uteblivit, dock inte på grund av 

ointresse, utan sjukdom. Film- och boktips har lämnats i stort antal och diskussionerna kring 

filmtitlarna var både roliga och intressanta att lyssna på. Att en stor del av filmerna har ål-

dersgräns på 15 år, tycks inte hindra ungdomar av idag att se dem. De hyr film eller skaffar 

sig på annat vis, endera laddar de hem eller köper sina filmer. Endast ett fåtal har sett filmerna 

på bio, vilket förklaras av att de inte nått åldersgränsen ännu. Den film vi såg på skolan, Mary 

Reilly hade föräldrarna givit skriftlig tillåtelse till. 

 

6.2 Påverkan 

 
Min studie vill visa vad ungdomar har för syn på skräck och vad de kan påverkas av. Under-

sökningen gav mig mycket, främst att ungdomar av idag påverkas av många olika medier, inte 

bara böcker, utan främst av filmer och dataspel.  

 

6.2.1 Påverkan via böcker 

 

Boktipsen var inte så många men de tips jag fick kan jag återfinna i en del av uppsatserna. 

Tydligast hittar jag vampyrtemat av Stephenie Meyers och att bli besatt av ett hus/hotell som i 

The Shining av Stephen King. 

 

6.2.2 Påverkan via film 

 

Filmtitlarna och filmernas innehåll speglar tydligt varifrån eleverna får idéer och uppslag till 

sina uppsatser. Här förekommer ungdomar på camping, i sommarstugor, på college eller sko-

lor som får vara med om allt från gengångare till mystiska rum, galningar som slaktar folk för 

att hämnas och utmaningar för huvudpersonerna. Utmaningar som går ut på att komma lös 

ifrån en galning eller skada någon annan, så att man själv klarar sig.  Ofta förekommer en 

kamp mellan döda och levande. Att kunna förflytta sig i tid och rum förekommer i några upp-

satser. Här märker jag påverkan från filmen och boken i Twilight-serien, samt även filmer och 

böcker om Harry Potter. Dock har ingen av eleverna rekommenderat vare sig film eller bok 
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om den sistnämnde. Att hamna på mentalsjukhus eller sjukhus för att få genomgå en trans-

plantation eller att upptäcka att människan har okända sidor av psyket förekommer i uppsatser 

och i filmer. Vad är det som händer när vi utsätts för press från olika håll? Vad händer när vi 

blir instängda eller om en fara utifrån hotar oss. Ska vi hjälpa varandra eller vad är det som 

krävs av oss? 

Filmer som sägs ha inspirerats av verkliga händelser, som American crime eller The 

Blair Witch, får oss att tro att detta är något vanligt och att det säkert kan hända igen. 

 

 

6.2.3 Påverkan via dataspel 
 

Utan att närmare ha gått in på vad dataspelen handlar om kan jag ändå se en viss påverkan i 

elevernas uppsatser. I oändliga slagsmål med ett stort antal vapen slåss huvudpersonen med 

allehanda märkliga varelser. Genom att döda någon får spelaren poäng och kan fortsätta sitt 

spelande. Andra uppdrag resulterar i att antalet vapen utökas. Slagsmålen tar sig uttryck i re-

gelrätta slaktscener där huvuden rullar och blodet stänker. 

 

 

6.3 Vad är skräck för mina elever? 

 

Min inledande fråga var: Vad skrämmer en tonåring idag? Jag har fått en stor mängd svar på 

denna fråga. Ungdomar känner skräck inför att bli jagade, att vara ute i skogen, i tält eller i 

mystiska hus. De ryser vid tanken på galningar med kniv, ondskefulla clowner eller våld-

täktsmän med masker. Att hamna i rum som krymper eller öppna luckor till okända platser, 

källare eller vind finns med i flera av elevernas uppsatser. Alla dessa faktorer återfinns i ett 

flertal av filmerna. Instängd i en kista, den stora skräcken på 1800-talet, finns med i en av 

historierna. 

