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Abstract 

Intentionen i uppsatsen är att ge en bild av vilka texter lärare väljer att låta 

eleverna läsa i skolan och varför man väljer just dessa texter. Jag ställer mig 

frågan om det fortfarande finns värderingar om högt och lågt i textvalet i skolan 

och hur man förhåller sig till detta. Undersökningen består av kvalitativa 

intervjuer med fyra lärare, två gruppintervjuer med elever samt litteraturstudier. 

Undersökningen visar att populärkultur används flitigt inom 

svenskundervisningen men att man kan se en tendens att den till större delen 

används som lockbete. Lärare har ofta en ambition att leda eleven vidare till 

godare slags texter. Det visar sig också att särskilt elever gör en åtskillnad mellan 

vad de läser i skolan och vad de läser hemma. Slutsatsen i uppsatsen är bland 

annat att den nya kursplanen som introduceras 2011 ger nya möjligheter för 

läraren och gör att denne bör vidga sin kunskap om texter som ungdomar läser. 

Utifrån resultatet från intervjuerna föreslår jag att lärare borde fortbildas i att 

arbeta med texter ur ungdomarnas kultur. Detta för att man ska kunna finna ett 

värde också i populärkulturen i sig utan att enbart använda den som avstamp mot 

en finare slags kultur. 
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1 Inledning 
Från svenskundervisningen under min egen skolgång minns jag att man allra helst 

skulle läsa klassiker när man gick i grundskolans senare år. Visst gick det an att 

man läste ”vanlig” ungdomslitteratur, men det var de äldre böckerna/klassikerna 

som ansågs som de ”riktiga” böckerna att läsa. I alla fall var det så jag själv 

uppfattade det. På samma sätt fortsatte det under gymnasiet och jag minns att jag 

vid läsningen av Röda Rummet av Strindberg verkligen inte kunde begripa hur 

den boken, som ansågs vara en riktigt ”bra” bok och en klassiker, kunde vara så 

otroligt tråkig och innehållslös. Det var verkligen helt obegripligt vad syftet kunde 

vara att traggla sig igenom en sådan tråkig bok. Jag vet att jag funderade över hur 

det kunde ha så mycket mer värde att läsa Röda Rummet jämfört med att läsa en 

riktigt spännande deckare.  

   Själv tyckte jag att de litterära klassikerna skrämde iväg mig ifrån läsningen, 

snarare än lockade mig. Jag förstod inte alls syftet med att läsa dessa tegelstenar 

när man kunde läsa så mycket annat spännande.  

   I dagens samhälle läser många elever mycket på internet. De läser bloggar, 

skriver inlägg i Facebook och ser mycket på film och serier. Detta ger i sin tur 

stora möjligheter att vidga läsningen i skolan till att inte bara beröra skönlitteratur 

utan också texter ur andra medier.  

   Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka attityder som finns till 

ungdomars läsning bland några lärare. Jag vill vidga undersökningen till att 

handla om alla slags texter i svenskundervisningen, och inte bara skönlitteraturen. 

Hur tänker lärare när de väljer texter för eleverna? Ser man att populärkulturen 

fyller ett stort syfte när det handlar om att fånga eleverna eller anses populärkultur 

fortfarande som mindre bra? Och hur upplever eleverna att deras läsintressen tas 

emot i skolan? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur några svensklärare i dagens 

informations- och mediasamhälle tänker kring val av texter i grundskolans senare 

år och utifrån detta diskutera undervisningens förutsättningar. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur tänker lärare när de väljer texter åt eleverna? Har de någon särskild 

avsikt med textvalet? 

2. Finns det texter som lärarna anser är bättre eller sämre? 

3. Hur ställer sig lärare till den form av text som ofta läses av ungdomar 

(t.ex. på internet)? 

4. Vad läser man i skolan enligt eleverna själva? Vad vill de läsa? 

 

För att undersöka detta gav jag mig i kast med att försöka få tag i några lärare att 

intervjua, och ett par elever. Hur jag gick tillväga beskrivs i metodavsnittet. 

 

2 Metod 

 

2.1 Urval 

I min undersökning har jag intervjuat fyra lärare. Min avsikt inledningsvis var 

spridning, jag ville ha lärare från olika skolor för att kunna jämföra om resultatet 

verkar skilja sig mellan olika skolor. Men efterhand kände jag också att 

yrkeserfarenheten var en intressant aspekt, och jag blev intresserad att få intervjua 

en relativt nyutexaminerad lärare. Det var ganska problematiskt att få tag i 

informanter då några lärare som jag hörde av mig till sa att de inte hade tid att 

göra någon intervju. Att det var veckorna innan jul, och den i överlag stora 

arbetsbörda lärare verkar bära var alltså orsak till att det blev just de här fyra 

lärarna.  

    Jag lyckades slutligen boka in intervjuer med två lärare från samma skola, en 

tredje från en andra skola och en fjärde som vikarierar på flera olika skolor. Tre av 

dessa informanter var jag bekant med sedan tidigare. En fjärde var helt 

främmande för mig. Tre av dessa har arbetat i ca 10 år som lärare, en fjärde har 

hittills arbetat som vikarie i lite mindre än ett år. Alla fyra är kvinnor och 

verksamma vid medelstora grundskolor i norra delen av Sverige. 

   Som komplement till lärarintervjuerna har jag genomfört två gruppintervjuer 

med elever. Här ville jag gärna intervjua några elever ur nionde klass eftersom jag 
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ville få igång ett bra samtal och då tänkte jag att de behövde vara lite mognare. 

Men jag fick också tillfälle att intervjua en grupp med elever ur årskurs 7, och det 

blev en intressant kontrast mot intervjun med niorna även om informationen blev 

något grundare. Jag lät två av de lärare jag intervjuat välja ut dessa elever. Varför 

det blev just dessa elever är jag därför inte vidare insatt i. Men jag kan tänka mig 

att lärarna valde elever som de trodde hade lätt att diskutera ämnet.  

  

2.2 Forskningsetik   

Eftersom undersökningen genomförs enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) i humanistisk samhällsvetenskaplig forskning har alla 

informanter fått information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. De intervjuade eleverna hade därmed innan intervjun genomfördes 

fått ett följebrev med sig hem för att godkännas av vårdnadshavare. Detta fick 

dock konsekvensen att inte många elever kom ihåg att ta med brevet för 

underskrift och därmed blev det endast tre flickor ur nionde klass i en intervju och 

två elever, en pojke och en flicka, ur sjunde klass i den andra intervjun. Jag hade 

avsett att intervjua fem elever ur varje årskurs, och man kan därför konstatera ett 

rätt stort bortfall. Jag har givetvis inte accepterat att intervjua några elever som 

inte först fått tillstånd hemifrån, trots en del försök till övertalning från eleverna. 

   Deltagarna har således behandlats anonymt och skolor har benämnts så att man 

inte ska kunna lista ut vilka de är. För att särskilja de olika informanterna åt valde 

jag att kalla dem informant A, B, C och D. Eleverna kallas för niondeklassarna 

och sjundeklassarna.  

