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Serieromaner  

Serier  
skapar sug
Serieromaner kan göra den mest 
skoltrötta tonåring lässugen. 
De borde vara lika självklara 
i svenskundervisningen som 
romaner och noveller. Det 
tycker högstadieläraren melinda 
Galaczy, som skrivit en lärar-
handledning till serieromanen 
Walking dead.

Allt började när en elev i 
åttan på Augustenborgssko-
lan i Malmö vägrade läsa och 
analysera romanen Flyga drake 
tillsammans med klassen, trots 
att han hade kapaciteten. Hans 
svensklärare, Melinda Galaczy, 
bad honom till slut ta med 
något han själv gillade. Det blev 
serieromanen Walking dead av 
Robert Kirkman.

– Jag hade aldrig hört talas 
om den, men ett par dagar 
senare fick jag en klockren 
litteraturanalys, MVG direkt, 
berättar hon.

Melinda Galaczy läste själv 
Walking dead och blev positivt 
överraskad.

– Den har allt man vill ha 
ut av en läsupplevelse: trovär-
diga karaktärer under ständig 
utveckling, både positiv och 
negativ sådan, och ett stort 
antal teman som genus, empati, 
påverkan och priset för överlev-
nad. Händelseutvecklingen är 
spännande och relevant med 
cliffhangers på i princip varje 
uppslag.

Walking dead är en utveck-
lingsroman i en postapokalyp-
tisk zombievärld. En epidemi 
har svept över världen och 
väckt de döda till liv. På kort 
tid har civilisationen kollap-
sat; kvar finns en värld utan 
myndigheter, affärer, post och 
kabel-tv. Den amerikanske 
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för högstadiet och gymnasiet:
Walking dead – om en postapokalyptisk  

zombievärld, av robert kirkman (lärarhandled-
ning finns). Inferno – om august Strindbergs tid 

med alkemiska experiment, av Fabian Göransson 
efter Strindberg. Persepolis – om persisk historia, 

av marjane Satrapi. Maus – om far och son, där 
pappan överlevde förintelsen i auschwitz, 
av art Spiegelman. Game of Thrones – ett  

fantasyepos, av George r.r. martin.

För mellanstadiet:
Lou – om en flicka i tioårsåldern, av Julian 

neel (lärarhandledning finns)

småstadspolisen Rick Grimes 
är en av få överlevande i denna 
skrämmande framtid. Skild 
från familjen får han kämpa på 
liv och död för att försöka hitta 
sin fru och sitt barn. 

– Vi fortsatte prata om boken 
i klassen och hade väldigt 
intressanta diskussioner 
om mänsklighet, genus och 
apokalyps. Själva zombierna är 
egentligen helt ointressanta. 
Jag märkte att alla var med i 
diskussionerna. Det har jag 
aldrig varit med om förr. Det 
blev läsning på lika villkor – och 
väldigt uppskattat.

när melinDa Galaczy märkte 
detta kontaktade hon förlaget 
och skrev en lärarhandledning, 
med uppgifter kopplade till 
läroplanen.

– Ofta är det ett problem för 
oss svensklärare att komma åt 
analysbiten. Det blir lätt segt 
när man ska få alla att läsa 
boken. I en serieroman med lite 
text och mycket bilder går det 
snabbt att komma till kärnan 
och analysera innehållet. Första 
delen av Walking dead tar bara 
tre–fyra timmar för en långsam 
läsare att ta sig igenom. I stället 
för att läsa mellan raderna läser 

man mellan bilderna. Det är en 
helt ny läsupplevelse för många 
läsvana elever.

Just nu arbetar Melinda 
Galaczy med handledningar till 
fler serieromaner, bland andra 
Maus och Game of Thrones för 
högstadiet och gymnasiet, samt 
utvecklingsromanen Lou för 
mellanstadiet, om en flicka i 
tioårsåldern.  

– Serieromaner är mycket 
användbara. Jag önskar att alla 
lärare någon gång jobbar med 
en serieroman med sina elever. 
De ersätter inte annan littera-
tur, men det är vår skyldighet 
att presentera de litteratur-
medier som finns. Jag tycker 
att serieromanen ska vara lika 
självskriven i undervisningen 
som romanen och novellen.

På kuppen fångar man upp 
dem som annars inte läser 
mycket. Den ovillige åttonde-
klassaren på Augustenborgs-
skolan är ingen ovanlig elev, 
menar Melinda Galaczy.   

Fotnot:
Lärarhandledningen till 

Walking dead kan laddas ner 
gratis från:  
shop.apartforlag.se/walking-
dead-lararhandledning

i en serie-
roman går 
det snabbt 
att komma 
till kärnan 
och analysera 
innehållet, 
menar läraren 
melinda 
Galaczy.


