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1.Inledning 

Vissa människor skulle nog beskriva fenomenet som ungdomars akilleshäl. Sedan sin lansering 

2018 har appen Tiktok blivit allt mer populär och har idag över en miljard användare världen 

över.1 Tiktok är en app för att göra korta videos tillsammans med ljud.2 Populariteten går även 

att se i Sverige där 69% av alla gymnasielever någon gång har använt appen.3 Samtidigt som 

Tiktok växer kan lärare i skolan idag få det allt svårare att konkurrera med det fascinerande 

innehållet internet har att erbjuda. Såväl Statens medieråds rapport från 2019 som en rapport 

om svenskars läsvanor från 2020 av Nordlund och Svedjedal visar att den traditionella 

läsningen utmanas hårt av ett ökat användande av digitala medier bland unga.4 Ett allt mer 

digitaliserat samhälle ställer krav på skolan och som bidrar med utmaningar, inte minst i 

svenskämnet och dess litteraturundervisning.5 I och med att ungdomar oftast är de som 

anammar teknik snabbast riskerar vuxna och lärare att lämnas utanför och inte hänga med i det 

nya.6 En av lärarnas största utmaningar kan vara att hitta balans mellan det äldre och det nya 

och att kunna stå med en fot i det beständiga och en i det ständigt föränderliga. Detta kanske 

blir som allra tydligast i undervisningen om litteraturhistoria där läsning av äldre texter ofta 

upplevs som svårt hos elever.7 En av flera möjliga förklaringar till detta är att elevernas 

repertoarer kolliderar med den äldre texten samt att eleverna saknar kunskaper för att 

exempelvis förstå historiska referenser och begrepp i de äldre texterna.8. Elevernas motivation 

till att läsa skönlitteratur i förhållande till användandet av digitala medier kan få effekter på 

elevernas förväntningar på litteraturundervisningen och eventuellt påverka deras förmåga att 

 
1 Internetstiftelsen, ”Vad är Tiktok, och hur fungerar det?” https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-

internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/ (hämtad 2021-11-18).  
2 Katie Elson Anderson, “Getting acquainted with social networks and apps: it is time to talk about 

TikTok”,  Library Hi Tech News, Vol. 37 No. 4 2020, pp. 7-12. https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2020-0001, 

s.7. 
3Jenny Andersson, Jacob Bäck, & Therese Ernbrandt, ”Svenskarna och internet 2021”, Internetstiftelsen, 

[Stockholm], 2021, s. 188. 
4 Anna Nordlund, & Johan Svedjedal, Läsandets årsringar: rapport och reflektioner om läsningens aktuella 

tillstånd i Sverige, Svenska förläggareföreningen Ek.för., Stockholm, 2020.  

https://www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf  s.82–83 & Ungar & medier, Medierådet, 

Stockholm, 2019 

https://www.statensmedierad.se/download/18.1ecdaa0017633a0d6666107/1607510806657/Ungar%20och%20m

edier%202019%20tillganglighetsanpassad.pdf (2021-11-19).  
5 Anette Svensson, & Therése Haglind, ”Textuniversum och gränsöverskridande lärande: att arbeta med kreativt 

lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning”, I Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske 

modersmålsfag / [ed] Nikolaj Elf, Tina Høegh, Kristine Kabel, Ellen Krogh, Anke Piekut & Helle Rørbech, 

Syddansk Universitetsforlag, 2020, s. 165–183, s. 166–167. 
6 Christina Olin-Scheller, & Patrik Wikström, Författande fans: om fanfiction och elevers literacyutveckling, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 5. 
7 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, & Christina Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare omvandlar 

teori till praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 98. 
8 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 99. 

https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0741-9058
https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2020-0001
https://www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf
https://www.statensmedierad.se/download/18.1ecdaa0017633a0d6666107/1607510806657/Ungar%20och%20medier%202019%20tillganglighetsanpassad.pdf
https://www.statensmedierad.se/download/18.1ecdaa0017633a0d6666107/1607510806657/Ungar%20och%20medier%202019%20tillganglighetsanpassad.pdf
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klara av den.9 Ett flitigt användande av digitala medier tycks medföra svårigheter för de unga 

att koncentrera sig på den långvariga djupläsning som skönlitteratur många gånger innebär. 

Digitala medier inbjuder istället till en ytlig skumläsning.10 Därför är det viktigt att som lärare 

förstå drivkrafterna bakom ungas konsumtion av digitala medier.11  

Bengt-Göran Martinsson menar att skönlitteraturen traditionellt sett haft en viktig funktion 

i att utveckla unga människors identitetsbyggande och utvecklande av kommunikativa 

förmågor. Martinsson skriver också att litteraturundervisningen har potential i att bidra till 

individers personliga och intellektuella utveckling.12 Idag kan unga dock tillgodogöra sig 

berättelser på andra, nya sätt. Detta bidrar med ett förändrat kompetensbehov vid läsning som 

dagens nya medielandskap medför.13 Problemet som kan uppstå är att eftersom litteraturhistoria 

är en central del av kursen Svenska 2 på gymnasiet så kan elevernas svårigheter med att läsa 

äldre texter i samband med elevernas medievanor bidra med stora utmaningar i undervisningen. 

Denna uppsats har därför som mål att utreda hur man kan bygga bryggor mellan det gamla och 

det nya genom att undersöka om det nya mediet Tiktok kan hjälpa eleverna med förståelsen av 

en äldre text. De didaktiska möjligheterna med digitala medier är inget nytt utan diskuterades 

flitigt under 00-talet. Christina Olin-Scheller har skrivit mycket om litteraturundervisningen i 

det nya medielandskapet med fokus på det vidgade textbegreppet.14 Hon menar att om 

undervisningen ska bli meningsfull för eleverna behöver den anknyta till deras egna repertoarer 

som innefattar kompetenser som inte begränsas enbart till det skrivna ordet. Olin-Scheller 

menar att elevers medierepertoarer15 inrymmer kunskaper om och förväntningar på fiktionstext 

som lärare ofta inte fått tillfälle att tillägna sig.16  

En av frågorna som denna studie ställer sig är om och i så fall på vilket sätt en äldre litterär 

text som tolkas i en Tiktok-video kan underlätta mötet mellan eleverna och den äldre litterära 

 
9 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s.1 3–14. 
10 Nordlund, & Svedjedal, 2020 s.  82–83. 
11 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 13–14. 
12 Bengt-Göran Martinsson, Litteratur i skola och samhälle, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2018 s.10 
13 Stefan Lundström, & Christina Olin-Scheller, 'Narrativ kompetens [Elektronisk resurs] En förutsättning i 

multimodala textuniversum?', Tidskrift för litteraturvetenskap., 2010:3–4, 107-117, 2010. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-2746, s. 107. 
14 Christina Olin-Scheller är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads Universitet. 

Hennes forskningsintresse rör särskilt tonåringars textvärldar utifrån ett vidgat textbegrepp. Hennes 

doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother handlar bland annat om gymnasieelevers textvärldar. Utöver 

sin avhandling har hon bland annat skrivit om litteraturundervisningen i ett nytt medielandskap i boken Såpor 

istället för Strinberg? Från 2008 och Författade fans från 2010 om fanfiktion och elevers literacyutveckling 

tillsammans med Patrik Wikström.  
15 Medierepertoarer beskriver Olin-Scheller är liknande elevernas litterära repertoarer i utgångspunkt i det 

vidgade textbegreppet, alltså att repertoaren innehåller kunskaper om olika typer av medier.  
16 Christina Olin-Scheller, Såpor istället för Strindberg? litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, 1. uppl., 

Natur och kultur, Stockholm, 2008 s. 152–153. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-2746
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texten. Uppsatsen kommer att undersöka ett centralt verk inom litteraturhistorien och ett verk 

som ofta förekommer i undervisningen om litteraturhistoria, Iliaden. Materialet utgörs alltså av 

Tiktok-videos om det äldre litterära verket Iliaden. Tiktok-videos litteraturdidaktiska potential 

i svenskundervisningen har tidigare inte undersöks vilket visar på att det finns en lucka inom 

forskningen om digitala medier i svenskundervisningen, en lucka denna studie har som syfte 

att fylla. Detta genom att undersöka vad som händer när något av det allra äldsta litteraturen 

har att erbjuda, Iliaden från 700-f.kr, möter något av det nyaste digitala medier har att erbjuda, 

Tiktok. Bidrar Tiktok bara till att eleverna skjuter sig själva i foten (med en pil) eller går det att 

se någon didaktisk möjlighet med ungdomars ”Tiktokande”?   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Förändrade medievanor bidrar med nya litteraturdidaktiska förutsättningar, såväl utmaningar 

som möjligheter i litteraturundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka vad som 

händer med en äldre litterär text när den gestaltas på Tiktok och vilken eventuell 

litteraturdidaktisk potential sådana Tiktok-videos besitter. Detta genom att analysera vad från 

det klassiska verket Iliaden som gestaltas på Tiktok. Vidare syftar uppsatsen även till att 

diskutera om Tiktok-videos kan användas för att underlätta mötet mellan mottagaren (eleverna) 

och det klassiska verket Iliaden. Då Tiktok är ett nytt studieobjekt inom den didaktiska 

forskningen kommer avslutningsvis även en mer övergripande didaktisk diskussion föras. På 

så vis ämnar uppsatsen att svara på följande frågeställningar:  

• Hur gestaltas Iliaden på Tiktok? 

• Vilken litteraturdidaktisk potential har materialet i Tiktok-videorna?  

• Kan Tiktok-videos om Iliaden underlätta mötet mellan elever och Iliaden i traditionell 

textform?  

2. Bakgrund 

2.1  Vad är Tiktok?  

Konceptet att använda sig av kortare videos som går i loop för att berätta en berättelse kanske 

inte är så nytt som många människor tror. Appen Vine skapades 2012 och hade som syfte att 

kunna skapa och dela sex sekunders videos, något som tidigare inte funnits på marknaden. Vine 

fick snabbt spridning och många av dagens kända profiler på plattformar så som Youtube och 

Instagram fick sitt genombrott på Vine. Vine stängdes ned 2017 och efter detta började 

Facebook, Snapchat och Instagram att skapa liknande tjänster som Vine. Efter nedläggningen 
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av Vine saknades en plattform för att skapa dessa typer av loop-videos vilket kan vara 

anledningen till att appen Musical.ly blev allt mer populär. Till skillnad från Vine så var 

Musical.ly skapad för att vara en app där människor mimar och gör koreografi till låtar. 

Musical.ly var den mest nedladdande appen i App Store 2015. I september 2016 lanserade det 

kinesiska företaget ByteDance en liknande app kallad Douyin. De lanserade senare appen 

Tiktok som var tänkt att användas utanför Kina. 2017 köpte ByteDance appen Musica.ly och 

slog ihop den med Tiktok år 2018. Många av följarna från den tidiga tiden på Vine hittade sin 

väg till Tiktok då många av trenderna på Tiktok liknande den mainstream och meme-kulturen 

som fanns på Vine.17  

Tiktok är primärt en algoritm-driven app där algoritmerna styr vilka videos som kommer 

upp i användarens flöde. Vid skapandet av ett konto får användaren möjlighet att fylla i 

eventuella intressen för att de videos som dyker upp i flödet ska falla användaren i smaken. Till 

skillnad från andra sociala medie-plattformar som presenterar ett flöde där man kan klicka sig 

runt visar Tiktok bara en video år gången och du som användare måste aktivt svepa bort videon 

för att komma vidare till nästa. Videon kommer spelas på loop tillsdess att användaren sveper 

vidare. Det algoritmstyrda flödet kallas för ”For You-page” men användaren kan också välja 

att bara få ett flöde med videos från de konton som man väljer att följa. På varje video finns det 

tre funktioner att använda, man kan gilla videon genom att klicka på en hjärtformad-figur, 

kommentera videon genom att klicka på en pratbubbla eller klicka på en pil som gör att man 

kan dela videon vidare på andra plattformar. Skaparen av videon kan också välja ifall andra 

användare kan regera eller spela in en duett med videon. Det här är en unik funktion på appen 

och har varit med och bidragit till appens popularitet då användarna kan spela in duetts 

tillsammans med kända profiler och kändiskonton på appen. Varje video har också en låt eller 

ljud kopplat till sig och mycket av materialet som skapas på Tiktok är utifrån att användarna 

använder sig av populära ljud som sprids på användarnas ”For-you page”. Många av de låtar 

som toppar dagens topplistor har fått sin spridning via Tiktok. Sociala medieplattformar vore 

ingenting utan hashtags och Tiktok är inget undantag. Hashtags är sökbara nyckelord som 

användarna kan lägga till i beskrivningen av sina videos. Tiktok har en sökfunktion där 

användarna kan söka på bland annat hashtags men även på specifika konton eller specifika 

ljud.18 

 
17 Elson Anderson, 2020 s. 7. 
18 Elson Anderson, 2020 s. 8–9. 
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 Enligt Internetstiftelsen så har Tiktok över en miljard aktiva användare varje månad och 

det motsvarar nästan 25% av alla internetanvändare i världen.19 Tiktok har funnits på den 

internationella marknaden sedan 2018 och är Tiktok idag det 7:e största sociala mediet i världen 

och har fler aktiva användare än exempelvis både Snapchat och Twitter.20 Populariteten går 