 

    

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra lärare. Trost (2010:32) skriver 

att en kvalitativ studie är rimlig om man vill försöka förstå människors sätt att 

resonera, och att urskilja handlingsmönster. Eftersom detta är precis min avsikt 

beslutade jag mig för att göra en kvalitativ studie. 

   I intervjuerna utgick jag ifrån ett frågeformulär som jag konstruerat i förväg (se 

Bilaga 1) men i överlag var intervjuerna av informell karaktär och jag var delaktig 

i samtalet. Anledningen till att jag valde den här intervjumetoden var som Starrin 

och Renck (1996:56) skriver att jag inte från början kunde veta vilka frågor som 
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var viktiga och betydelsefulla. Jag valde att utveckla, och anpassa frågorna allt 

eftersom intervjun fortskred (Starrin & Renck, 1996:52ff). Jag spelade in 

intervjuerna med en diktafon, sammanfattade sedan intervjuerna var och en för sig 

och skrev sedan ihop det i en sammanhållen text som presenteras i resultatet. 

   Gruppintervjuerna genomförde jag på samma sätt men jag hade mera 

detaljerade frågor och frågor vilkas syfte var att värma upp eleverna så att de 

kände sig bekväma med att prata vidare (se Bilaga 2). Några av dessa frågor hade 

således inte direkt att göra med intervjuämnet, men kändes bra att ha med som 

stöd. Syftet med gruppintervjuerna var att få möjlighet att jämföra om 

uppfattningen av vilka texter som bearbetas i skolan skiljer sig åt mellan lärare 

och elever. Kanske kan det vara så att läraren upplever att han/hon väljer en text 

som bör intressera eleverna, men eleverna inte alls finner något intresse i den 

valda texten. På det här sättet ville jag få in några elevers röster om vad man läser 

i skolan och varför, utan att bara fastna i lärarnas utgångspunkt i frågan.  

 

2.4 Procedur 

I undersökningen genomförde jag alltså fyra informella intervjuer med fyra lärare 

och två informella gruppintervjuer med elever. Jag valde att hålla alla intervjuerna 

väldigt fria med endast några ämnesområden som riktlinjer för intervjuerna. Syftet 

med detta är enligt Johansson och Svedner (2006:43) att få så uttömmande svar 

som möjligt. Men under ämnesområdena var frågorna ganska detaljerat skrivna, 

så att jag ändå skulle minnas vilka intentioner med frågan var. Lärarintervjuerna 

tog ungefär 30 min/intervju, gruppintervjun med niorna blev ca 35 min lång 

medan gruppintervjun med sjuorna tog ca 15 min. 

   Jag spelade in intervjuerna för att på så sätt kunna rikta uppmärksamheten mot 

informanten/informanterna istället för att vara upptagen av att skriva ner svaren. 

Men som Johansson och Svedner (2006:45) föreslår hade jag ändå för avsikt att 

teckna ner vissa stödord för att på så sätt ge informanten tid att lägga till eller 

utveckla sina svar. Dock kände jag under intervjuernas gång att detta var onödigt. 

Istället gav jag informanten/informanterna en paus efter frågorna för att ge 

denne/dem tillfälle att utveckla sitt/sina svar. Ofta togs också den chansen.  

   I intervjuerna utgick jag ifrån min intervjuguide/lista med intervjufrågor. Enligt 

Starrin och Renck (1996:62) är det viktigt att få information om de punkter man 
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tagit upp i guiden, men viktigt att inte frågorna leder in svaren i vissa bestämda 

riktningar. Därmed försökte jag att inte styra in samtalet på just populärkultur 

även om detta var en vinkel jag hela tiden sökte efter i mina frågor. Jag ville inte 

klargöra att det var attityd och förhållningssätt till populärkultur jag undersökte, 

utan frågade i stället så allmänt som möjligt om textval. Jag märkte att samtalet 

väldigt lätt bara handlade om skönlitterära böcker. Så för att även få in texter ur 

t.ex. olika media valde jag att ställa mer specifika frågor om huruvida 

läraren/eleverna arbetat med dessa ämnesområden. 

   Även i gruppintervjuerna försökte jag ha öppna frågor, skälet till detta var att få 

så spontan information som möjligt (Starrin & Renck, 1996:63). Inledningsvis var 

frågorna väldigt enkla, detta för att, som sagt, värma upp eleverna och bara få dem 

att komma igång att prata om ämnet. Starrin och Renck skriver att just 

öppenhjärtighet är viktigt för att den intervjuade ska känna sig trygg.  

   I efterhand skrev jag ner intervjuerna var och en för sig, och efter det 

sammanfattade jag de sex intervjuerna i en sammanhållen text.  

   ”Att analysera kvalitativa data innebär bland annat att reducera datamängden” 

skriver Ryen i Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier (2004:106). 

Vid analysen av det inspelade intervjumaterialet reducerade jag bort sådant som 

var upprepningar, icke tillhörande ämnet och otydliga svar. Vidare delade jag in 

resultatet i kategorier likt beskrivet i Ryen (2004:107) av vilka jag sedan 

sammanförde de olika intervjuerna i en sammanhängande text. Sammanfattat blev 

resultatet bara en del av det ursprungliga intervjumaterialet. Jag försökte fokusera 

materialet på de frågeställningar jag hade och syftet jag ville uppnå. Och det som 

kom fram utöver detta har alltså i rätt stor mån reducerats. Detta presenteras i 

resultatet. 

    

2.5 Definitioner 

2.5.1 Populärkultur 

I inledningen av detta uppsatsarbete kändes det som en nödvändighet att definiera 

ordet populärkultur. För mig personligen är det ett mycket positivt begrepp. Det 

betyder spänning, lättillgänglighet och underhållningsvärde för mig. Men jag är 

också medveten om att det även har en negativ klang. Var den känslan kommer 

ifrån kan man fundera på, men jag skulle gissa ifrån stämningar och attityder i 
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media och bland människor i största allmänhet. Men kanske kan det också vara så 

att det här är en attityd som man inhämtat under sin skolgång? Något som man 

blivit pådyvlad i skolans värld och som därefter levt kvar? 

   Nationalencyklopedin.se (www.ne.se) beskriver populärkultur som ”/…/ett 

samlingsbegrepp för t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress”. Man 

skriver sedan att begreppet är vagt och kan ha flera betydelser. Vanligtvis används 

det som motsats till s.k. högre kultur och finkultur. ”Det kan också användas 

nedsättande och då liktydigt med trivialkultur och skräpkultur”, skriver man i 

Nationalencyklopedin.se. Men det står också att synen på populärkulturen nu har 

omvärderas efter att ansetts som ytlig och fördummande. 

   För att få en fördjupad bild av de olika definitionerna av så kallad finkultur och 

motsatsen populärkultur eller masskultur läste jag Magnus Perssons avhandling 

Kampen om högt och lågt (2002). Han försöker i sin avhandling att förklara 

förhållandet mellan det höga och det låga just i litteraturen. Förr fanns en större 

klyfta, men nu har de två närmat sig varandra och Persson försöker förklara hur 

och varför relationen mellan högt och lågt ser ut som den gör.  