En mångfald av vapen finns med i elevernas arbeten och dessa återfinns även i filmerna 

de lämnat tips på. Det är motorsågar, kaststjärnor och knivar av olika modeller. Kaststjärnor 

känns väldigt japanskt och i en del av filmerna eleverna rekommenderat förekommer kast-

stjärnor men i högre grad finns de, enligt eleverna, med i dataspel. Dödliga virus i form av ett 

snusvirus skrämmer, liksom att mentalsjukhus och skolor är skrämmande byggnader för en 

tonåring.  När det gäller det dödliga snusviruset i en av uppsatserna, märks det att författaren 

väl känner till hur epidemier sprids och att antibiotika inte biter på vissa virusarter. Att förfat-

taren valt snus känns väldigt svenskt eftersom vi är det land som nyttjar snus mest. Många av 

filmerna som de tipsat om handlar ofta om ungdomar på en skola eller ett college, som råkar 

ut för olika otrevliga händelser. 

Kombinationen  kärlek och skräck finns även bland elevernas texter. Det är de texter 

som har vampyrer som huvudpersoner. Den omöjliga kärleken mellan en människa och en 

vampyr har beskrivits av Stephanie Meyer och detta påverkar även många av hennes läsare. 

En otrolig styrka, eld i olika former, förmågan att förflytta sig snabbt och ett vackert men 

blekt utseende, förekommer i texterna. Likheter finns här mellan Coppolas Dracula-gestalt, 

där han skiftar mellan tre olika skepnader. I Twilight förändras filmens Edward Cullen från en 

romantisk ung man till en vampyr med övernaturliga krafter. Något monster blir han aldrig 

riktigt utan förvandlas ibland till ett djur som kan springa med ofattbar hastighet. 

Ondskefulla djur förekommer inte lika ofta, men ändå i en av historierna, den om Katten 

Skuggan som äter upp lillhusses kamrater. En litterär förebild kan vara Den svarta katten av 

E. A. Poe. Här stämmer utseendet och en viss ondskefullhet med föregångaren. 

De allra flesta spök- och skräckhistorier har vanliga människor som huvudpersoner. Det 

är oftast ungdomar, deras familjer, kamrater och ofta lärare och rektorer. Ett syskonpar eller 
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ett kamratgäng på äventyr visar att det är i de vanliga vardagliga situationerna som det okända 

och hemska kan hända. Missförstånd och nyfikenhet är två av anledningarna till att obehagli-

ga saker inträffar.  

I några av elevtexterna hittade jag andra huvudpersoner, nämligen  Sir Lance och hans 

betjänt eller en detektiv som stöter på en människa utklädd till råtta eller en fluga som tappat 

sitt ben. 

Att skolan är en fasansfull plats vittnar flera texter om. Här finns fängelser i skolans käl-

lare. Här finns maskiner med knivar på skolans toaletter. Lärarna och i flera fall rektorn är i 

några av historierna riktigt ruskiga karaktärer, som kastar yxor efter eleverna eller på annat 

sätt uppträder ondskefullt.  

Efter att ha studerat elevernas bilder av döden slogs jag av kopplingen mellan det kläd-

mode som företrädesvis pojkarna har, nämligen svarta, bruna eller grå huvtröjor med huvan 

på huvudet, och den ”urbild” av döden som framtonade ur många av elevernas bilder. Ett 

klädmode som syftar till att dölja sig och framstå som mörk och dyster, kan det tolkas som att 

vara påverkad av skräck? Det japanska skräckfenomenet med spökflickor med långt svart hår 

och mangaserier, påverkar det våra ungdomar? Ja, det gör det i allra högsta grad. Intresset för 

Mangaserier med både att läsa och rita egna serier är ett sätt att bli påverkad. Det andra är den 

önskan att likna spökflickorna i de japanska skräckfilmerna. Flickor och även pojkar färgar 

håret svart och sminkar sig med kajal och ljus eller vit underlagskräm. Frisyren är spretig eller 

tuperad och hårt sprayad. Till detta väljer ungdomarna en helt svart klädstil med accessoarer i 

silver eller krom. Denna svart-vita klädstil är inte bara ett uttryck för japansk skräck utan även 

för den vampyrinfluens som drabbat många av eleverna efter att de stiftat bekantskap med 

böckerna och filmen i Twilight-serien. 