även att se i Sverige, inte minst bland unga.  I rapporten Svenskarna och internet från 2021 

rapporteras det att 94% av alla gymnasieelever använder sociala medier dagligen samt 100% 

av alla högstadieelever. Tiktok används mest av människor födda på 00-talet där 59% av de 

utfrågade gymnasisterna i studien använder Tiktok minst en gång i veckan och 69% har använt 

Tiktok minst någon gång i jämförelse med exempelvis Facebook där 62% av gymnasieleverna 

någon gång har använt mediet.21 Denna bakgrund visar på att Tiktok inte är något litet fenomen 

utan en otroligt populär tjänst världen över och inte minst bland unga i Sverige. För att vara så 

populär finns det lite svensk forskning kring Tiktok och framförallt inte i didaktiska 

sammanhang.22 

 

2.1.1 Tiktok och Fanfiction 

Vad har Tiktok med fanfiction att göra? Tuva Haglund definierar fanfiction som: ”Berättelser 

skapade med inspiration av originalverkets fiktionsvärld.”23 Tiktok-videos om Iliaden kan 

därför uppfattas som en typ av fanfiction då innehållet är skapat med inspiration utifrån Iliadens 

fiktionsvärld. Dock är alla videos på Tiktok inte fanfiction utan bara de videos som är skapade 

med inspiration från av ett originalverks fiktionsvärld. Haglund använder också begreppet 

fanvids som definieras som: ”Kortfilmer eller musikvideos skapade med inspiration av 

originalverkets fiktionsvärld.”24 Utifrån denna definition går det att beskriva Tiktok-videos som 

fanvids då videoklippen är berättelser och filmer som läsarna själva skapar med utgångspunkt 

i originalverkets fiktionsvärld.25  

 Fanfictionanvändarna har tidigare funnits i alla samhällsgrupper och åldrar men med en 

ganska stor överrepresentation av flickor. Flickor har tydligt dominerat området fanfiction då 

 
19 Internetstiftelsen, ”Vad är Tiktok, och hur fungerar det?”  https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-

internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/ (2021-11-29). 
20 Internetstiftelsen https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-

det/ (2021-11-29).  
21Andersson, 2021 s. 177–188.  
22 Den svenska forskningen jag hittat om Tiktok är en del uppsatser på diva-portal.org men ingen av de har en 

didaktisk inriktning.   
23 Tuva Haglund, Tillsammans i Engelsfors: socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 

2011–2016, Makadam, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2021, Göteborg, 2021 s. 316.  
24 Haglund, 2021 s. 317. 
25 Haglund, 2021 s. 12. 

https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-tiktok-och-hur-fungerar-det/
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de är överrepresenterade på sajter för publicering av text så som Fanfiction.net medan killarna 

överrepresenterar sajter för publicering av videoklipp så som Youtube.com. Den stereotypiska 

fanfictionanvändaren har tidigare beskrivits vara en tjej på samhällsprogrammet på gymnasiet 

med ett intresse för skönlitteratur och en förkärlek till exempelvis Harry Potter eller Twilight.26 

Tittar man istället på Tiktok används mediet av majoriteten av ungdomarna på gymnasiet och 

är det fjärde största mediet hos unga efter Youtube, Instagram och Snapchat.27 Även om Tiktok-

användandet säkert skiljer sig mellan olika typer av elevgrupper så indikerar det höga 

användandet att sannolikheten är hög att flertalet elever i klassrummet aktivt använder Tiktok.  

Vem det är som använder Tiktok kan sägas skilja sig från den stereotypiska bilden om vem det 

är som konsumerar fanfiction. Att Tiktok är så pass populärt bland en större grupp kan bidra 

med en annan potential i klassrummet än vad den mindre gruppen som konsumerar fanfiction 

kanske kan.  

 

2.1.2 Varför Iliaden?  

Det är svårt att prata om litteraturhistoria i undervisningen utan att nämna Iliaden. Iliaden och 

Odysséen, de homeriska sångerna, sägs vara det äldsta inom den grekiska litteraturen. Det stora 

eposet Iliaden är sannolikt skrivet i slutet av 700-talet f.Kr.28 Den lite halvt mytiska figuren 

Homeros är tillskriven författare till Iliaden och Odysséen och har blivit både beundrad och 

diskuterad genom århundradena.29 Ämnet för Iliaden nämns redan i eposets första sång, 

nämligen Akilles vrede. Den är rättmätig då Agamemnon har tagit ifrån honom hans 

favoritslavinna. Men när Akilles vägrar att slåss i kriget på grund av detta framställs han istället 

som envis och långsint. Detta förändras dock när hans vän Patroklos dör och Akilles går ut i 

strid för att hämnas.30 Iliadens handling spänner sig över 53 dagar där 18 av de 24 sånger som 

eposet består av utspelar sig under fyra av dessa dagar. Man får alltså bara följa en liten tid av 

de tio år som trojanska kriget pågår.31  

För att styrka Iliadens givna plats i undervisningen om litteraturhistoria så gjorde jag en 

kort översikt av läromedel för kursen Svenska 2 där litteraturhistoria ingår. Översikten bestod 

av nio olika läromedel för Svenska 2 och som finns tillgängliga på Blåsenhusbiblioteket. 

Samtliga läromedel innehöll information om Iliaden i relation till litteraturhistoria. Det var 

 
26 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 11. 
27 Andersson, 2021 s. 177–188. 
28 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, & Johan Sahlin, Litteraturens historia i världen, 6., omarb. och utök. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 25–28.  
29 Olsson, Algulin & Sahlin, 2015 s. 23.  
30 Olsson, Algulin & Sahlin, 2015 s. 26. 
31 Olsson, Algulin & Sahlin, 2015 s. 23. 
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vanligt att det grekiska eposet var det läromedlen började med vid genomgång av 

litteraturhistoria där exempelvis ett kapitel om litteraturhistoria hade titeln ”Sjung o gudinna”. 

Iliaden och Odyssén kan beskrivas som läromedlens början vid litteraturhistoriens tidslinje.32 

Valet att undersöka just Iliaden på Tiktok har att göra med att eleverna med stor sannolikhet får 

bekanta sig med Iliaden i svenskundervisningen och kanske främst under kursen Svenska 2 

vilket gör att verket får en tydlig koppling till verklighetens undervisning. Iliaden kan beskrivas 

som klassikernas klassiker vilket också gör det lite extra spännande att undersöka hur ett sånt 

gammalt och välkänt verk fungerar i ett helt nytt forum så som Tiktok.  

 

2.2  Centrala begrepp   

Kanon är ett centralt begrepp inom litteraturhistoria. Inom litteraturhistoria används begreppet 

klassiker kring de historiska verk som anses klassiska och tillhörande den kanon som kan 

beskrivas återspegla en kollektiv åsikt som fungerar som någon form av ”rättelsesnöre”.33 

Begreppet kanon återfinns också inom fanfiction men används på ett lite annat sätt i det 

sammanhanget. Olin-Scheller och Wikström menar att de flesta av begreppen inom fanfiction 

har engelsk eller japanskt ursprung där många av begreppen saknar svensk översättning. Ett ord 

som är översatt till svenska är begreppet kanon (eng. canon) som syftar på vedertagna 

grundmaterialet som finns i berättelser. Det finns ofta en ständig debatt kring fans huruvida en 

viss typ av innehåll är kanon eller inte.34 Varför många fanfictionförfattare tar hänsyn till kanon 

har att göra med att de inte vill få sina uppfattningar om originalverkets karaktärer eller mijöer 

ifrågasatta. Som skapare av fanfiction finns ofta en förväntan att man ska hålla sig inom 

ursprungsberättelsens textvärld, så kallad ”kanon”.35 Fanon är till skillnad från kanon de inslag 

i fiktionsvärlden som inte har någon eller en väldigt svag koppling till källverket men ändå 

blivit accepterat inom stora delar av fangemenskapen.36 

Vilka är det då som skapar och konsumerar den fanfiction som går att hitta på Tiktok? Fans 

eller Fandom är ett samlingsnamn eller en beteckning för den gemenskap av fans som uppstår 

 
32 De läromedel som undersöktes var: Svenska impulser 2 av Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Upplev 

litteraturen 2 av Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Fixa svenskan 2 av Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin & 

Helga Stensson, Fixa litteraturen 2 av Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin & Helga Stensson, Insikter i Svenska, 

Svenska 2–3 av Fredrik Harstad & Iben Tanggaard Skoglund, Hej litteraturen! En resa genom litteraturhistorien 

av Pia Cederholm, Metafor 2, Svenska 2 för gymnasiet av Jenny Edvardsson, Svenska rum 2 av Leif Eriksson, 

Helena Heijdenberg & Christer Lundfall och Språket och berättelsen 2 av Linda Gustafsson & Uno Wivast.  
33 Staffan Bergsten, & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2004 s. 11. 
34 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 84. 
35 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 22. 
36 Haglund, 2021 s. 316. 
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kring en fiktiv värld och berättelse.37 Den digitala kulturen erbjuder många olika sammanhang 

för fans eller läsare att dela eller fördjupa sina läsupplevelser i samvaro med andra. 

Medieforskaren Henry Jenkins menar att dessa aktiva läsare formar en slags deltagarkultur, ett 

typ av socialt nätverk som kretsar kring kommunikation och spridning av material med låga 

trösklar för deltagande och en känsla av samhörighet bland deltagarna. Fankulturens 

gemenskaper ingår i denna deltagarkultur och samlar aktiva läsare inom en populärkulturell 

och mångmedial sfär.38 Därför kan Tiktok-användarna som skapar men också konsumerar och 

interagerar med videos om Illiaden på Tiktok beskrivas som fans eller att användarna är en del 

av fandom/fankulturen/deltagarkulturen som fanfictionen om Iliaden på Tiktok utgör.  

Idag återfinns berättelser på många olika ställen och i många olika medier. 

Litteraturdidaktikerna Anette Svensson och Stefan Lundström beskriver dessa fiktiva världar 

som multimodala textuniversium.39 Berättelser som tillhör ett textuniversium kan skildras bland 

annat i fanfiction men även i adaptioner av filmer eller andra medier. Innehållet från en fiktiv 

värld förmedlas först via ett medium och sprids sen till andra medier. Detta skapar något som 

kallas för konvergenskultur då varje medium är med och vidareutvecklar innehållet. 

Svårigheterna kan bli att uppfatta vad som är kärninnehållet och vad som är transmediala 

förlängningar. Vad som är en del av ”ursprungsverket” kan betyda olika för olika deltagare.40 

Något som kan vara bra att belysa är att Iliaden kan beskrivas som ett textuniversium då 

berättelsen finns i olika text och medie-format. I denna uppsats kommer endast originalverket 

i förhållande till fanfiction i form av Tiktok-videos att diskuteras. 

Begreppet text är också någonting som behöver klargöras. Enligt Jenkins är text ett 

samlingsbegrepp för alla sorters medieuttryck, oavsett om det rör sig om film, musik, bilder, 

böcker eller det som fans själva skapar. Jenkins menar att text rör sig mellan olika typer av 

medier med hjälp av diverse teknologier och att internet och sociala medier innebär ytterligare 

möjligheter för fans att hitta och dela texter med varandra.41 Detta liknar beskrivningen av Olin-

Schellers definition av det vidgade textbegreppet. Hon skriver att i kursplanerna för ämnet 

svenska används begreppet text flitigt. Text kan vara allt från målningar och manuskript till 

trädgårdar men att hon begränsar sig till fiktionstexter som är uppbyggda av typografiska text, 

 
37 Haglund, 2021 s. 316. 
38 Haglund, 2021 s. 18–19. 
39 Stefan Lundström & Anette Svensson, ”Fiktioner och textuniversium”, Tolfte nationella konferensen i svenska 

med didaktisk inriktning. Textkulturer, Birgitta Ljung Egeland m.fl. (red.), (Nationella nätverk för svenska med 

didaktisk inriktning), Karlstad: Karlstads universitets Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017, s.157 
40 Lundström & Svensson, 2017 s. 157–161. 
41Tobias Olsson, (red.), Sociala medier: vetenskapliga perspektiv, Första upplagan, Gleerups, Malmö, 2017 s. 

114–115.  
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ljud, och bilder. En bred förståelse av textbegreppet bidrar också med en bred förståelse av vad 

läsning innebär för något. Att läsa utifrån det vidgade textbegreppet blir en aktivitet som inte 

nödvändigtvis är begränsad till bokstäver utan kan både ingripa såväl ljud som bild. Läsning 

utgör därför en aktivitet som innebär att tolka och tillägna sig mening i olika slags texter och 

blir då också aktiva medskapare av de betydelser som texterna erbjuder.42 På så vis kan 

materialet på Tiktok beskrivas som text och konsumtionen av Tiktok-videos kan beskrivas som 

en form av läsning. 