   Persson inleder med att beskriva hur populärkultur har likställts med masskultur 

och att det massan gillar ofta ses som låg kultur. Persson beskriver vidare hur 

författare som uppnår masspopularitet blir suspekt hos kritikerna även om boken 

tidigare fått god kritik. Han menar att det alltså ännu idag är marknaden som styr 

huruvida ett litterärt verk klassas som högt eller lågt. Det är alltså inte bara texten 

i sig som avgör en texts placering i hierarkin, utan även processer utanför texten. 

   Persson kommer fram till att högt och lågt påverkar varandra ständigt och i båda 

riktningarna. Den här dikotomin kommer alltid att finnas och det faktum att de 

ständigt existerar som motpoler till varandra gör att det väcks en diskussion om 

deras motsättningar (Persson, 2002).  

2.5.2 Ungdomskultur 

Ytterligare ett begrepp som jag nämner i uppsatsen är ungdomskultur. Under 

skrivprocessens gång har det här begreppet smugit sig in i mina resonemang då 

jag känt att populärkultur varit något begränsande. Nationalencyklopedin.se 

(www.ne.se) definierar ungdomskultur som ”/…/kulturella uttryck som skapas av 

eller förknippas med ungdomar” och företeelser som ”/…/knyts till ungdom i 

allmänhet”. Själv använder jag ungdomskultur som en vidgning av begreppet 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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populärkultur. Jag tänker mig att populärkultur är en stor del av ungdomskulturen 

men att ungdomskultur även innefattar den del av kulturen som kanske inte 

konsumeras av massorna enbart, utan även av enstaka ungdomar och 

ungdomsgrupper. 

 

2.5.3 Text 

Den tredje och sista definitionen jag vill göra är kring ordet text. Under 

undersökningens gång har det blivit uppenbart att man instinktivt tänker på 

skönlitteratur när man talar om text. Men det bör betonas att jag inte utgick ifrån 

enbart böcker och skönlitteratur då jag gick in i arbetet med uppsatsen. ”Det 

vidgade textbegreppet” kan enligt kursplanen för svenska i grundskolan 

(Skolverket, 2000) innebära att man tillägnar sig och bearbetar texter ”/…/ genom 

avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium.” Det står vidare att ”ett 

vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” 

Eftersom detta är utdrag ur den existerande kursplanen i svenska är det också 

denna begreppsbildning jag personligen utgått ifrån, samt förväntat mig att de 

intervjuade lärarna arbetar utifrån. 

 

3 Litteraturgenomgång 
 

I litteraturgenomgången har jag försökt ge en bild av den roll populärkultur tycks 

ha i skolan och bland lärare för att senare kunna bedöma om några av dessa 

perspektiv finns hos de intervjuade lärarna. Det finns olika attityder och 

förhållningssätt som både förändrats genom tiden men också existerar sida vid 

sida i dagens skola. Jag berör också något av den problematik som tycks finnas 

kring hur man arbetar med populärkultur. Dagens samhälle med de mediala 

strömningar som finns får också ett avsnitt och jag presenterar den radikala 

estetiken som ett förhållningssätt att arbeta med populärkulturen i skolan. Några 

resultat av den senaste forskningen inom området presenteras och sedan gör jag 

ett försök att förtydliga vad kursplanen i svenska säger om textval i skolan. 

Avslutningsvis jämför jag den nuvarande kursplanen med den nya, ur Lgr 11. 
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3.1 Populärkulturen i skolan i historien 

Genom tiderna har man haft olika syn på populärkulturen och hur stor plats den 

ska få ha i skolans undervisning. I Populärkulturen och skolan av Magnus 

Persson (red.)(2000:28ff) gör man en redogörelse för hur man i allmänhet hanterat 

det höga och det låga i skolan under 1900-talet. Dessa är strömningar som funnits 

under det senaste århundradet men Persson menar dock att dessa traditioner 

fortfarande är aktuella i dagens skola.  

   Före 1950-talet förträngde man i stort sett triviallitteraturen. Den var helt enkelt 

icke existerande i skolan och i läromedlen. Den var däremot hela tiden närvarande 

i samhället som ett hot som när som helst kunde inta skolan. Man ansåg i 

samhället att skolan var den goda kulturens försvarare och förmedlare. För att 

klargöra vad som var god litteratur inrättades under första hälften av 1900-talet en 

litterär kanon, dvs. en bestämd arsenal av god litteratur, som alla lärare 

förväntades hålla sig till. Syftet med en litterär kanon var att den skulle fungera 

som ett motgift mot lägre kultur. 

   På 1960-talet började populärkulturen få ett litet utrymme i skolan. Det fanns 

dock fortfarande en avsikt att skilja på god och dålig litteratur, men man ville 

inom skolan att eleverna själva skulle göra avskiljningen. Därför valde lärarna att 

exponera eleverna för den dåliga kulturen i små doser och hoppades därmed att 

eleverna själva skulle välja den goda litteraturen framför den dåliga. Detta 

kallades vaccinationsmodellen (Persson, 2000:31f). 

   Efterhand kom vaccinationsmodellen att ersättas med den fria 

upplevelseläsningen under 70-talet. Här var grundtanken att stimulera elevernas 

läslust och huvudsaken var att eleverna läste. Vad de läste var mindre viktigt. I 

och med detta kom ungdomslitteraturen in i skolan på riktigt och det innebar att 

det blev mer accepterat att läsa populärkultur. Läslusten betonades starkt i Lgr 69 

och man ville att elevernas läsning skulle vara fri och ostörd. Även här hoppades 

lärarna att eleverna skulle välja den goda litteraturen, men på ett mer naturligt sätt 

än genom vaccinationsmodellen (Persson, 2000:28ff). 

   Som tidigare nämnts menar Persson (2000:28) att trots att detta varit allmänt 

hållna strategier kring läsning genom 1900-talet finns de tre attityderna 

fortfarande kvar bland lärare idag. Likväl finns det också andra attityder och 

strategier bland lärare förutom dessa. Några av dessa presenterar jag nedan. 
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3.2 Tre forskningsperspektiv om populärkulturen i skolan idag 

Tre olika sätt att hantera populärkultur eller ungdomskultur i historien i skolan har 

således varit utestängning, vaccinationsmodellen och den fria 

upplevelseläsningen. Då man undersöker populärkulturens plats i skolan idag 

kommer man osökt i kontakt med allt det som kan definieras som populärkultur, 

t.ex. musik, bild, media, och alltså inte bara populärkultur i textsammanhang som 

ju jag undersöker. I En start för tänket, en bit på väg av Ericsson och Lindgren 

(2007:25ff) har man gjort ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska 

lärprocesser i skolan och där redogörs för några olika forskningsperspektiv som 

finns kring populärkultur i skolan idag. 