 

 

6.3.1 Kommentar om temaarbetet 
 

Ämnet skräck och rädsla har varit ett tema som lockat både eleverna och mig. Att som lärare 

se engagerade elever med glädje kasta sig över sina utkast till skräckhistorier, fundera och 

skriva, ändra och lägga till, är fantasiskt roligt.  Att höra eleverna diskutera filmer och få ta 

del av deras tips och lova att se så många som möjligt av de titlar de rekommenderar, är också 

fantastiskt roligt. Att få läsa deras färdiga texter och upptäcka, att det bland alla dessa härliga 

tonåringar finns en skrivglädje, som man som lärare inte alltid får se. Många uppgifter i sko-

lan gör vi för att vi måste och resultaten kan bli högst varierande. Med ett temaarbete som 

detta om skräck och rädsla bakar man in olika slags ”måsten” till ett arbetssätt som i resultat, 

glädje och aktivitet vida överstiger det vi annars arbetar med i skolan.  För mig som lärare är 

detta en underbar resa, en pedagogisk odyssé. För eleverna är det också en resa, en resa i tiden 

från skräckromanens uppkomst till dagens utbud av skräck.  

Valet av film, Mary Reilly, var ett tydligt val för mig som lärare. Jag ville ta med elever-

na på ytterligare en odyssé, nämligen att de skulle få se en klassisk skräckfilm ur en annan 

synvinkel än den traditionellt manliga. Filmen Mary Reilly visas ur ett kvinnligt perspektiv, 

med hembiträdets ögon, vilket får huvudpersonen Dr Jekyll att framstå i en annan dager. Det-

ta gäller även Mr Hyde som i originalfilmen gestaltas som ett monster, men som nu i denna 

film framstår som en påträngande man vad det gäller sexuella anspelningar och som visar sig 

ha många perversa lustar. De diskussioner som kommer upp här är mycket intressanta, då vi 

jämför dåtidens monster med dagens ”fula gubbar”. Att visa på skillnader i sätt att göra film, 

ur kvinnligt och manligt perspektiv, är viktigt i vårt arbete med att behandla varandra jämlikt 

och målen i vår likabehandlingsplan. (Gudmundråskolan 2009) 

När det gäller trender inom ämnet svenska har det i alla tider funnits en önskan att ele-

verna ska läsa de klassiska verken och genom litteraturhistorien lära sig om de olika epokerna. 
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Tyvärr är många av dessa texter alltför svåra för dagens ungdomar att dels läsa och dels för-

stå. Istället för att läsa hela romaner så väljer vi ofta noveller eller utdrag ur klassiker.  

De mål som eleverna skall uppnå i slutet av det nionde skolåret är bland annat, att de ska 

kunna läsa en till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder 

och att de ska kunna reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk 

och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka (Skolverket 2000:100 

samt Gudmundråskolan 2008: 4-12). Mottrenden i min undervisning blir att jag istället för att 

läsa exempelvis Robinson Crusoe eller De tre musketörerna, väljer texter ur spök- och 

skräckgenren. Detta är ett medvetet val från min sida, då jag tror att det som intresserar ung-

domar också blir roligt att arbeta med i skolan. Det som uppfattas som roligt ger ofta bra re-

sultat och ett arbetsklimat som kan smitta av sig även till andra ämnen. Förändringens vindar 

ska kunna blåsa både i samhället och i skolan, och få bort känslan av att skolan är en liten 

värld i världen där ingenting får förändras. 

 

6.3.2 Fortsatt forskning 
 

Fortsatta och framtida studier skulle kunna vara en djupanalys av ett mindre antal uppsatser, 

för att utforska andra delar av ämnet svenska. En annan studie skulle kunna handla om det 

filmprojekt som för närvarande pågår på min skola, där eleverna på Elevens val arbetar med 

att göra en film där ämnet är skräck. Mängder av uppslag och idéer dyker hela tiden upp un-

der arbetets gång och får mig att inse att temat om skräck och rädsla inte är slut för min del, 

det har bara börjat! 
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Tack till 

 
Gun Rooswall-Persson som varit min handledare och tack till alla mina elever 

vars uppsatser legat till grund för detta arbete. Utan er hade det inte blivit något 

arbete om skräck och rädsla. 

 

Kramfors oktober 2009 

 

Agneta Sjöberg 
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