 

2.2.1 Ämnesplanerna i svenska   

En aspekt av digitaliseringen som sker såväl i samhället som i skolan kan ses i det vidgade 

textbegreppet. Användningen av det vidgade textbegreppet i undervisningen är ingenting nytt 

utan funnits i skolans styrdokument sedan 1994. Dock har det vidgade textbegreppet fått ta 

olika mycket plats i svenskämnets kursplaner i gymnasieskolan. 1994 års läroplan var väldigt 

tydlig med att lärare skulle erbjuda elever kunskaper om det vidgade textbegreppet. Sedan 

hände något och i den nuvarande läroplanen Gy11 då det vidgade textbegreppet istället har 

ersatts med mer specifika benämningar så som ”skönlitteratur och annan fiktion” och 

”skönlitteratur och teater samt […] film och andra medier”43. Trots att textbegreppet kan 

upplevas smalare än tidigare så framgår det ändå att eleverna ska möta andra typer av texter än 

typografiska texter och film i svenskundervisningen.44 Detta visar på att undervisningen ska 

och bör använda sig av olika typer av medier i svenskämnet. Läroplanens innehåll öppnar upp 

möjligheten för att använda sig av nya medier i undervisningen vilket bidrar till att det finns 

stöd i läroplanen för att exempelvis kunna använda Tiktok i litteraturundervisningen. Det blir 

således viktigt att både verksamma lärare och lärarstudenter förbereds och uppdateras kring att 

arbeta med film och andra medier för att hänga med i utvecklingen av den digitala tekniken.45 

 

2.3  Tidigare forskning  

I denna del kommer en presentation av det mångfacetterade forskningsfältet som Tiktok kan 

sägas gränsa till. Genom en granskning av forskningen inom litteraturvetenskap och 

svenskämnesdidaktik från 2000-talet blir det tydligt att fanfiction likväl som digitala medier 

och litteraturhistoria har varit aktuella som studieobjekt och att det finns tidigare forskning där 

 
42 Olin-Scheller, 2008 s. 8–9. 
43 (min kursiv.). 
44 Anette Svensson, ”Textuniversium, trösklar och litteraturstudier”, i Litteraturdidaktik- språkämnen i samverkan, 

Ylva Linberg & Anette Svensson (red.), Stockholm: Natur och Kultur 2020, s. 124. 
45 Svensson, 2020 s. 124–125. 
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dessa olika praktiker på olika sätt överlappar varandra. Då uppsatsen befinner sig i ett gränsland 

av olika forskningspraktiker så kommer forskningsöversikten först översiktligt diskutera 

litteraturhistoria i skolan. Efter detta presenteras forskning som ligger ännu närmre uppsatsens 

material, nämligen forskning kring digitala medier. Tidigare forskningen avslutas med en 

genomgång av fanfiktion och hur det kan användas i klassrummet vilket är den forskning som 

ligger närmast vad den här uppsatsen vill undersöka.  

 

2.3.1 Litteraturhistoria i skolan 

Litteraturprofessorn Magnus Persson skriver i boken Varför läsa litteratur? att: 

”Litteraturstudier ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi; 

kunskaper som gör eleven till en bättre läsare.”46Persson har samtidigt en positiv inställning till 

det vidgade textbegreppet men menar att det ena inte bör utesluta det andra och att läsning av 

skönlitteratur fortfarande bör ha en central roll i undervisningen. Han menar att vi behöver 

fundera på hur relationen mellan det nya och det gamla ska se ut i litteraturundervisningen.47 

Persson menar också att vi får det allt svårare i vår moderna tid att motivera litteraturläsningen, 

framförallt i kanon, utifrån hur samhället ser ut idag med influenser av flera kulturer, 

globalisering och påverkan av media.48 Diskussionen mellan det nya och det gamla går även att 

återfinna i Lotta Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen- En studie av 

svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser från 2007. Lärares förhållningssätt till 

litteraturhistoria och läsning av äldre texter målar Bergman upp som en dragkamp mellan 

tradition och förändring.49 Bergmans studie visade också att många elever har svårt att förstå 

varför skönlitteratur och litteraturhistorisk kunskap får ta en så stor plats i undervisningen och 

att många elever inte kände sig motiverade för den delen av svenskundervisning.50  Även 

Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete, skriver om att litteraturhistoria 

handlar om att skapa bryggor mellan då och nu. I boken Litteratur i samhälle och skola skriver 

Martinsson att forskning gällande hur dagens gymnasieelever tar till sig och förstår 

litteraturhistoria är bristfällig. Martinsson skriver också om svårigheterna med att ge en 

fullständig litteraturhistorisk kurs från antiken till idag och att ett didaktiskt urval bland epoker 

och tidsskeden måste göras. Urvalet gäller inte bara epoker utan också val av verk och hur dessa 

 
46 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 218. 
47 Persson, 2007 s. 218–219.  
48 Persson, 2007 s. 7. 
49 Lotta Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser, 

Malmö högskola, Lärarutbildningen, Diss. Lund: Lunds universitet, 2007, Malmö, 2007 s. 332–335. 
50 Bergman, 2007 s. 336. 
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verk ska behandlas i klassrummet. I denna situation står dels fördjupning och översiktlighet, 

litteratur som erfarenhet och litteraturen som ett ”faktaämne” mot varandra där den didaktiska 

utmaningen är att behandla båda sakerna och samtidigt försöka skapa bryggor mellan nu och 

då.51 

 

2.3.2 Digitala medier i litteraturundervisningen 

Ett sätt att diskutera relationen mellan nu och då återfinns i Olin-Schellers bok Såpor istället 

för Strindberg- Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. Där skriver hon att idag möter 

unga många olika berättelser som förmedlas via olika medier, allt från dokusåpor till tv-serier, 

dataspel och film. Detta bidrar till debatten om berättelser och texters olika värde och vad som 

egentligen innebär med läsning. Olin-Scheller menar också att synen på textens olika värde kan 

till viss del ha att göra med svenskämnets ansträngda relation till populärkulturen. Förklaringen 

till kan finnas i svenskämnets relation till kanon och kulturarv.52 Olin-Scheller ställer sig frågan 

om svenskämnets uppgift bör vara gällande kunskaper om berättande, text och litteratur. Olin-

Scheller menar att gymnasieelevernas möte med fiktionstext är betydande både i svenskämnet 

men också på fritiden.53 Elevernas egna erfarenheter och medieanvändning har inte 

svenskundervisningen traditionellt tagit på allvar utan de kanoniserade texterna har generellt 

sätt dominerat.54 Olin-Scheller understryker vikten med att se möjligheterna med det nya 

medielandskapet och att det nya medielandskapet tvingar oss att ompröva typografiska texters 

särställning i undervisningen. Multimodaliteten ersätter inte det skrivna språket utan utmanar 

elevernas kunskaper om vilket uttryckssätt som är mest effektivt för att kommunicera ett 

budskap. Olin-Scheller menar att kombinationen av uttryckssätt och kompetenser kring olika 

medier hör till en av de allra grundläggande uppgifter som skolan har.55 

 Anette Svensson delar Olin-Schellers uppfattning om att dagens medietäta samhälle bidrar 

till att eleverna blir masskonsumenter av berättelser, främst i digital form. I kapitlet 

”textuniversium, trösklar och litteraturstudier” från boken Litteraturdidaktik-språkämnen i 

samverkan understryker Svensson att eleverna också deltar i textuniversium, det vill säga, tar 

del av berättelsen eller delar av berättelser som har återskapats i olika text och medieformat. En 

effekt av att berättelser återskapas i olika medier är att ungdomar kommer i kontakt med olika 

berättelser, kanske framförallt litterära klassiker, genom att se en representation av dem, till 

 
51 Martinsson, 2018 s. 174–179.  
52 Olin-Scheller, 2008 s. 6. 
53 Olin-Scheller, 2008 s. 7. 
54 Olin-Scheller, 2008 s. 11. 
55 Olin-Scheller, 2008 s. 150. 
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exempelvis en film eller tv-serie. Därför kan man inte som lärare förvänta sig att elevernas 

första möte med en litterär klassiker sker genom läsning av romanen i undervisningen. Troligen 

har eleverna redan kommit i kontakt med verket på fritiden genom filmatisering eller annan 

representation som påverkar deras förförståelse av det litterära verket.56 Svensson har skrivit 

kapitlet för att diskutera litteraturdidaktiska implikationer av att arbeta praktiknära med ett 

textuniversiumbaserat kursinslag som uppmanar eleverna att komma över en tröskel.57 Vad 

Svensson kunde se var att ett kursinslag som fokuserar på textuniversium behöver planeras 

metodiskt och att eleverna själva får reflektera över de trösklar de stöter på i litteraturstudierna, 

alltså de moment som eleverna upplever som svåra. Dessa trösklar är svåra att veta vilka de är 

utan ändras från grupp till grupp beroende på elevernas förkunskaper. Digitaliseringsprocessen 

i samhället påverkar hur berättelser används både i skolan och på fritiden och det är något som 

vi lärare behöver ta till oss oavsett om vi arbetar med typografiska eller andra typer av texter i 

undervisningen.58 

 

2.3.3 Fanfiction  

Dagens medielandskap erbjuder alltså dagens ungdomar ett närmast obegränsat utbud att på 

fritiden kommunicera och integrera med varandra på olika plattformar. En typ av plattform där 

unga möts är fanfictionsajter där en viktig aspekt av den medskaparkulturen är att en skapar en 

känsla av samhörighet. Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller har skrivit om narrativ 

kompetens i multimodala textuniversium och tar där upp fanfiktion som ett exempel på ett 

multimodalt textuniversium. Lundström och Olin-Scheller skriver att fansen blandar och 

luckrar upp gränser mellan medier, genrer och modaliteter i sitt berättande. De beskriver att 

fansen förhållningssätt är typiskt för en konvergenskultur, alltså att de både skriver fanfiction, 

gör fanart och även fanfilm. Den konvergenskulturen kan dock medföra problem när vi läsare 

vill förstå och beskriva aktiviteterna. De möjligheterna som de digitala fanfiction-sajterna 

erbjuder skapar möjligheter för samarbete och samproduktion mellan läsare och skribenter men 

medför också en ökad komplexitet i skapandet av någon form av kollektiv intelligens. 

Komplexiteten visar att ingen kan allt men alla kan någonting där varje enskilt individs 

kunskaper är basen för lärmiljön. Genom att ursprungsberättelsen återskapas med hela tiden 

nya variationer blir meningen hos prosumenten59 en ständigt förnybar resurs. Fansen blir starkt 

 
56 Svensson, 2020 s. 120–121.  
57 Svensson, 2020 s. 123. 
58 Svensson, 2020 s. 138. 
59 Prosument är någon som både konsumerar och producerar texten vilket är vanligt inom Fanfiktion.  
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socialt knutna till den kollektiva intelligensen.60 Den kanske mest framträdande anledningen 

med att hålla på med fanfiction beskriver fansen är att de utvecklar kunskaper i läsning och att 

skriva berättelser. De har också fördjupat sin förståelse för fiktion och utvecklat ett meta-språk 

att använda kring läsande och skrivande. Det går att se tendenser till att fanfiction-läsare blir 

bättre på att beskriva både karaktärer som känslor, tankar och miljöbeskrivningar.61  

Olin-Scheller och Patrik Wikström har också skrivit om fanfiction ur ett didaktiskt 

perspektiv i sin bok Författade fans från 2010. Boken har sin utgångspunkt i en större studie 

som är gjord rörande fanfiction som bygger på en intervjustudie med aktiva fanfiction-författare 

och ger flera exempel på hur fanfiction kan användas i undervisningen.62 Boken fokuserar på 

hur de informella lärarmiljöerna som fanfictionen befinner sig i kan inspirera skolans formella 

lärmiljöer.63 Olin-Scheller och Wikström skriver att genom att inspireras av ungas nätkultur i 

allmänhet och fanfiction i synnerhet i undervisningen är en väg att ta för att utveckla elevernas 

literacies men också vidga deras allmänna och litterära repertoarer.64 

I Tuva Haglunds avhandling Tillsammans i Engelfors- Socialt fiktionsbruk i 

Engelforstriologins digitala fangemenskap 2011–2016 från 2021 undersöker hon 

Engelforstriologin med fokus på de kreativa läspraktikerna som formades kring den svenska 

fantasyserien. Hennes avhandling behandlar läsare i det kollektiva vidareberättandet som sker 

i form av fanfiction, fanart och fanvids. Att studera de läspraktiker som förekommer i dessa 

forum menar Haglund kan ge viktiga perspektiv på frågan om skönlitteraturen och läsningens 

plats i ett digitaliserat och mångmedialt samhälle.65 Utifrån de läspraktiker som Haglund 

undersöker kan hon se att de ger ett annat perspektiv på frågan om litteraturläsning och 

digitalisering där den digitala kulturen har gett fanläsaren nya mötesplatser där fansen kan dela 

sina starka fiktionsupplevelser som kan fördjupas i samvaro med andra intresserade fans. Därför 

uppstår en aktiv interaktion där ett fankulturellt vidareberättande och transmediala 

fiktionsvärldar är en del av en sammansatt fiktionsupplevelse.66  

Vad denna forskningsöversikt visar är att det finns överlappningar gällande läsning av äldre 

texter och användningen av digitala medier och fanfiction i undervisningen samt den didaktiska 

potentialen som dessa forskningsfält erhåller. Med min studie vill jag bidra med forskning som 