 

3.2.1 Kulturteoretiskt perspektiv    

Enligt det kulturteoretiska perspektivet bör de olika sfärerna i ett barns liv hållas 

isär och basera sig på skilda normer. Skolan bör utgöra en sfär, hemmiljön en 

annan och kompisgänget ytterligare en. Om man skulle sammanföra dessa menar 

kulturteoretiska forskare att det blir en obalans i barnets liv och det är negativt för 

barnets socialisation och identitetsutveckling. Det står att genom tiden har lärarna 

förlorat sin auktoritet och distansen har därmed försvunnit då lärarna kommit 

alltför ”nära” sina elever. Därför måste läraren nu för tiden använda lockbeten för 

att få eleverna att intressera sig för studierna. Ett sätt är att använda sig av elevers 

vardagskultur i undervisningen. Det finns forskning som visar att detta är en 

vanlig strategi bland lärare, just för att få en kontakt med eleverna. Men det här 

uppskattas alltså inte enligt det kulturteoretiska perspektivet. Man anser alltså att 

skolan bör förbli skild från ungdomars vardagskultur, för att på så sätt kunna 

utgöra ett intressant studieobjekt i elevens livsvärld (Ericsson & Lindgren, 

2007:25f).  

 

3.2.2 Pedagogiskt perspektiv    

Det pedagogiska perspektivet däremot delas av lärare som anses ha en liberal syn 

på innehållet i verksamheten. Lust, vilja, spontant intresse och motivation är 

argument för att arbeta med populärkultur i skolan som används inom detta 
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perspektiv. Innehållet blir därmed mindre viktigt, man fokuserar istället på 

lärandets form. Detta har bidragit till att gränserna mellan det som tidigare ansågs 

som skräpkultur och finkultur suddats ut.  

   Det pedagogiska perspektivet har ett forskningsfokus som undersöker hur 

lärandet sker och vad är alltså inte längre det viktiga. Utgångspunkten är att hitta 

vägar till effektiviserat och mera motiverat lärande. Målet är att förbättra 

förutsättningarna för lärande i skolan. Nackdelen med detta förhållningssätt är att 

en problematiserande hållning till innehållet uteblir. Därför har det blivit ett skäl 

för det kulturteoretiska perspektivet att prioritera och fortsätta diskutera 

innehållsfrågan (Ericsson & Lindgren, 2007:26f) . 

 

3.2.3 Radikalt pedagogiskt perspektiv 

Det finns ytterligare ett forskningsperspektiv, och det kallas det radikala 

pedagogiska perspektivet. Här har man försökt sammanföra det kulturteoretiska 

och det pedagogiska perspektivet. Eftersom det finns ett problem med att den så 

kallade ungdomskulturen inte alltid tar upp värderingar och ideal som 

sammanfaller med de mål och budskap som finns i kursplanen har lärare svårt att 

sammanföra de två. Detta har utretts och man har kommit fram till att det behövs 

uppfinnas former för en integrering av elevers vardagskultur i skolarbetet. Detta 

kan te sig något motsägelsefullt mot det pedagogiska perspektivet där man ju 

redan anammat populärkulturen i undervisningen. Men enligt det radikala 

pedagogiska perspektivet menar man att man lyckats olika väl i olika ämnen, och 

att populärkulturen måste få en mera etablerad roll i alla ämnen, inte bara i 

exempelvis musikämnet. Man tror också att populärkulturen marginaliseras då 

den tranformeras in i skolkontexten, och därmed tappar sitt ursprungliga budskap. 

Därmed bör ett nytt pedagogiskt perspektiv konstrueras, nämligen det radikala 

(Ericsson & Lindgren, 2007:28ff). Detta förklaras ytterligare i avsnittet om den 

radikala estetiken. 

 

3.3 Populärkulturen som lockbete 

I En start för tänket, en bit på väg (Ericsson & Lindgren, 2007) har man efter 

utvecklingsprojektet gjort intervjuer med lärare i utvärderingen av arbetet. Där 

finner man det uppenbart att många av lärarna har en särskild bild av kultur. Man 
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har ett tydligt fokus på den typ av kulturella upplevelser som eleverna inte 

förutsätts komma i kontakt med så ofta. Lärarna har en därmed en tydlig ambition 

att upplysa eleverna. Man har ofta antagit att finkultur inte värderas i elevernas 

vardagsmiljö och målet är helt enkelt att förändra deras attityd. Lärarnas strategi 

är att försöka hitta beröringspunkter mellan elevernas kultur och skolan, och 

läraren ser sig som en brobyggare.  

   Det existerar därmed också en värdehierarki där elevernas vardagskultur ska 

fungera som avstamp mot mera förfinade kulturupplevelser. Här ställer sig 

författarna frågan om uppfattningen om att gränserna mellan ”hög” och ”låg” 

kultur har suddats ut verkligen gäller i skolsammanhang. Det finns ett moment av 

nedvärdering i en sådan här sorts hierarkisering av kulturupplevelser, menar 

författarna. Även om lärarna i intervjuerna ofta poängterar att det är viktigt att 

visa respekt om man ska bli respekterad tillbaka, förändrar det inte budskapet om 

att populärkulturen har en lägre status (Ericsson & Lindgren, 2007:182f). 

   Det finns ett exempel på hur denna metod kan användas i skolan i Monica 

Nordströms artikel ”Hollywoodfilm och såpoperor i litteraturundervisningen” 

(1998). Där presenterar hon en metod där man genom att jämföra litteraturen med 

andra medier kan locka in eleverna till en mer avancerad litteraturläsning/analys. 

Hon menar att eleverna är välbevandrade inom populärkulturen och därmed kan 

den vara bra att utgå ifrån. Men Persson (2000:36) kritiserar den här sortens 

förhållningssätt och menar att man missar att kritisera populärkulturen och den 

goda litteraturen jämförs inte med den dåliga. Det blir tydligt att populärkulturen 

inte tas med för att den i sig själv är intressant, utan för att fungera som lockbete 

för vad som anses vara mycket viktigare – att läsa god litteratur. 

 

3.4 Den radikala estetiken 

Att media tar en allt större roll i dagens samhälle är en allmänt vedertagen insikt 

enligt mig. Att särskilt ungdomar i stor utsträckning följer de nya strömningarna 

upplever jag också som väldigt tydligt. Estetiska ämnen har ju länge funnits med i 

skolschemat, även om det inte haft någon större tyngd som enskilda ämne i 

skolan. Aulin-Gråhamn m.fl. diskuterar i Skolan och den radikala estetiken (2004) 

en ny estetik i samhället som existerar på marknadens villkor. Som exempel på 

marknadsestetiken ger man all form av populärkultur som styrs av vinstintressen, 
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t.ex. romaner, filmer, leksaker och kläder (Aulin-Gråhamn m.fl., 2004:125). 

Författarna frågar sig hur skolan ska förhålla sig till marknadsestetiken på ett 

produktivt och kreativt sätt. De menar att skolan idag är ensidig och har en 

förlegad kunskapssyn. Det finns attityder som visar på att en utbildning som är 

kreativ och lustfylld inte kan leda till kvalificerade arbeten och att vanligt torrt 

pluggande däremot alltid är positivt. Skolan vill skydda sådana delar av kulturen 

som anses som ”finkultur” och aktar sig för sådant som anses allt för trivialt. 

   Men Thavenius (2004) visar att sådana element som populärkultur kan ge 

skolan ny meningsfull bildning. Marknadsestetiken har både pengar och förmågan 

att fascinera unga. Självklart ska skolan inte okritiskt syssla med sådant som 

intresserar de unga, man måste tvärtom ha en noga reflekterad och kritiskt 

hållning till den här estetiken som hela tiden finns närvarande i klassrummet. 

Thavenius förutspår två sätt på vilket man kan komma att förhålla sig till 

marknadsestetiken i klassrummet. Det ena är en traditionalism, som hela tiden vill 

försvara traditionella värderingar och konstformer och inte alls lär sig något av det 

nya. Det andra sättet är att man helt och hållet absorberar det nya och alltså inte 

heller ställer sig kritisk. Båda dessa förhållningssätt menar Thavenius är 

ofruktbara (Thavenius, 2004:110). En radikal estetik däremot skulle inte utesluta 

det konfliktfyllda eller oförutsägbara. Den skulle utmana vanetänket och vända på 

perspektiven på sådant som vi ser som självklart. Om skolan tog större plats i 

samhällsdebatten och visade sig i offentligheten skulle skolans kunskaps- och 

kultursyn ändras i grunden (Thavenius, 2004:120f). Genom att vidga lärandet över 

de traditionella gränserna kan nya röster få tillfälle att höras. På så sätt öppnar 

man för yttrandefriheten och demokratin (Gråhamn-Aulin, 2004:12).  

   Enligt den radikala estetiken är det lika viktigt att kritisera såväl högkulturen 

som lågkulturen. Både det fina och det populära borde få plats i debatten. Man 

medger att det kanske är en utopi, men att den radikala estetiken i alla fall kan 

sätta igång processer som på längre sikt kan förändra skolan (Thavenius, 

2004:122f). 

   Persson skriver att populärkulturen utgör en fond eller bakgrund för elevernas 

engagemang i alla pedagogiska sammanhang. Cholle och Denski som citeras i 

Gråhamn-Aulin m. fl. (2004:129) menar att ”Populärkulturen sätter viktiga spår i 

elevernas tankevärld och känsloliv och detta är inget som kopplas ifrån när de 

befinner sig i skolan”. Det blir skolans ansvar att lyfta fram och erkänna dessa 
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erfarenheter, utan att för den skull stryka dem medhårs eller behandla dem 

oproblematiskt. Det är en balansgång, menar Persson, och kräver lärare med en 

bred kulturanalytisk kompetens (Persson, 2000:129). 

 

3.5 Tidigare forskning 

I de tidigare avsnitten i litteraturgenomgången tar jag mest upp teorier och 

forskningsperspektiv vilka dyker upp när man undersöker populärkulturens roll i 

svenskundervisningen. Rena forskningsresultat däremot verkar det vara snålt om. 

Men Skolverket har nyligen presenterat en kunskapsöversikt om forskningen 

inom läsundervisningen i grundskolan under perioden 1995-2007. Översikten 

riktar inte specifikt in sig på textval och attityder, men jag hittar några svar om 

vilka texter man faktiskt läser i skolan och hur dessa väljs ut. I resultatet blir det 

sedan intressant att se om mina intervjuer visar samma tendenser. 

   Övergripande visar forskningsresultatet att läsning i stort är en 

färdighetsträning. Medan undervisning inriktad mot innehåll och funktion är 

sällsynt. Man ser också att läsning ofta är individuella projekt och att eleverna 

sällan utmanas av läsningen. Detta tror man beror på att den nuvarande läroplanen 

för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) betonar en individualisering och för att 

det ska bli möjligt att individualisera undervisningen inom ramen för 

klassundervisningen arbetar man ofta med övningar och uppgifter där eleverna 

kan arbeta självständigt och i egen takt. Lärarens yrkesroll har därmed förändrats 

från att undervisa klassen till att administrera, handleda och kontrollera elevernas 

arbeten (Skolverket, 2007:11ff).  

   Man har vidare sett att texter i hemmiljön har betydelse för hur barn lär sig läsa 

och skriva. Men att skolan samtidigt är restriktiv i sitt användande av dessa texter 

i skolan ” – texter som inte ingår i lärarnas repertoar är inte välkomna” skriver 

man. Hur hemmens läsning kan användas i skolan är ett område som man anser 

behöver forskas kring mera (Skolverket, 2007:14). 

   Ytterligare en fråga man ställer sig i forskningsöversikten är vad eleverna läser 

och hur texter av olika slag behandlas i skolan. En undersökning utförd av Gunilla 

Molloy (Skolverket, 2007:114) visar att eleverna läser läromedel och 

skönlitteratur som lärarna väljer ut och sedan förväntas de läsa böckerna hemma. 

Texterna läses ofta i någon form av tema och diskuteras sedan i helklass eller i 
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grupper. Detta misslyckas ofta med att uppfylla sitt syfte, oftast på grund av att 

mer dominanta elever tystar de mindre dominanta. De dominanta eleverna 

bestämmer på så sätt vad som är tillåtet att prata om och inte.  

   Lärarnas val av just skönlitteratur verkar motiveras av att läraren vill ge eleven 

en lustfylld läsupplevelse, men samtidigt gärna att läsningen ska vara bildande. 

Valet av litteratur avgörs ofta av vad som finns tillgängligt och vad läraren känner 

till sedan tidigare. Ofta väljer läraren litteratur från den egna skoltiden, eller 

genom förslag och tips från kollegor och ur läroböcker. Få lärare läser själva 

ungdomslitteratur och har också begränsad kunskap om den (Skolverket, 

2007:114f).  

   Innan min uppsats övergår till att analysera kursplanerna vill jag ge några 

avslutande ord om hur ungdomar uppfattar populärkultur och vad kultur kan vara. 

I SOU 2006:45 (Eriksson och Lindgren, 2007:22) står det att barnkultur inte är 

begränsad till de traditionella konstarterna. Kultur är även av generell art som 

datorer, spel och internet, tv, video och dvd. Dessa är också en del av barns och 

ungas kultur (Eriksson & Lindgren, 2007:22). Populärkulturens brukare tycker 

inte heller att populärkulturen är ”tom” och saknar mening, tvärtom blir det 

populära det meningsskapande. Att vara insatt i en genre av populärkultur får inte 

underskattas säger Persson (2000:20). Även skolkommittén säger att vi ska lära 

ungdomarna förstå kulturen, inte motverka den (Persson, 2000:17). 

 

3.6 Kursplaner i Svenska 

Inför en undersökning av den här karaktären är det självklart intressant att studera 

kursplanen för Svenska i grundskolan för att få en bild av vad lärarnas uppdrag är 

enligt den, då det kommer till att välja texter för eleverna att läsa. Jag kommer 

också att jämföra kursplanen 2000, som hör till Lpo 94 och som man arbetat 

utifrån de senaste åren, med den nya som presenterats i Lgr 11. Den nya 

kursplanen är i skrivande stund inte helt fastställd men riktlinjerna finns ändå 

presenterade.  