 
60 Stefan Lundström, & Christina Olin-Scheller, 'Narrativ kompetens [Elektronisk resurs] En förutsättning i 

multimodala textuniversum?', Tidskrift för litteraturvetenskap., 2010:3–4, 107–117, 2010 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-2746 s. 108.  
61 Lundström & Olin-Scheller, 2010 s. 110. 
62 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 69. 
63 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 9.  
64 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 92. 
65 Haglund, 2021 s. 12. 
66 Haglund, 2021 s. 276. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-2746
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rör sig mellan tradition och innovation genom att diskutera hur relationen mellan det nya och 

gamla kan se ut i litteraturundervisningen. Till skillnad från tidigare forskning så har jag valt 

att titta på ett forum (Tiktok) som tidigare inte undersökt i didaktiska sammanhang eller i 

samband med forskning kring fanfiction. Den tidigare forskningen visar vikten av att våga 

använda sig av ungdomarnas medieanvändning i undervisningen och kanske främst vid läsning 

av äldre texter då eleverna troligtvis redan har en förförståelse för verket som de fått via andra 

typer av medier än från själva originalverket. Detta bidrar med förutsättningarna för hur de 

tolkar den äldre texten i klassrummet. Utifrån forskningen kring fanfiction blir det också tydligt 

att om det används på rätt sätt i klassrummet kan fanfiction både vidga elevernas allmänna och 

litterära repertoarer samt bidra till att de utvecklar ett meta-språk kring litterära texter. Via den 

tidigare forskningen kan vi se att undervisningen i litteraturhistoria är en balansgång mellan nu 

och då och att det finns många fördelar med att arbeta med olika typer av medier i 

undervisningen, framförallt genom att låta undervisningen inspireras av fanfiction.  

3.Teori, material och metod  

I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk presenteras vilket är utifrån Kathleen 

McCormicks repertoarbegrepp i samband med Örjan Torells definition av litterär kompetens. 

Studiens material kommer även presenteras, vilket utgörs av Tiktok-videos om Iliaden och 

studiens metod som är en form av innehållsanalys som innehåller inslag av en grundad teori.  

 

3.1 Teori 

Studiens teoretiska ramverk är till största del inspirerat av Kathleen McCormick 

repertoarbegrepp. McCormick ser läsning som en interaktiv process mellan texten och läsaren. 

Läsning definierar hon även som en individuell process samtidigt som läsandet bestämts utav 

olika sociala och kulturella faktorer. Såväl läsare som texten agerar utifrån en allmän och en 

litterär position där båda formas av bakomliggande ideologiska strukturer som ofta är 

omedvetna och självklara. Det sker ett spänningsfyllt möte mellan texten och läsarens allmänna 

och litterära repertoarer där det sker sammandrabbningar mellan texten och läsarens olika 

föreställningar. I mötet mellan texten och läsarens repertoarer kan repertoarerna antingen 

samspela och matcha varandra och en förståelse uppstår eller så kolliderar repertoarerna med 

varandra och läsaren missförstår eller avvisar texten.67 McCormicks modell blir därför ett 

användbart medel för att försöka förstå vad det är som händer i mötet mellan läsaren och 

 
67 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 82. 
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fiktionstexten i klassrummet. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller menar att matchning 

och missmatchning i läsningen är ett ständigt diskussionsämne bland gymnasielärare.68 

 Martinsson tolkar distinktionen mellan den allmänna repertoaren och litterära repertoaren 

som analytisk, alltså går den att upprätta i teorin men ofta så glider repertoarerna in i varandra. 

Mötet mellan ett litterärt verk och dess läsare är mångt och mycket subjektiv. Det litterära verket 

bär på olika litterära normer som i olika grad behöver omfattas av läsaren. Dessa normer kan 

delas in i olika undergrupper men en övergripande och viktig norm är genre. Har läsaren 

kännedom om dessa normer skapar läsningen mer förståelse än förvirring.69 

Istället för litterära repertoarer så menar Olin-Scheller att man istället kan tala om 

medierepertoarer. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet menar Olin-Scheller att 

läsares medierepertoarer vidgas när undervisningen utmanar de invanda föreställningarna som 

läsaren har om läsning och text. Textens medierepertoar innefattar formella och innehållsliga 

element av struktur, stil och språk.70 Jag uppfattar McCormicks teori om repertoarer som ett 

sätt att diskutera läsning och den matchningsproblematik som kan uppstå vid läsning av vissa 

typer av texter. Målet med litteraturundervisningen är främst att vidga elevernas repertoarer 

genom att utmana elevernas föreställningar utan att det sker en missmatchning mellan 

repertoarerna. Precis som Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller beskriver så kan arbetet 

med elevernas repertoarer också ske genom multimodala upplevelser som engagerar eleverna.71  

Vid diskussion om läsning och fiktionsförståelse kan även Örjan Torells teori om litterär 

kompetens användas. Enligt Örjan Torells teori om litterär läsning så samspelar tre typer av 

kompetenser vid läsning. Performanskompetens handlar om textens uppbyggnad och litterära 

begrepp, Literary transfer som är när eleverna tar hjälp av sina egna livserfarenheter för att 

förstå texten och konstitutionell kompetens som är en mer allmän föreställningsförmåga som 

alla har för att kunna förstå fiktionstext. Torell menar att via ett samspel av dessa tre 

kompetenser kan läsare utveckla metakunskaper vid diskussionen kring litterär läsning och 

fiktionsförståelse.72  

Vad studien utgår ifrån är att användandet av Tiktok i litteraturundervisningen kan vara ett 

sätt att intressera eleverna för äldre litteratur. Målet med studien är att se ifall Tiktok-videos 

kan hjälpa till med att vidga elevernas repertoarer och på så vis underlätta elevernas möte med 

äldre texter. Förhoppningen genom att analysera Tiktok-videos är att de kan bidra till att 

 
68 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 98. 
69 Martinsson, 2018 s. 63–65.  
70 Olin-Scheller, 2008 s. 18–19. 
71 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 82. 
72 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 60. 
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eleverna lättare kan förstå det klassiska verket Iliaden. Uppsatsen teoretiska ramverk landar 

därför i en utgångspunkt med flera möjliga ingångar där McCormicks repertoarbegrepp står i 

fokus men där Torells definition av litterär kompetens också kan utgöra en möjlig ingång för 

analys och diskussion.  

 

3.2 Material  

I denna analys är Tiktok-videos det materialet som kommer undersökas. Då uppsatsen vill 

kunna skapa sig en bild av hur Iliaden gestaltas på Tiktok har urvalet fallit så att ett relativt stort 

antal, femtio stycken, videos kommer analyseras. Materialet består av de femtio första videorna 

som kom upp när jag sökte på #theiliad på Tiktok. Det är de mest populära och/eller de mest 

sedda videorna som dyker upp först i flödet på Tiktok när man söker på ett specifikt ord. Detta 

bidrar med att de femtio videos som utgör studiens material är de Tiktok-videos som just då har 

fått mest spridning på forumet och också därför är mer troliga att dyka upp om exempelvis en 

elev skulle använda sig av samma sökord. Anledning till att sökordet är på engelska har helt 

enkelt att göra med att det i nuläget inte finns några träffar när man söker på svenska #Iliaden. 

Även om Tiktok-skapandet har börjat etablera sig mer på den svenska marknaden så är utbudet 

av material på engelska mycket mer omfattande.73 Viktigt att poängtera är att Tiktok uppdateras 

dagligen med nya videos och användare så det materialet som denna studie har undersökt 

behöver nödvändigtvis inte vara de femtio första videos som kommer upp om någon annan 

söker en annan dag. Materialet samlades därför in under en och samma dag för att inte riskera 

att en och samma video kommer med flera gånger under analysen och därför påverkar 

tematiseringen av materialet.74 

 

3.3 Metod 

Uppsatsens analys kommer vara utifrån en tvådelad struktur. Första delen i analysen kommer 

fokusera på uppsatsen första frågeställning: Vad från Iliaden gestaltas på Tiktok? Metoden för 

analysens första del är utformad med inspiration från en kvalitativ innehållsanalys vilket är en 

lämplig metod att använda när man vill kategorisera innehållet i texter. Innehållsanalys är en 

form av textanalys där man systematiskt bryter ned och kategoriserar delar av ett textinnehåll 

för att besvara bestämda forskningsfrågor. Innehållsanalysen används också för att räkna 

innehållsinslaget i texter när en bred och djupare förståelse av innehållet efterfrågas. 

 
73 Omfattande i den bemärkelsen att #theiliad har i skrivande stund (28/11) 12,3 miljoner visningar på Tiktok.  
74 Insamlingen av Tiktok-videos med #theiliad skedde den 23/11–21. 
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Innehållsanalys är lämplig för att undersöka mönster i större material och på så vis få en 

överblick över ett material.75 Då uppsatsen bland annat vill undersöka hur Iliaden gestaltas på 

Tiktok är det just Tiktok-videornas innehåll som kommer vara det centrala i analysens första 

del. Studien vill ta reda på vad från Iliaden som finns med på Tiktok, alltså skapa sig en 

överblick om Iliadens gestaltning på Tiktok och se vilka mönster som finns i materialet.  

Analysen kommer alltså vara uppbyggd efter en tvådelad struktur. Det finns olika steg i en 

innehållsanalys där första steget är att samla in och avgränsa materialet.76 Hur denna insamling 

och avgränsning har gått till presenteras i materialavsnittet 3.2. Nästa steg är att göra en kodning 

av det insamlade materialet. Denna studie kan beskrivas ha en kvalitativ analys av ett ganska 

omfattande material vilket bidrar till att metoden behöver utformas för att passa denna typ av 

komplexitet. Grunden inom en kvalitativ innehållsanalys är att arbeta utifrån ett 

kodningsschema men då jag har valt att inspireras av en innehållsanalys har jag valt att göra en 

egen tolkning av ett kodningsschema. Detta genom att istället arbeta med att sammanställa 

tabeller som presenterar tematiseringen av de olika Tiktok-videorna. Uppsatsens användning 

av innehållsanalysen kan beskrivas som kvalitativ då utformningen inte är lika preciserad som 

kvantitativa innehållsanalyser behöver vara. Samtidigt är analysen i sig är så pass komplex att 

den har utförts manuellt av en människa istället för en enklare kodning som datorprogram kan 

göra i mer kvantitativa analyser.77 Kodningen av innehållet utgår från ett tolkande perspektiv 

då kodningen är av ett tematiskt slag. Metoden blir därför delvis induktiv då kategoriseringen 

får växa fram ur arbetet med kodning och tematisering av materialet.78 Samtidigt så utgår 

arbetet fortfarande från en del förbestämda val så som uppsatsens frågeställningar samt valet 

av material.  

Då kodningen är utifrån från ett tolkande perspektiv kommer detta göras med inspiration 

av en grundad teori. Grundad teori har ofta kopplingar till olika typer av kvalitativa metoder 

och innehållsanalys är inget undantag. Arbetssättet kring analysen av innehållet på Tiktok är att 

vara så öppen som möjligt och låta det empiriska materialet forma analysen. I och med att 

uppsatsen har undersökt vad från Iliaden som gestaltas på Tiktok så har jag i så liten 

utsträckning som möjligt på förhand bestämt vilka teman jag letar efter utan har låtit det 

empiriska materialet forma första delen av analysens tematisering. När datan kodas via 

inspiration av en grundad teori så kodas materialet/datan i samband med att den samlas in. 

 
75 Kristina Boréus, & Göran Bergström, (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 s. 51–53. 
76 Boréus & Bergström, 2018 s. 55–56. 
77 Boréus & Bergström, 2018 s. 51. 
78 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Tredje upplagan, Liber, Stockholm s. 49. 
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Tolkningen av data genom att använda grundad teori formar de koder som ska utvecklas. 79 

Genom att inspireras av en grundad teori och en analys inspirerad av en innehållsanalys är 

förhoppningen att i en så stor utsträckning som möjligt kunna närma mig materialet på Tiktok 

och utforma en empirisk grund för analysens första del.  

En kritik gentemot att använda sig av en innehållsanalys är att något som man ser som 

dominerande i ett sammanhang inte alltid stämmer överens med verkligheten. I många 

sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger något förekommer utan under vilka 

omständigheter som detta levereras. Innehållsanalysen tenderar att visa det synliga snarare än 

det osynliga där det osynliga kan vara minst lika viktigt. Vilket bidrar till att innehållsanalysen 

kan ha svårt att fånga komplexiteten hos texter. Den kanske mest centrala frågan har att göra 

med validiteten och att kvalitativa innehållsanalyser sätter reliabilitet före validitet. Men ska 

stora material kunna kodas och en reliabilitet eftersträvas så kan inte tematiseringen av 

kodningen heller vara för krångliga.80 I denna studie används tankarna från innehållsanalysen 

för att skapa en grund och ge underlag för vidare diskussion vilket bidrar till att textens generella 

drag snarare än komplexitet är av intresse.  

Analysens första del med att kategorisering av tema lägger grunden för nästa steg i analysen 

vilket är att undersöka studiens två andra frågeställningar: Vilken litteraturdidaktisk potential 

innebär materialet på Tiktok? och Kan Tiktok-videos om Iliaden underlätta mötet mellan 

eleverna och Iliaden i traditionell textform? Här kommer de teoretiska utgångspunkten att 

appliceras på det empiriska materialet från analysens första del. För att också kunna analysera 

den litteraturdidaktiska potentialen kommer det empiriska materialet från analysens första del 

tillsammans med den teoretiska utgångspunkten ställas i relation till det tidigare 

forskningsfältet. McCormicks repertoarbegrepp, Torells litterära kompetens och det tidigare 

forskningsfältet kommer i analysen att fungera som bollplank för att kunna utföra en didaktisk 

analys.  

Tanken med analysens utformning är att på ett så enkelt och tydligt sätt undersöka det 

outforskade didaktiskt forskningsfältet som Tiktok utgör. Analysens uppbyggnad är utformad 

utifrån att först fokusera på en inriktad studie med teman som grund för att sedan kunna föra en 

mer generell diskussion med utgångspunkt i den avgränsade analysen. Att först arbeta mer 

induktivt, avgränsande och tematiskt i analysens första del för att sen sätta resultaten i relation 

till teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning i analysens andra del. Detta öppnar upp 

möjligheten att gå från en mer inriktad analys till att diskutera Tiktok-videos litteraturdidaktiska 

 
79 Bryman, 2018 s. 684–688.  
80 Boréus & Bergström, 2018 s. 80. 
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potential och mer generella didaktiska möjligheter. Analysen vill även undersöka om 

användningen av Tiktok-videos i undervisningen kan underlätta mötet mellan elever och den 

litterära klassikern Iliaden.  

 

3.4 Avgränsning 

Valet att endast analysera hur ett äldre litterärt verk gestaltas på Tiktok är ett aktivt val för att 

avgränsa och konkretisera analysarbetet. Genom att fokusera på att endast analysera Iliaden gör 

diskussionen kring Tiktok-videos litteraturdidaktiska potential mer konkret och förhoppningen 

är att uppsatsen får ett mer tydligt fokus. Då valet av forskningsområde i sig självt är nytt och 

outforskat kändes avgränsningen att fokusera på ett textuniversium nödvändigt.  Metodvalet är 

också något som behövde avgränsas. Valet att utforma ett eget förenklat kodningsschema har 

helt enkelt att göra med att arbetet med kodningsschema, kodningsfrågor och 

kodningsinstruktioner blev för omfattade utifrån det jag ville undersöka. Kategoriseringen som 

studien gör kan beskrivas ge en relativt övergripande bild av materialet som finns på Tiktok 

men jag anser att den är tillräckligt omfattade för att kunna urskilja vilka tendenser som finns i 

materialet på Tiktok. Kategoriseringen blir tillräckligt omfattande för att lägga grunden för 

vidare didaktisk diskussion. Det finns mycket material på Tiktok som skulle kunna vara möjligt 

att undersöka i ett didaktiskt sammanhang och även undersöka det på många olika sätt. Då det 

har förtydligats att Tiktok tidigare inte har undersökts i didaktiska sammanhang har detta 

bidragit med ett stort avgränsningsarbete då det inte finns några tidigare studier att förhålla sig 

till. Uppsatsens huvudsyfte är att introducera Tiktok som en ny medieform för 

litteraturdidaktiken och undersöka dess litteraturdidaktiska potential med utgångspunkt i det 

litterära verket Iliaden.   

 

4.Analys   

I kommande avsnitt kommer studiens analys vara uppbyggd i två delar. I analysens första del 

kommer uppsatsens första frågeställning analyseras, nämligen: Hur gestaltas Iliaden på Tiktok? 

Utifrån metoden innehållsanalys kommer materialet att kodas i de övergripande teman som går 

att urskilja i de olika Tiktok-videorna. Analysens första del ligger till grund för analysens andra 

del där uppsatsens teoretiska utgångspunkter främst utifrån McCormicks repertoarbegrepp men 

även Torells litterära kompetens kommer kopplas på. Teoretiska utgångspunkten ska 

tillsammans med uppsatsens tidigare forskningsfält analysera Tiktok-videorna om Iliadens 
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litteraturdidaktiska potential och om Tiktok utifrån Mccormicks repertoarbegrepp kan 

användas för att eleverna i större utsträckning ska intressera sig för den äldre texten Iliaden.  

 

4.1 Kategorisering av Iliaden på Tiktok 

Vad från Iliadens tjugofyra sånger med mängder av både gudar och människor är egentligen 

med på Tiktok? För att kunna analysera uppsatsens första frågeställning om vad från Iliaden 

som gestaltas på Tiktok har femtio Tiktok-videos om Iliaden undersökts. Analysmetoden som 

har beskrivits ovan är inspirerad av en innehållsanalys för att kunna kategorisera Tiktok-

videorna efter tema. Denna kategorisering har gjorts utifrån ett tolkande perspektiv inspirerad 

av grundad teori.81 Det betyder att tolkningen har i så stor utsträckning som möjligt varit öppen 

utan någon förutbestämd tanke på vilka teman som letas efter. Det empiriska materialet, de 

femtio Tiktok-videos som analyserats, är det som formar vad analysen senare kommer fokusera 

på. Nedan hittas en sammanställning av alla de teman som gick att urskilja på Tiktok i kortare 

drag.  

Antal Tema 

18 Akilles och Patroklos hade en kärleksrelation 

#patrochilles82 

6 Innehållet i Iliaden är gay83/ Akilles är gay 

3 Hat mot Agamemnon 

3 Akilles vrede 

3 Min favoritbok= Iliaden 

3 Patroklos ”klär ut sig” till Akilles, blir dödad 

3 Paris orsakade kriget 

2 Iliaden= fint omslag 

2 Fanart84 av Akilles/ Iliaden 

2 Rättvisa åt Diomedes 

1 Iliaden är en livsstil 

 
81 Min användning av grundad teori finns med i avsnitt 3.3 men för att förtydliga handlar inpirationen av grundad 

teori i detta fall att jag i så liten utsträckning som möjligt haft en tanke på vad jag letat efter utan låtet det empiriska 

materialet forma analysen.  
82 #patrochilles är en hashtag som funnits med på många av de videos som handlar om Akilles och Patroklos. 

Patrocilles är Akilles och Patroklos namn ihopsatt vilket är något fans ofta gör när de shippar (se förklaring s.22) 

en kärlek eller vänskapsrelation.  
83 Jag har valt att genomgående i uppsatsen använda mig av termen gay då det är den termen som fansen använder 

på Tiktok när de refererar till ett homosexuellt inslag.  
84 Fanart är när bilder eller montage (i detta fall bilder med musik i en video) har skapats med inspiration av en 

viss berättelse eller en viss person.  
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1 Iliaden vs Odyséen 

1 Bokrecension av Iliaden 

1 Hat mot Akilles 

1 Lycka när Akilles dödar Hektor  

Tabell 1.1 Resultatet från en innehållsanalys med tematisk inriktning gällande Iliaden på Tiktok. 

 

Resultatet av kategoriseringen visar femton olika teman kopplat till Iliaden på Tiktok. Vad 

kategoriseringen också visar är att relationen mellan de två karaktärerna Akilles och Patroklos 

är det som fansen på Tiktok-videorna är mest intresserade av med arton stycken videos. Det 

tema som är näst mest representerat är ett liknande tema men mer fokus på att Iliaden i sin 

helhet och Akilles i synnerhet är gay och detta tema återfinns i sex Tiktok-videos. Totalt fem 

teman har tre stycken videos kopplat till sig och resterande åtta teman har en eller två videos. 

Vad tabellen visar är att det från Iliaden som gestaltas på Tiktok tenderar att fokusera på just 

specifika karaktärer ifrån Iliaden. Akilles är den karaktären som fansen diskuterar mest på 

Tiktok då han omnämns i ungefär hälften av alla teman. Vad från Iliaden som gestaltas på 

Tiktok bidrar med förutsättningar för om och hur dessa Tiktok-videos kan användas i 

litteraturundervisningen. Denna tabell lägger alltså grunden för vidare analys om vilken 

litteraturdidaktisk potential som kan finnas i de femton teman som återfinns ovan.  

 

4.2 Litteraturdidaktisk potential 

Vilken litteraturdidaktisk potential innebär materialet på Tiktok? Kan Tiktok-videos om Iliaden 

användas för att underlätta elevernas möte med den äldre texten? Dessa frågor är centrala i 

analysens andra del. Börjar vi med den litteraturdidaktiska potentialen så målade uppsatsens 

inledning upp en bild att eleverna idag både har svårt med äldre texter men också har svårare 

med djupläsningen skönlitteratur innebär till följd av deras medievanor som medför en mer 

ytlig skumläsning. Uppsatsens tidigare forskning visade sen att undervisningen om 

litteraturhistoria beskrivs som en dragkamp mellan nutid och dåtid. Den visade också 

möjligheterna med dagens nya medielandskap som en källa till kunskap och att fanfiction kan 

användas som ett verktyg för att utveckla elevernas känslor och utvidga deras allmänna och 

litterära repertoarer. Den tidigare forskningen visar tydligt att medieanvändningen i skolan kan 

bidra med flera möjligheter för lärande. Frågan är hur det är med Tiktok. Vilka 

litteraturdidaktiska potentialer finns i de femton teman om Iliaden som gestaltades på Tiktok?  

Utifrån tematiseringen av materialet på Tiktok går det att se mönster i vad från Iliaden som 
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gestaltas på Tiktok. Majoriteten av de teman som upptäcktes i analysen berör karaktärer ifrån 

Iliaden.85  

 

4.2.1 Teman på Tiktok  

Det tema som var överrepresenterat i Tiktok-videorna rör relationen mellan Akilles och 

Patroklos och är också det temat som analysen kommer fokusera mest på. Vad kan anledningen 

vara till Tiktok-fansens stora intresse för Akilles och Patroklos? Enligt Tuva Haglund är 

intresset för just romantiska relationer vanligt inom fankulturen och mycket av 

fanfictionskapandet kretsar oftast kring ett romantiskt par. Haglund är inte ensam om denna 

uppfattning utan även Olin-Scheller och Wikström menar på att nästintill all fanfiction kretsar 

kring kärlek.86 Shipping som det kallas är en typ av fanpraktik där fansen hoppas eller stödjer 

en specifik romantisk relation. Shipping som har sitt ursprung från relationship och kan utgå 

från en kärleksrelation som är realiserad i kanon men kan också handla om en relation som 

endast antyds i undertexterna som en potentiell relation.87 Den relationen som fansen stödjer 

eller hoppas på får ofta ett eget smeknamn, ship-namn88, och Akilles och Patroklos är inget 

undantag. Deras ship-namn på Tiktok är #patrochilles. I Iliaden berättas det mycket om den 

nära vänskapen mellan Akilles och Patroklos. Exempelvis i den tjugotredje sången när 

Patroklos besöker Akilles i en dröm efter hans död och ber om att han och Akilles ben en dag 

ska ligga i samma urna.89 I Iliaden handlar relationen mellan Akilles och Patroklos om en 

relation som går att urskilja i relativt tydligt i texten. Det finns flera händelser i Iliaden som 

skulle kunna var anledningen till fansen romantiska tolkning av Akilles och Patroklos. Akilles 

vägran till att slås i kriget ligger till grund för att det istället är Patroklos som ger sig ut och 

slåss i Akilles rustning. När Patroklos sedan blir dödad av Hektor faller Akilles i djup sorg. 