   Eftersom jag studerar till lärare i grundskolans senare år är det också kursplanen 

för den åldersgruppen jag analyserar.  

 



15 

 

3.6.1 Den nuvarande kursplanen i Svenska 

I kursplan 2000 för svenska i grundskolan (Skolverket, 2000) står vid ett flertal 

tillfällen om skönlitteratur, film och teater som en viktig del av kulturarvet samt 

medel till att stärka elevernas identitet samt skapa förståelse för omvärlden. Man 

skriver att ”/…/i arbetet med skönlitteratur, film och teater möts elevernas 

erfarenheter och de ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur 

och kulturella värderingar”. Kulturbegreppet verkar inte vidare vidgat utöver 

detta. Man skriver också att ”samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 

förväntningar på språkförmåga hos alla” (Skolverket, 2000). Här verkar det som 

att man vill att man ska utveckla språket så att man kan använda det i ett samhälle 

i förändring. 

   I strävansmålen för svenskundervisningen står det att eleven ska utveckla ”sin 

förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag”. Samt att man ska 

utveckla ”sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 

texter med olika syften väcker”. Dessa strävansmål verkar ge läraren en stor frihet 

att välja texter med just olika syften och av olika slag. Det definieras inte 

ytterligare vilka texter man menar. Samtidigt uppges att skönlitteratur, film och 

teater ska vara medel för att utveckla sin identitet samt vara grund för diskussion 

och reflektion kring kulturella värderingar och erfarenheter. Inte heller här nämns 

fler kulturella inslag som källor till samma utveckling.  

   I ytterligare ett strävansmål står att eleven ska ”stimuleras till eget skapande och 

till eget sökande efter meningsfull läsning”. Under rubriken ”Ämnets karaktär och 

uppbyggnad” kan man också att läsa att eleverna, när de använder sitt språk i 

”meningsfulla sammanhang”, kan utveckla goda språkfärdigheter. Men det står i 

samma stycke att ”genom att använda språket lär sig eleverna att behärska 

situationer som ställer olika språkliga krav”. En fråga som dyker upp är givetvis 

vem som ska avgöra vad som är meningsfullt. Jag funderar också på om det är all 

användning av språket som ger eleverna kunskaper att behärska situationer som 

ställer olika språkliga krav, eller om det är just de meningsfulla sammanhangen 

som man påtalat tidigare som är särskilt gynnsamma. 

   Ett begrepp man oundvikligt snubblar över när man kommer in i ämnet om 

textval i skolan är det så kallade ”vidgade textbegreppet”. I kursplanen står att 
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bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan även ske genom 

avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. ”Ett vidgat textbegrepp 

innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” skriver man. Det här 

begreppet upplever jag öppnar upp för en friare tolkning av vad som kan läsas i 

skolan, även om ordet ”meningsfull” ändå skapar tvivel om man som lärare 

verkligen är berättigad att avgöra meningsfullheten. 

3.6.2 Jämförelse med nya kursplanen 

Den nya kursplanen i Svenska ur Lgr 11 (Skolverket, 2010) är inte utformad på 

samma sätt som den tidigare kursplanen. Därmed kan man inte jämföra 

exempelvis strävansmålen på ett tydligt sätt. Istället har jag försökt se hur man 

formulerar sig annorlunda samt om man vidgat några begrepp. 

   ”Skönlitteratur, film och teater” som upprepas vid ett flertal tillfällen i den äldre 

kursplanen finns inte alls med som fast uttryck i den nya. Istället skriver man 

”olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande” som möten där 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

förståelse för omvärlden. Jag tycker att det verkar som om man rejält vidgat 

begreppen för det här området. Teater verkar ha ersatts av estetiska uttrycksformer 

som exempel. 

   Det står också att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda 

medier” och att ”språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och 

medier”. Just ordet ”medier” används mycket mera frekvent i den nya kursplanen. 

Det verkar visa på en förnyad medvetenhet om det nya slags samhälle som vi 

lever i. 

   Begreppet ”text” verkar även det ha vidgats i den nya kursplanen. Man ger 

exempel på ”beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och 

argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, 

arbetsbeskrivningar och blogginlägg”. Man ger också exempel på nya kulturella 

inslag som ”tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter”. Allt som allt ger man 

tydligare exempel på det tidigare ”vidgade textbegreppet”. 

   Man skriver också om språkets betydelse för att utöva inflytande och för den 

egna identitetsutvecklingen. Här ser jag stor potential till att få utrymme i 
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svenskundervisningen till att diskutera inlägg på Facebook, i bloggar och 

personliga presentationer på internet.  

   En slutsats av jämförelsen mellan de två kursplanerna är att det har skett en 

markant vidgning av begreppet ”text”. Kursplanen ur Lgr 11 har stort fokus på 

olika texter, men nämner inte ”meningsfull” läsning alls. Däremot uttrycker 

varken den äldre eller nya kursplanen något om att man ska utgå ifrån ungdomars 

existerande kultur vid textbearbetning i skolan, för att sedan leda dem vidare. Den 

nya kursplanen är inte lika låst vid just skönlitteratur, film och teater som den 

äldre är. Man plockar in nya element såsom tv-serier. Jag upplever att det visar att 

man flyttat sig ett steg närmare den kultur som ungdomar lever i idag och därmed 

längre bort ifrån tidigare ideal.  

 

4 Resultat 
 

Här följer en sammanfattning av det material som kom fram under intervjuerna. 

Jag inleder med att sammanfatta de fyra intervjuerna med lärarna och i slutet 

kommer en något kortare text som redogör för gruppintervjuerna med eleverna. 

 

4.1 Lärarintervjuer 

Dessa åsikter och tankar hade de fyra lärarna kring textval i skolan. Texten är 

indelad i stycken efter de ämnesområden som visade sig efter att jag hållit 

intervjuerna och påverkas av den ordning jag ställt mina intervjufrågor.  

4.1.1 Lärarnas filosofi vid val av text 

Som inledning vid intervjuerna ställde jag frågan om läraren hade någon särskild 

filosofi när det kom till att välja texter åt eleverna. Svaren blev väldigt spontana, 

och kom efter någon eller några sekunders fundering från alla informanterna. Det 

blev väldigt intressant att alla fyras svar skiljde sig från varandra, även om de 

efter lite resonerande fram och tillbaka kunde justera och omformulera sina svar. 

   Informant A svarade att hon försöker blanda klassiska ungdomsböcker med det 

som är i ropet idag i ungdomslitteraturen. Hon tycker det är viktigt att det finns 

något att diskutera kring boken eller texten som man valt, och därför väljer hon 

ofta samma böcker om och om igen, för att de är lätta att jobba med. Hon försöker 
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vidare att hitta böcker som har med elevernas intresse att göra, för att på så sätt 

locka in eleverna i läsningen. Sedan försöker hon få dem att läsa något annat. Hon 

säger att hon läst i forskningen att det inte spelar någon roll vad eleverna läser, 

men hon vill alltid att de ska lära sig något nytt. Visst tycker hon att den fria 

läsningen har en fördel, men det är viktigt att det finns ett djup och en utveckling. 