Vreden som följer Patroklos död kan beskrivas vara Akilles primära motivation till att själv gå 

ut i krig.90 Här går det att urskilja olika anledningar till varför fansen på Tiktok har tolkat Akilles 

och Patroklos som älskare. Det går att urskilja att fansen håller på med något som i 

fanfictionssammanhang kallas för Queerbating. Det är en term som används inom fanfiction 

och som syftar på fansens kritik gentemot författaren av originalverket genom antydningar eller 

 
85 I tabell 1.1 i avsnitt 4.1 presenteras de teman som gestaltades på Tiktok. I den tabellen går det att se att många 

av de videos som finns på Tiktok har teman som går att koppla till specifika karaktärer i Iliaden.  
86 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 47. 
87 Haglund, 2021 s. 232. 
88 En fanbenämning på ett ”kärlekspar” där parternas namn har sammanförts. Exempelvis Patrochilles. 
89 Homeros, Iliaden: Lagerlöfs Homeros: Erland Lagerlöfs klassiska översättning, [Ny utg.], Svenska Akademien 

i samverkan med Atlantis, Stockholm, 2014 s. 531. 
90 Sammanfattning av händelseförloppet i Iliaden är hämtat från Erland Lagerflös översättning från 2014 s. 525–

531. 
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symbolik i sina fanfictioner som indikerar queer representation.91 Samkönade hopparningar 

brukar också gå under benämningen ”slash”92 och är en etablerad subgenre inom fanfiction.93 

Med tanke på att de två första teman94 som var mest förekommande i Tiktok-videorna handlade 

om att fansen tolkade flera av karaktärerna i Iliaden som gay kan detta ses som ett typ av 

ifrågasättande gentemot originalverket eller dess tidigare tolkningar, även om kärleken mellan 

Akilles och Patroklos är något som diskuterats i århundraden. Haglund skriver också att ett 

normkritiskt förhållningssätt är en etablerad tolkningsstrategi främst när fansen ägnar sig åt eget 

fanfictionskapande, vilket Tiktok kan beskrivas som.95 Många av de Tiktok-videorna som 

handlade om relationen mellan Akilles och Patroklos utgick ifrån att fansens uppfattade att det 

fanns en ovilja bland historiker att se det som finns där, nämligen kärlek mellan två män. Fansen 

uttrycker en typ av frustration att relationen mellan Akilles och Patroklos inte har tagits på 

allvar utan relationen har fått en stämpel som endast ”vänskaplig”. Denna typ av kritik bidrar 

till att man som läsare kan förstå varför intresset för #patrochilles är så pass stort. Det går att se 

tydliga kopplingar mellan fansens intresse och fanfictionkulturen. 

 Fansen hade inte bara åsikter om Akilles och Patroklos utan Agamemnon, Diomedes och 

Paris omnämndes också i Tiktok-videorna. Om fansen gillar Akilles och Patroklos tillsammans 

så verkar de inte gilla Agamemnon. Agamemnon tar Akilles favoritslavinna Briseis ifrån 

honom i början av Iliaden vilket bidrar till Akilles motsträvighet att slåss i kriget.96 Detta i sin 

tur kan höra ihop med fansens hat mot Agamemnon, han kan ses som anledningen till att 

Patroklos gick ut i krig istället för Akilles och blir dödad. Att utgå från moraliska perspektiv är 

också något som är vanligt inom fanfiction där fanfictionförfattarna kan ifrågasätta moraliska 

handlingar i originalverket.97 Agamemnon kan därför beskrivas som fansens skurk i Iliaden. 

Att leka med berättarperspektivet är också något som fanfictionförfattare gör. Här handlar det 

ofta om att byta ut protagonisten eller låta mindre centrala figurer ta plats.98 Även om Diomedes 

är en av de centrala figurerna i Iliaden så beskrivs han som den främst kämpen efter Akilles. 

Temat rättvisa åt Diomedes kan ha att göra med att några av fansen på Tiktok uppfattar det som 

att det är Akilles som får ta mest plats i Iliaden eller på Tiktok över lag. Fansen kanske uppfattar 

det som att Diomedes hamnar i Akilles skugga. Att skapa Tiktok-videos för att ge rättvisa åt 

 
91 Haglund, 2021 s. 318 (Queer representation innebär representation som inte är utifrån hetero-normen).  
92 ”Slash” är fanverk där homosociala relationer mellan män skrivs fram som explicit romantiska. 
93 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 55. 
94 De två teman med mest Tiktok-videos var: Akilles och Patroklos hade en kärleksrelation samt Iliaden/Akilles 

är gay. 
95 Haglund, 2021 s. 234. 
96 Anledningen till Akilles vrede presenterades i bakgrunden 2.2.  
97 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 48. 
98 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 47. 
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Diomedes kan ha att göra med att vissa fans helt enkelt vill skifta berättarperspektivet. Till 

skillnad från Akilles, Patroklos, Agamemnon och Diomedes så är fansens ställningstagande 

kring Paris inte lika tydlig. Här är temat snarare att de uppfattar det som Paris är orsaken till att 

trojanska kriget startade än att de riktar ett direkt hat eller kärlek mot honom. Här förklarar 

snarare fansen i Tiktok-videorna en händelse i Iliaden än tar ett ställningstagande gentemot en 

karaktär. Temat i sig blir inte lika kontextbundet som de tidigare  

som analysen behandlat och har inte heller en lika tydlig koppling till fanfictionskapande.  

 Även om majoriteten av de videos som analyserades på Tiktok handlade om karaktärer från 

Iliaden fanns det även teman som fokuserade mer på estetiken i Iliaden. Fanart på 

Akilles/Iliaden har också tydliga fanfictionkopplingar då fanart har en visuell koppling till 

fanfiction där bilder eller montage har skapats med inspiration av en viss person eller händelse 

i originalverket.99 Fanart på Tiktok blir snarare en typ av fanfilm då videon blandar bild med 

musik för att förmedla en känsla. Fanart är ett sätt för fansen att sätta ett ansikte på den fiktiva 

personen och vara med att skapa fantasier om karaktärers yttre. Fanarten blir en intressant 

aspekt både för läsaren och skaparen utifrån frågan om avbilden stämmer överens med den egna 

inre bilden av karaktären.100 Temat i att fansen uttrycker att Iliaden är deras favoritbok eller att 

de tycker att Iliaden har ett fint omslag visar på fansen engagemang och kan beskrivas som ett 

uttryck för deltagarkultur. Deltagarkulturen uttrycks av en låg tröskel för deltagande och en 

känsla av samhörighet.101 Genom att uttrycka sin kärlek för Iliaden bjuder fansen på Tiktok in 

till ett socialt umgänge kring en specifik fiktionsvärld i syfte att interagera med andra.102 Tiktok 

är en social plattform där fansen tillsammans kan integrera med varandra genom att 

kommentera, gilla och dela varandras material vilket bidrar till möjligheten att tillsammans 

skapa en deltagarkultur. Publicerar du en Tiktok-video om exempelvis Iliaden dröjer det nog 

inte länge innan någon med en förkärlek för Iliaden kommenterar eller gillar din video.  

Genom att analysera de mest populära teman på Tiktok går det att se tendenser till varför 

fansen är så intresserade av karaktärer i Iliaden. Framför allt intresset för relationer bidrar med 

tydliga kopplingar mellan Tiktok-videos om Iliaden och annan fanfiction. Som Olin-Scheller 

och Wikström skriver så är intresset för relationer och karaktärer oftast är grunden för de flesta 

fanfictionberättelser och utifrån de teman som gick att urskilja från Iliaden så är Tiktok inte ett 

 
99 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 84. 
100 Haglund, 2021 s. 159. 
101 Haglund, 2021 s. 19. 
102 Haglund, 2021 s. 64–66. 
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undantag. Det fanns även andra teman på Tiktok med tydliga kopplingar till annan fanfiction 

så som fanart. Redan i inledningen presenterades Tiktok som en möjlig form av fanfiction.  

Analysens genomgång av Iliadens gestaltningar och dess likheter med annan fanfiction kan 

sägas stärka uppsatsens tidigare påstående om att Tiktok-videos om Iliaden är en typ av 

fanfiction. Utifrån att Tiktok-videorna delar likheter med annan fanfiction möjliggörs flera 

litteraturdidaktiska potentialer.  

 

4.2.2 Litteraturdidaktisk potential med fanfiction 

Utifrån tidigare forskning finns det flera olika didaktiska möjligheter med fanfiction. Att 

konsumera fanfiction skriver Lundström och Olin-Scheller kan bidra till utvecklandet av ett 

meta-språk, utvecklad läsning och en djupare förståelse för fiktion, karaktärer, känslor och 

miljöbeskrivningar.103 Här går det att se en eventuell didaktisk möjlighet med Tiktok-videorna 

då de i egenskap av fanfiction kan bidra till att läsarna kan få djupare förståelse för fiktion. 

Lundström och Olin-Scheller skriver också att fanfiction är en typ av multimodalt 

textuniversium där läsarna och skribenterna utvecklar en form av kollektiv intelligens. 

Kollektiv intelligens handlar om ett kollektivt utbyte av kunskaper men innebär också 

möjligheterna till en individuell utveckling.104 Fanfiction kan alltså både till nytta för en 

individuell utveckling samtidigt som den medskapande kulturen kan skapa en stark känsla av 

samhörighet.  

När det gäller elevernas repertoarer skriver Olin-Scheller och Wikström att en texts 

allmänna repertoarer ofta lyfts fram i undervisningen om fiktionstext. I samtal om skönlitteratur 

i klassrummet kan frågor och uppgifter kring etiska och moraliska dilemman organiseras med 

utgångspunkt i det lästa. I samtalet konstrueras ett formellt samtal där elevernas traditionella 

föreställningar kan bli synliga och problematiseras.105 Genom att definiera begreppet fanfiction 

för eleverna och presentera att det finns etablerade sätt att hantera textproduktion utanför 

klassrummet kan undervisningen ge nya perspektiv på traditionella skoluppgifter. Det finns sätt 

att närma sig texten som existerar även utan lärare och klassrum vilket kan bidra till att även 

uppgiften kan legitimeras även hos omotiverade elever.106 Att använda fanfiction i klassrummet 

kan därför utmana de formella lärarmiljöernas sätt att bedöma vad som är bra eller dåligt och 

vad som egentligen utvecklar. Genom att inspireras av drivkrafterna bakom fanfictionskapande 

 
103 Lundström & Olin-Scheller, 2010 s. 110. 
104 Lundström & Olin-Scheller, 2010 s. 108. 
105 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 73. 
106 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 74. 
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kan elevernas fiktionsförståelse utvecklas i den formella lärmiljön i klassrummet för att de sen 

ska kunna ta med dessa kunskaper och tillämpa i informella lärmiljöer.107 Att använda Tiktok-

videos i undervisningen kan öppna upp möjligheter till att elevernas fiktionsförståelse 

fördjupas. Detta kan i sin tur bidra till att deras konsumtion av Tiktok på fritiden kan få en ny 

innebörd genom att eleverna har fått testa att utveckla sitt tänkande kring fanfiction. Fanfiction 

kan vara ett sätt att stötta eleverna i att vidga sina allmänna och litterära repertoarer.108 

 

4.2.3 Repertoarer och mötet med den äldre texten  

Vad är problemen för att eleverna ska komma in i Iliaden? Mossberg Schüllerqvist och Olin-

Scheller skriver att det är via samtal om text i klassrummet som elevernas repertoarer kan 

synliggöras och på så vis kan samtalet skapa en grund för hur undervisningen bör utformas.109 

Samtidigt påverkas läsarprocessen av mötet mellan läsaren och texten av läsarens erfarenheter 

och dennes uppfattning om sig självt och sin omvärld. Läsarnas förmåga att identifiera sig med 

textens karaktärer beror främst på att läsarens allmänna repertoar överensstämmer med det som 

karaktären uttrycker i texten.110 Problemet kring elevernas svårighet kring läsning av äldre 

texter är dock fortfarande något som behöver diskuteras. Den här uppsatsen vill undersöka 

problemet med att elever kan tycka att läsning av äldre texter är svårt och att detta kan i samband 

med en ökad medieanvändning medför svårigheter framförallt i undervisningen i 

litteraturhistoria. För att beskriva varför läsning av äldre texter kan vara svårt har att göra med 

elevernas repertoarer. Varför läsningen inte fungerar kan ha att göra med en missmatchning i 

elevernas och textens olika repertoarer. I uppsatsens inledning beskrevs det att många elever 

bland annat saknar begrepp eller historiska referenser som bidrar till att de kan ha svårt att förstå 

äldre litterära texter. Förförståelse kan spela en viktig roll för att förstå vilka grunder och 

föreställningar som elever har i planering av undervisning där nya fakta och nya förståelser 

ingår.111 Ungdomars höga användning av Tiktok och vana att möta berättelser i olika medier 

talar för att de redan har en förförståelse för hur Tiktok som plattform fungerar. Ett dilemma 

som dock kan uppstå vid användning av Tiktok-videos om Iliaden i undervisningen är om 

eleverna saknar förkunskaper om det litterära verket Iliaden och har därför svårt att förstå 

Tiktok-videorna. Därför blir frågan om förförståelse intressant.  Mossberg Shüllerqvist och 

Olin-Scheller skriver att i svårigheten med läsning av äldre texter kan ha att göra med elevernas 