Avslutningsvis går hon tillbaka till att det viktigaste är att eleverna får intresse för 

läsningen. 

   Informant B svarade spontant att ”jag utgår från vad det är vi ska göra” när jag 

frågade vilken filosofi hon hade. Texten väljs utifrån vad de ska ha den till, och 

det är bestämt ifrån vad man gör i varje årskurs. Hon gör ofta så att hon väljer en 

text som eleven känner igen sig i, sedan en text som är lite svårare och sedan en 

mer klassisk text som har lite mer tyngd. Självklart kan de texter som handlar om 

något eleven känner igen sig i ha kvalitet, säger hon, men hon försöker leda dem 

till något svårare, så att det blir en utveckling. Det är viktigt att de börjar tycka det 

är roligt, för att man sedan ska kunna leda dem vidare.  

   Informant C svarar lika spontant att ”texterna ska beröra”. Hon menar att det är 

klart att perspektivet kan vara något annat, men att väcka läslusten är det viktiga 

med svenskämnet. Hon tycker att när eleverna går ut grundskolan ska alla ha 

blivit berörda någon gång av något de läst. Man vill ha en text som berör men på 

en nivå som de klarar av och utmanas av samtidigt, säger hon. De ska få kämpa 

lite men det får inte bli för svårt, tycker hon.  

   Informant D uppger att hennes filosofi är att välja texter som hon själv tycker 

har varit bra. Sådant som hon personligen uppskattar och tycker är bra hoppas hon 

också att eleverna ska uppskatta. Hon menar att om inte hon kan förmedla ett 

positivt budskap så är det nog svårt att få eleverna att uppskatta texten. Hon säger 

också att det viktiga är att eleven tar sig igenom texten. Om man till exempel 

väljer en gemensam skönlitterär bok så måste det finnas olika nivåer på språket så 

att alla elever kan ta sig igenom boken. Den får absolut inte vara för svår. 

   Sammanfattat kan man säga att alla informanterna hamnade i ett resonemang i 

sina svar om vilken nivå läsningen skulle ligga på. Särskilt informant B verkar 

målmedveten i att ge eleverna texter ”med tyngd i” medan särskilt informant D 

verkar vilja direkt undvika sådant som är för svårt. Informant B och C hamnar 

någonstans däremellan. 
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   Informant B är också väldigt inriktad på att börja där eleverna befinner sig för 

att sedan locka dem till något annat. Både informant A och C nämner att väcka 

läslusten som det viktigaste. 

4.1.2 Finns det något de undviker? 

Som följdfråga till lärarnas filosofi vid textval frågade jag om det fanns texter som 

de undvek och varför. Informant A funderade lite och kom sedan med svaret att 

hon undviker texter om de är för svåra. Och hon preciserade sedan till texter som 

hade för svårt innehåll. Hon vill inte bara säga till eleven: ”Läs det här”, eftersom 

det kan finnas risk att man trycker ner folkgrupper eller att något är för känsligt 

för någon. Visst måste man diskutera svåra ämnen, medger hon, men hon vill inte 

tvinga på någon något obehagligt. Här blir hon lite ambivalent och säger att 

kanske kan man kräva att de ska läsa om vissa ämnen, även om det är känsligt. 

Hon vet inte riktigt och tycker att det är svårt att avgöra. Hon tycker att man borde 

få tid att diskutera sådant här med andra lärare i skolan, så att man har en 

gemensam syn.  

   Informant B tycker att frågan om vad hon undviker är svår att svara på. Kanske 

texter som hon har svårt att se att varken eleverna eller hon ska få ut något av. 

Visst är det ofta som eleverna inte inser vad de får ut av en text, men lärarens 

uppgift är ju att visa dem det. Hon vill att en text alltid ska ha något slags kvalitet 

och att det måste finnas något man kan prata om. Eleverna vill bara bli 

underhållna, säger hon, men som lärare måste man försöka få med något mer 

bakom. 

   Även informant C funderar ett slag innan hon svarar på vad hon undviker. 

Sedan säger hon: ”Det som de redan får för mycket av”. Hon ger exempel på 

böcker om Bert och menar att de böckerna läser alla redan, så det behöver vi inte 

arbeta med. Hon vill visa dem på sådant som ger något nytt. Hon ger exemplet på 

att om man arbetar med bloggar så kan man diskutera kring det som de läser, men 

sedan visa på något annat. Hon tror inte att hon undviker något medvetet utan vill 

istället gärna jobba med svåra ämnen då hon ser det som en utmaning. Hon har 

också en medveten strategi att eleverna ska läsa lika många kvinnliga som 

manliga författare. 

   Informant D utvecklar sitt svar om sin filosofi i den här frågan. Hon säger att 

hon undviker sådant som hon själv inte har intresse av. Även om klassen har ett 
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särskilt intresse, och hon inte delar det med dem, har hon väldigt svårt att tänka 

sig att hon skulle kunna sätta sig in i deras intresse bara för dem. Hon tror inte att 

det skulle bli lyckat. Där medger hon att det skulle kunna bli problem. Här för hon 

plötsligt en litterär kanon på tal, för hon tycker att eleverna bör känna till de stora 

svenska författarna. Hon tycker att det kan hjälpa nyutbildade lärare att välja 

texter för eleverna och att det är viktigt att alla elever lär sig om stora författare.  

   Här skiljer sig svaren åt mellan de intervjuade. Informant D håller fast i att hon 

själv måste vara intresserad av texten. Informant C vill inte att eleverna ska fastna 

i sådant som de redan får mycket av på fritiden, därför vill hon behandla andra 

ämnen på lektionen. Informant B lyfter återigen vikten av att eleven måste få ut 

något av sin text, och hennes svar påminner därmed om det svar informant C gav. 

Informant A kommer in på en diskussion om vad man egentligen kan kräva av 

eleverna. Hon är lite osäker på hur man ska behandla svåra ämnen, och därför 

undviker hon texter där hon inte har en tydlig ståndpunkt. 

4.1.3 Fri läsning vs. gemensam 

För att få en bild av hur mycket av läsningen som är styrd och inte i klassrummet 

frågade jag informanterna om hur de väljer böcker. Informant A låter ofta 

eleverna själva välja bok, det tycker hon är väldigt positivt. Hon använder sig ofta 

av bibliotekarierna för att eleverna ska hitta böcker de är intresserade av. Själv 

försöker hon hänga med i ungdomslitteraturen men tycker att det är svårt. På 

skolan har man också gemensamma böcker som alla elever läser eftersom dessa 

finns i klassuppsättningar. Jag frågar då varför man valt just de böckerna. Hon 

svarar att en bok läser man för att det är en nobelpristagare som skrivit den och 

den boken läser man för att det ska finnas en viss nivå på läsningen. Det vill man 

att eleverna ska ha med sig inför gymnasiet. Man vill att det ska ha blivit en 

stegring i elevernas läsning och att de ska få se att man kan läsa en text av en 

nobelpristagare. De brukar också se filmen efteråt. Hon är dock lite kluven till den 

här boken och har själv funderat på om det är för tidigt att arbeta med den i 

årskurs nio.  