 
107 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 82. 
108 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 92. 
109 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 82. 
110 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 24. 
111 Mossberg Shüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 106. 
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litterära kompetens där saknar eleverna ofta de performanskunskaper som har med textens 

litterära begrepp och narratologiska kunskaper att göra.112 Detta bidrar till att läsaren kan 

behöva en del förkunskaper om Iliaden för att bättre förstå flera av de Tiktok-videos som 

analysen har behandlat. Förkunskaperna begränsas inte bara till begrepp och narratologiska 

kunskaper utan har också mycket med Iliadens handling att göra. Förstår eleverna inte 

handlingen blir läsningen av det litterära verket inte lyckad. Problemen som kan uppstå för 

eleverna vid läsning av skönlitteratur är på grund av att de saknar ett metaspråk vid litterär 

läsning.113 Enligt Mossberg Shüllerqvist och Olin-Scheller så kan bland annat det 

narratologiska perspektiv som är en del av performanskompetensen vara det som ställer till det 

vid läsningen av äldre texter. Eleverna tappar framför allt bort sig i de äldre texternas 

narratologiska strukturer och det sker en kollision mellan eleverna och den äldre textens litterära 

repertoarer. För att skapa möjligheter för eleverna att förstå den litterära läsningen behöver det 

skapas en undervisning som erbjuder vidgning av elevernas repertoarer.114 En nyckelkompetens 

här kan vara de narrotologiska kunskaperna alltså att läsningen fokuserar på utvecklandet av 

elevernas performanskunskaper. Detta genom att fokuserar på vilka personer som finns i texten, 

miljöer och händelser i texten.115 Om man i undervisningen vill använda sig av Tiktok-videos 

om Iliaden är det kanske här undervisningen kan börja, nämligen att arbeta med elevernas 

narratologiska performanskunskaper och då kan Tiktok-videos vara en del i att arbeta med 

detta. Genom att först bygga upp en förståelse kring Iliadens centrala karaktärer, intriger och 

specifika handlingar kan bland annat elevernas performanskunskaper utvecklas och risken för 

kollision mellan elevernas litterära repertoarer och Iliadens (den litterära textens) repertoarer 

minska.  

Dock handlar fiktionsförståelsen och litterär kompetens inte bara om performanskunskaper 

utan det behöver finnas balans mellan Torells alla tre kompetenser för att elevernas 

fiktionsförståelse ska kunna fördjupas. Torells literary transferkompetens kan därför också vara 

en väg in för att eleverna ska intressera sig för Iliaden med hjälp av Tiktok-videorna. 

Transferkompetensens potential i att leva sig in i olika karaktärers perspektiv och känslor är 

något som Tiktok-videorna kan hjälpa eleverna med. Olin-Scheller skriver att för att kunna 

skapa meningsfulla lärprocesser i klassrummet behöver läraren ta del av elevernas egna 

repertoarer.116 Eleverna besitter i stötte utsträckning literary transferkompetens än 

 
112 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011s. 98–99. 
113 Mossberg Shüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 60. 
114 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011s. 98–99. 
115 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 99. 
116 Olin-Scheller, 2008 s. 77. 
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performanskompetensen vilket kan bidra till att elevernas egna erfarenheter medför att de kan 

leva sig in i Tiktok-videorna.117 Det temat som förekom mest på Tiktok var just intresset för 

kärleken mellan Akilles och Patroklos. Kärlek kan vara just en sådan erfarenhet som eleverna 

på olika sätt kan känna igen sig i och relatera till. Här finns nog en stor potential med 

transferkompetensen, genom att använda sig av elevernas förmåga att leva sig in i Tiktok-

videornas teman så kan intresset för det traditionella verket Iliaden öka. Dock skriver Torell att 

samspelet av kompetenser vid läsning av fiktiv text är viktigt samt att försöka upprätthålla en 

distans mellan fiktionen och verkligheten då elevernas läsning inte utvecklas om de bara 

fokuserar på personliga erfarenheter.118 Därför är arbetet med elevernas 

performanskompetenser viktig för förståelsen av skönlitteratur men när det kommer till 

användningen av Tiktok-videos i litteraturundervisningen kanske Torells literary 

transferkompetens är det angreppssättet med mest litteraturdidaktisk potential. Detta då arbetet 

med transferkompetensen kan bidrar till att eleverna verkligen intresserar sig för verket Iliaden 

vilket möjliggör att eleverna uppnår en fördjupad fiktionsförståelse på sikt. Utan intresse för 

verket är det svårt att skapa förståelse.  

Förförståelse om Iliadens handling eller uppbyggnad behöver däremot inte vara ett problem 

i klassrummet. Precis som Svensson skriver att eleverna ofta har stött på äldre litterära verk via 

annan representation och att man som lärare inte kan förvänta sig att elevernas första möte med 

en äldre text sker i litteraturundervisningen.119 Eleverna kan alltså komma till undervisningen 

med olika förförståelse om Iliaden som de fått via andra medier vilket kan bidra till att de kan 

tolka innehållet i Tiktok-videorna även om de inte har läst det litterära verket. På grund av att 

Tiktok är så pass populärt så har nog de flesta av eleverna en förförståelse för Tiktok som 

plattform. Eleverna kan beskrivas ha en Tiktok-repertoar vilket bidrar till att det ändå blir en 

matchning mellan eleverna och Tiktok-videornas repertoarer även fast de kanske inte har 

kunskaper om det litterära verket Iliaden. Således kan förförståelserna om Iliaden påverka 

elevernas förståelse av Tiktok-videorna utifrån att de saknar performanskunskaper och då inte 

förstår begreppen i den äldre texten. Dock kan elevernas literary transferkompetens och deras 

förståelse av Tiktok och Iliaden från andra medier bidrar till att de förstår det övergripande 

temat i Tiktok-videorna i alla fall.  

När det kommer till den litteraturdidaktiska potentialen med Tiktok är det viktigt att inte 

glömma bort lärarnas roll i undervisningen. Olin-Scheller skriver att det inte är så enkelt att ta 

 
117 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 60–61. 
118 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011 s. 60. 
119 Svensson, 2020 s. 121. 
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in digital teknik i klassrummet. Elever men främst lärares digital okunskap om digitala medier 

medför svårigheter med tekniken i klassrummet. Skolan behöver lyfta frågor om hur olika 

medier formar elevernas omvärldsuppfattningar och de etiska dilemman som medföljer denna 

typ av offentlighet. Kompetenser i digital media kan vara svåra att förmedla och behöver därför 

praktiseras. När det kommer till Tiktok kanske främst lärarna snarare än eleverna som behöver 

praktisera. Olin-Scheller menar att elevernas repertoarer inrymmer kunskaper om och 

förväntningar på fiktionstext som lärare ofta inte fått tillfälle att tillägna sig.120 Det handlar om 

att ta vara på de medskapande kulturer, så som exempelvis Tiktok, där unga människor agerar 

aktivt och engagerat in i de formella lärarmiljöerna i klassrummet. Därför är det viktigt att för 

lärare att ta del av och få kunskaper om elevernas textvärldar för att kunna skapa en meningsfull 

undervisning.121 För att uppnå en lyckad läsning i klassrummet spelar både elevernas 

förkunskaper, repertoarer och textvärldar roll för att eleverna ska kunna ta till sig verkets 

budskap. Vad analysen visar är att vid mötet mellan eleven och den litterära texten så kan 

Tiktok-videos främst användas som ett sätt för eleverna att leva sig in i och inspireras av Iliaden 

genom att utgå från Torells literary transfer i utvecklandet av elevernas litterära kompetens. 

Tiktok kan ses som en inkörsport för att underlätta att elevernas och Iliadens repertoarer 

överensstämmer.   

5. Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet av den tvådelade analysen samt dra mina egna 

slutsatser. Diskussionen kommer även avslutas med förslag på eventuell vidare forskning inom 

fältet.  

 

5.1 Akilleshäl eller möjlighet? 

I den här uppsatsen har jag analyserat vad från Iliaden som gestaltas på Tiktok, vad för 

litteraturdidaktisk potential materialet på Tiktok innebär och om Tiktok-videorna kan underlätta 

mötet mellan mottagaren och en äldre litterär text. 

 Under analysens gång blev det tydligt att mycket av de material som gestaltas på Tiktok 

har stora likheter med annan fanfiction. Förklaringen till detta tror jag bland annat finns hos 

fansens allmänna repertoarer. Fansens allmänna repertoarer representerar deras allmänna 

uppfattningar gällande sånt som politik, livsstil, utbildning, kärlek osv. Som Martinsson skriver 

 
120 Olin-Scheller, 2008 s. 141–142. 
121 Olin-Scheller, 2008 s. 141. 



 

 

 30 

glider de allmänna och de litterära repertoarer in i varandra och mötet mellan det litterära verket 

och läsaren är i själva verket ett möte mellan två subjekt i den bemärkelsen att det är två 

normrepetoarer för hur vi ser på världen och litteraturen som möts.122 Utifrån fansens Tiktok-

videos går det att tolka som att den allmänna repertoaren bidrar till hur fansen tolkar Iliaden då 

de främst fokuserar på Akilles och Patroklos relation. Det kan vara så att i dagens mer 

individanpassade samhälle så blir kriget, som är det mest centrala i Iliaden, inte lika intressant 

utan fansen letar efter saker i litteraturen som de kan relatera till vilket kan bidra till det staka 

intresset för relationer. Detta kan också sin tur avspelas i undervisningen där eleverna med stor 

sannolikhet kan relatera till det innehåll som finns i Tiktok-videorna. Tiktok ger eleverna 

möjligheten att använda sig av sina egna erfarenheter för att kunna leva sig in i Iliaden. Det går 

alltså att diskutera att likheterna med annan fanfiction samt samhällets normer och fansens egna 

erfarenheter kan ligga till grund för att det som mest gestaltas på Tiktok är kärleksrelationen 

mellan Akilles och Patroklos.  

Förkunskaper är en annan spännande diskussionspunkt. De kunskaper och erfarenheter som 

läsaren bär med sig in i läsningen påverkar hur man uppfattar ett innehåll. Det går att se på 

förkunskaper på lite olika sätt. Antingen är förkunskaperna en viktig aspekt för användningen 

av Tiktok-videos i litteraturundervisningen. Utan förförståelse om Iliaden blir det svårt att 

använda Tiktok-videorna på grund av att eleverna inte förstår de historiska referenserna som 

gör att Tiktok-videorna snarare förvirrar än klargör. Det går att beskriva det som att Tiktok-

videornas repertoarer kolliderar med elevernas repertoarer vilket bidrar till att de inte 

underlättar mötet mellan eleven och den litterära texten. Det går också att se på förkunskaper 

som mindre viktigt och se den didaktiska potentialen i att låta Tiktok-videorna bjuda in eleverna 

i Iliadens fiktionsvärld utan krav på tidigare kunskaper. Jag tror mycket väl att Tiktok-videos 

om Iliaden kan användas i undervisningen utan tidigare kunskaper om verket som ett sätt att 

inspirera eleverna till att upptäcka det litterära verket. Frågan man behöver fråga sig är vad man 

vill att Tiktok-videorna ska göra i undervisningen. Jag tror snarare att potentialen ligger i att 

Tiktok-videorna kan inspirera och motivera till att läsa det litterära verket Iliaden snarare än att 

Tiktok-videorna konkret ska underlätta mötet mellan eleverna och den äldre texten. Tiktok-

videorna kan underlätta mötet i den aspekten att den bidrar till att glappet mellan eleverna och 

den ”oinspirerande” äldre texten minskar och att eleverna i större utsträckning blir intresserade 

av att läsa Iliaden. Då det gick att urskilja olika teman från Iliaden på Tiktok så kan man tänka 

sig att olika videos kan användas i olika stadier i litteraturundervisningen. Tiktok-videorna om 
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specifika karaktärer kan användas när man i klassrummet diskuterar handlingen i Iliaden och 

fokuserar på verkets intriger och budskap. Tiktok-videos som mer har att göra med Iliadens 

estetik kan i stället användas som ett inspirerande inslag innan arbetet med själva litterära verket 

påbörjas. Något som analysen inte tar i beaktning men som är intressant att diskutera är att 

många av Tiktok-videorna innehåller humoristiska element och att fansen använder sig av 

kända trender på Tiktok i samband med Tiktok-videorna om Iliaden. Trenderna kan vara något 

som eleverna redan har koll på vilket kan hjälpa till med förståelsen av videon. Humorn i 

Tiktok-videorna kan också vara ett sätt att fånga in och inspirera eleverna till att vilja läsa 

originalverket. Här tror jag en viktig didaktisk potential Tiktok-videornas finns. Trenderna och 

de humoristiska elementen med Tiktok är troligtvis viktiga anledningar till att många elever 

använder sig av forumet från första början. Genom att använda sig av det i undervisningen 

knyter elevernas textvärldar an till deras erfarenheter vilket kan möjliggöra en meningsfull 

undervisning.123 

Varför ska man använda sig av Tiktok i undervisningen? Om vi accepterar bland annat 

Olin-Scheller, Wikström och Haglunds idéer om att fanfiction kan bidra till att eleverna både 

fördjupar sina fiktionsupplevelser, bidrar till utvecklandet av ett litterärt meta-språk och bidrar 

till att elevernas allmänna och litterära repertoarer vidgas så är det rimligt att använda sig av 

fanfiction i litteraturundervisningen.124 Vad analysen visar är att det går att se tydliga likheter 

mellan Tiktok och annan fanfiction vilket visar på en möjlighet att även användningen av 

Tiktok i undervisningen kan bidra till utvecklad litterär kompetens, utvecklandet av ett 

metaspråk och att repertoarer vidgas. Dock behöver frågan om repertoarer diskuteras. 

Martinsson gör en viktig poäng i att vidgandet av elevers repertoarer och huruvida det blir en 

matchning mellan textens repertoarer och elevens repertoarer skiljer sig åt från individ till 

individ.125 Diskussionen om vidgandet av elevers repertoarer går att föra men i slutändan 

kommer det alltid skilja sig åt från person till person och beroende på vilket litterärt verk det är 

man undersöker. Frågan om Tiktok-videos kan underlätta mötet mellan elever och det litterära 

verket Iliaden blir således en ganska subjektiv fråga. Dock visar analysen tendenser på att 

Tiktok-videos i form av fanfiction kan användas för att exempelvis utveckla elevers 

fiktionsförståelse men främst bidra med intresse för det äldre litterära verket.  

Det jag tycker Tiktok verkligen bidrar med är att förändra synen på vem det är som 

konsumerar fanfiction. I bakgrunden presenterades det att flickor helt dominerar området 

 
123 Olin-Scheller, 2008 s. 141. 
124 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s.92 & Haglund, 2020 s. 276. 
125 Martinsson, 2018 s. 63–64. 
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fanfiction. Olin-Scheller och Wikström kunde se tydliga tendenser till att de som konsumerade 

och skrev fanfiction var just flickor med ett specifikt intresse för en viss fandom.126 Detta i sin 

tur kan bidra till att synen på fanfiction är att det är något tjejer håller på med hemma i sina 

flickrum samtidigt som killarna sitter framför datorn och tittar på Youtube eller spelar dator-

spel. När det istället kommer till Tiktok blir uppdelningen inte lika tydlig. Majoriteten av 

dagens unga befinner sig olika mycket på Tiktok.127 Innehållet på Tiktok är nödvändigtvis inte 

lika nischat som på en plattform skapad för fanfiction (som exempelvis Fanfiction.net) vilket 

bidrar till att många av ungdomarna när tittar på Tiktok-videos inte är medvetna om att 

innehållet de tittar på kan beskrivas som fanfiction. Här är det viktigt att poängtera att alla 

videos som finns på Tiktok inte kan beskrivas som fanfiction utan det är mer specifikt de videos 

som på olika sätt (åter)skapar ett innehåll inspirerat av en existerande fiktionsvärld.128 Om vi 

klassar Tiktok-videos som är inspirerade av en existerande fiktionsvärld som fanfiction så är 

detta inte ett litet fenomen. #theiliad har i sig självt över 12 miljoner visningar på Tiktok och 

det är ingenting i jämförelse med de mer populära textuniversium bland unga så som 

exempelvis Harry Potter, Twilight eller Marvel.129 Mycket av den didaktiska forskningen som 

finns gällande fanfiction är skriven under 2000-talet och en bit in på 2010-talet men verkar 

under den senaste tiden ha stannat av.130 Utifrån min uppfattning har Tiktok bidragit till att 

fanfiction kan beskrivas som hetare och mer tillgängligt än någonsin förr. Unga där ute får mer 

eller mindre omedvetet ta del av fanfictionens magiska värld och detta öppnar upp för 

möjligheter i litteraturundervisningen. Det går att se det som att Tiktok bidrar till att både 

förändra synen på vad fanfiction är och vilka det är som konsumerar det men också synen på 

skönlitteratur och vad det innebär att läsa äldre litteratur.  

Vad fanfiction kan bidra med är att skapa de här mötesplatserna där människor kan mötas 

och inte bara dela fiktionsupplevelser utan också fördjupa sina fiktionsupplevelser tillsammans 

med andra. I uppsatsens inledning presenterades det studier från bland annat statens medieråd 

som visar på att ungas ökade konsumtion av digitala medier bidrar till att den traditionella 

läsningen ofta bortprioriteras. Samtidigt när man tittar på svenskämnets syfte så framträder 

typografisk text som det medium som går att urskilja tydligast. Att som lärare veta vad man ska 

 
126 Olin-Scheller & Wikström, 2010 s. 11. 
127 Andersson, 2021 s. 188. 
128 Haglund, 2021 s. 317. 
129 Den 17/12–21 hade #harrypotter 84,3 miljarder visningar, #twilight 11,6 miljarder visningar och #marvel 

hade 110,9 miljarder visningar den 20/12. Visningar innebär hur många gånger olika klipp med samma hashtag 

har visats.  
130 Olin-Scheller som presenterats tidigare har skrivit en del om fanfiction, det vidgade textbegreppet och det nya 

medielandskapet under åren 2006 till 2010. Bland annat tillsammans med Patrik Wikström och Stefan Lundström.  
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prioritera i svenskundervisningen är idag kanske svårare än någonsin. Det ständigt föränderliga 

medielandskapet bidrar med svårigheter för lärare att hänga med i utvecklingen. Det handlar 

någonstans med att komma till insikt att lärarna nog aldrig helt kommer hänga med i 

ungdomarnas medieanvändning. Det viktiga handlar nog snarare att alltid försöka inspireras av 

elevernas medieanvändning i undervisningen genom att intressera sig för vad det är för medier 

som ungdomarna använder. Jag tror att viljan över att komma närmre elevernas möten med 

texter behövs för att man som lärare ska kunna skapa sig en bild över hur fritidsvärldens olika 

typer av texter påverkar elevernas texterfarenheter. Elevernas erfarenheter påverkar i sin tur 

undervisningen. Ungdomarnas användning av digitala medier kan bidra med fantastiska 

möjligheter i undervisningen, det gäller bara att som lärare våga utforska dessa medier och låta 

de inspirera undervisningen. Detta kanske är som mest effektivt i undervisningen om 

litteraturhistoria och äldre texter för att motivera eleverna. Även om digitala medier idag bidrar 

till ett minskat läsande av skönlitteratur så betyder inte det att ungdomarna inte bekantar sig 

med de klassiska verk som under historiens gång påverkat och berört människor. Ungdomarna 

har idag oändliga möjligheter att bekanta sig med litteraturhistoriens kanoniserade texter där 

Iliaden på Tiktok är en av flera möjliga tillvägagångssätt.  

  Eventuell framtida forskning skulle kunna vara att se om min diskussion skulle fungera i 

praktiken genom att undersöka hur Tiktok skulle mottags i klassrummet. Inspirerar och 

motiverar Tiktok-videorna verkligen eleverna i att bekanta sig med originalverket Iliaden? 

Frågan om Tiktok-videos om Iliaden bidrar till att elevernas repertoarer utvecklas eller om 

eleverna ens uppskatta att Tiktok i undervisningen är också intressanta. Även lärarnas 

inställning till Tiktok skulle vara en aktuell forskningsfråga. Detta är punkter som denna 

uppsats bara kan spekulera kring. Anledningen till varför jag har valt att inte undersöka Tiktok 

i relation till elever eller lärare har att göra med att Tiktok är så pass nytt i didaktiska 

sammanhang. Syftet med denna uppsats var att först undersöka om det ens fanns någon 

litteraturdidaktisk potential med Tiktok genom att analysera vad som gestaltas på forumet innan 

det faktiska klassrummet blir aktuellt. Ett naturligt nästa steg i den didaktiska forskningen om 

Tiktok skulle vara att undersöka hur det fungerar konkret i klassrummet. Andra förslag till 

framtida forskning är att undersöka hur andra litterära verk gestaltas på Tiktok. Vad min analys 

visar är att mycket av materialet på Tiktok gällande Iliaden liknar annan typ av fanfiction vilket 

i sig bidrar med flera didaktiska potentialer. Frågan är om det är samma med andra litterära 

verk. Avslutningsvis är frågan om att skapa egna Tiktok-videos intressant. Den här uppsatsen 

har diskuterat Tiktok utifrån att eleverna konsumerar videos snarare än att skapa egna Tiktok-

videos. Jag tror att skapandet av egna Tiktok-videos kan vara en fantastisk möjlighet i 
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undervisningen för att fördjupa elevernas fiktionsförståelse och samtidigt levandegöra 

historien. Att både skapa och konsumera Tiktok-videos kan bidra med liknande möjligheter 

som fanfictionskapandet, nämligen att eleverna blir en del av ett kollektivt skapande och en 

kreativ miljö. Skapandet av Tiktok kan i sin tur bidra till att eleverna inte längre är passiva 

läsare utan aktiva medskapare.  

Dock det viktigaste som jag anser att uppsatsen visar är skönlitteraturens förmåga att 

ständigt beröra. Att Iliaden idag fortsätter omskapas visar på skönlitteraturens enorma kraft. Att 

arbeta med skönlitteratur i dagens digitaliserade värld innebär också att försöka hitta en bra 

balans mellan då och nu, mellan de kanoniserade verk som har diskuterats i århundranden och 

de nya spännande medierna som tar upp allt mer av ungdomars tid. Någonstans i gränslandet 

mellan nu och då hittar vi ett utbyte där Iliadens odödliga historia får utrymme i ungdomarnas 

telefoner. Helt plötsligt kanske den uråldriga berättelsen är närmre oss än aldrig tidigare förr? 

Tiktok kanske fortfarande för många uppfattas som ett onödigt tidsfördriv men vad den här 

uppsatsen vill visa är att det finns potential bland alla dessa miljontals videos, det gäller bara 

att veta vad det är man tittar på. För någon annan är en 17-årig tjejs utläggning om varför Akilles 

och Patroklos är själsfränder på Tiktok säkert bara strunt men för mig blir det ett kvitto på 

skönlitteraturens kraft att ständigt förnya sig och att fiktionens magiska värld alltid utvecklas 

och utmanas. I denna värld ryms både fanfiction på Tiktok och Homeros Iliaden.  

6. Sammanfattning  

Vad denna uppsats har analyserat är vad från det klassiska verket Iliaden som gestaltas på 

Tiktok samt vilken litteraturdidaktisk potential innebär materialet i Tiktok-videorna. Uppsatsen 

ville också undersöka om Tiktok-videos om Iliaden kan underlätta mötet mellan eleverna och 

Iliaden i traditionell textform. Vad innehållsanalysen av femtio Tiktok-videos om Iliaden visade 

var att kärleksrelationen mellan Akilles och Patroklos var temat från Iliaden som fansen 

intresserade sig mest för. Många av de teman som gestaltades på Tiktok liknande annan typ av 

fanfiction. Utifrån tidigare forskning går det att se att fanfiction kan användas i undervisningen 

för att vidga elever litterära och allmänna repertoarer. I och med att analysen visar att Tiktok-

videorna i stor utsträckning liknar annan fanfiction skulle därför Tiktok-videos om Iliaden 

kunna vara ett användbart verktyg i litteraturundervisningen för att vidga elevernas repertoarer. 

Vad analysen också visar är att det går att urskilja litteraturdidaktisk potential i materialet i 

Tiktok-videorna, framförallt när det kommer till literary transferkompetensen. Att skapa 

intresse och aktivera eleverna genom att låta de använda sina egna erfarenheter för att leva sig 

in i Iliaden och på så vis skapa intresse för att läsa originalverket. Analysen visade alltså att 
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Tiktok-videorna kan användas för att underlätta mötet mellan eleverna och Iliaden i traditionell 

form främst genom att Tiktok-videorna fungerar som en inspirationskälla till att läsa det 

traditionella verket.  

 Slutligen tycker jag att uppsatsen bidrar med en förändrad bild av vem det är som skapar 

och konsumerar fanfiction. Flickor har tidigare dominerat området fanfiction men eftersom 

användandet av Tiktok är högt bland alla dagens ungdomar är chansen stor att eleverna någon 

gång stöter på ett innehåll på Tiktok som går att beskriva som fanfiction. Återskapandet av olika 

fiktionsvärldar är ett stort fenomen på Tiktok och detta kan bidra med en förändrad syn på vem 

det är som konsumerar både skönlitteratur men främst fanfiction. Det viktigaste som jag tycker 

uppsatsen belyser är att intresset för Iliaden på Tiktok är ett kvitto på den enorma kraft som 

skönlitteraturen har i att hela tiden förnya sig och utvecklas. Vad uppsatsen visar är att Tiktok 

inte alls behöver beskrivas som ungdomars akilleshäl utan har potentialen att inspirera 

läsningen av en äldre litterär text.  
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