   Eftersom informant B arbetar på samma skola som informant A berättar även 

hon att man läser en del klassuppsättningar tillsammans i klassen, och att dessa är 

samma i alla klasser. Men utöver dessa är eleverna och lärarna fria att välja vilka 

böcker de vill läsa. Hon väljer själv ofta böcker som fungerar bra att arbeta med, 
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och återkommer till dessa varje år. De böckerna blir kvar därför att de är 

genomarbetade och har många kvaliteter. Hon ger exempel på samma bok som 

informant A och säger att hon tycker att den är jättebra att arbeta med för att det är 

en bok som de inte skulle läsa själva och för att den ger läsningen en viss nivå. Då 

eleverna väljer böcker själva kontrollerar hon inte vad de väljer mer än att hon vid 

redovisningar kan se om de behöver utvecklas i sitt läsande, och då försöker hon 

leda dem vidare genom ett resonemang med eleven. Hon tycker att de ofta 

underhålls av sina böcker men inte så mycket mer. Man kan vara intresserad av 

det boken handlar om, men ändå ta det till en ny nivå, menar hon. 

   Även informant C låter ofta eleverna själva välja texter. Man har fem böcker 

som är bestämda av läraren under hela högstadietiden, resten får de välja själva. 

De får välja vilken bok som helst men vid en särskild sorts bokredovisning som 

sker en gång i månaden presenterar man sin bok för läraren och klasskamraterna. 

Då har hon som lärare tillfälle att se om eleven fastnat i sitt läsande och kan se om 

hon behöver leda eleven vidare. Hon är tydlig med eleverna att de inte ska läsa 

böcker som de tycker är dåliga, och verkar lägga ner mycket tid på att de ska hitta 

böcker som de gillar. 

   Då de läser gemensamma böcker väljer man dessa utifrån det tema man arbetar 

med. Då jag frågar om vilken nivå informant C vill ha på de gemensamma 

böckerna nämner hon betygskriterierna som avgörande för detta. Men lärarna på 

skolan vill också att man ska läsa lättare klassiker. Alla ska ju få godkänt, säger 

hon, men enligt strävansmålen kan man komma lite längre. De jobbar ganska 

mycket med klassiska noveller just för att låta eleverna få en chans att utveckla 

sitt läsande. 

   Informant D har en helt annan syn på att låta eleverna själva välja texter. Hon 

tycker inte alls att det är möjligt. Men hon korrigerar sig till att medge att det i alla 

fall inte fungerar i den klass hon vikarierar i för tillfället. De vill inte läsa. De 

kanske skulle kunna gå och låna en bok, men de skulle inte läsa den, tror hon. Om 

hon skulle välja en gemensam bok/text åt eleverna skulle hon vara noga med att 

den hamnade på rätt nivå. Det måste finnas bra arbetsmaterial till eftersom det är 

svårt att komma på själv som lärare.  

   Sammanfattat verkar informanterna A, B och C varva gemensam läsning med 

fri läsning. Alla uppger att lusten att läsa är väldigt viktig och jag förmodar att det 

fria valet är viktigt för att gynna just läslusten, även om ingen av informanterna 



22 

 

uttryckligt säger att detta är anledningen till att eleverna får välja själva. Man 

skulle också kunna tänka sig att eleverna får välja själva för att det är enklast så, 

detta framkommer inte riktigt. Den fria läsningen verkar också följas upp efter 

redovisningar och man försöker leda eleverna vidare i sina val av böcker. 

   Gemensamma böcker tycks alla ha syftet att leda till något ytterligare i 

kunskapsinhämtning. I informant C’s fall verkar det ofta handla om att man 

arbetar med något särskilt tema. För informant A och B verkar de gemensamma 

böckerna ha som syfte att ge eleverna en ny vinkel på sin läsning. Djupet som 

finns i nobelpristagarens bok verkar viktig att förmedla, och man vill att de ska ha 

kommit en bra bit på väg kvalitetsmässigt i sin läsning inför gymnasiet.  

   Att informant D’s åsikter i den här frågan skiljer sig så markant ifrån de övriga 

informanterna tror jag till stor del beror på det utsatta läge man befinner sig i som 

vikarie. Då kan det säkerligen vara en stor utmaning att välja texter som passar 

eleverna eftersom man inte är insatt i varken vilken nivå eleverna befinner sig på 

eller vilka intressen de har. 

4.1.4 Texter ur internetkulturen 

Vid samtal kring text är det väldigt lätt att det bara handlar om skönlitteratur i 

bokformat. Bokläsning är något man prioriterar i svenskundervisningen och därför 

kommer mycket av diskussionen att hamna just kring det. Då jag ställde mina 

frågor försökte jag personligen att alltid säga ”text”, och visst nämndes noveller, 

fakta, texter och i ett fall bloggar. Men överlag kom intervjuerna mest att handla 

om skönlitterära böcker. För att vidga tankarna på mina informanter frågade jag 

om de arbetat med just bloggar och kanske Facebook, och hur de i sådana fall 

arbetat med det.  

   Informant A intog direkt en personlig ställning och säger att hon nästan är rädd 

för Facebook. Hon tycker att det är svårt med tekniken och vill själv vara bekväm 

innan hon börjar med något sådant. Hon är orolig för vem som ska läsa det hon 

skriver. Jag upplever att hon missförstått min fråga för jag menade ju inte om hon 

själv använder det, utan hur hon arbetat med eleverna om det. Då ger hon exempel 

på en övning som hon gjort och jag uppfattar att hon skulle vilja ta in det här 

ämnet i klassrummet, men att hon är osäker på hur man ska bära sig åt. Hon vill 

inte bara att eleverna ska sitta med Facebook och skriva till varandra. ”Jag är lite 

rädd för det, vet inte vart man skulle hamna”, säger hon. Jag frågar återigen om 
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det är något hon skulle vilja att man arbetade mer med i skolan. Hon visar sig åter 

igen tveksam till att svara, men till sist säger hon att man kanske borde diskutera 

det mera. Hon berättar hur man ofta pratar om internet och chatt med eleverna då 

det vid tillfällen förekommit mobbning. Men hon föreslår att man kanske kan 

försöka se det som något positivt också. Hon avslutar ämnet med att säga att hon 

inte har tid att chatta med sina elever, det finns inte tid för det under en arbetsdag. 

   Informant B visade en helt annan inställning till min fråga om hon arbetat med 

Facebook och bloggar. Hon svarar ”Nej, men jag är på G”. Hon berättar hur hon 

veckan efteråt ska gå på en föreläsning som handlar om sociala medier. Hon 

känner att man behöver uppdatera sig ifrån noveller och romaner. ”Eleverna håller 

ju på med det, och därför behöver vi titta på det även här”, säger hon. Hon tror att 

det kan vara en väg in, precis som en lättläst bok, och att det kan ha ett skolvärde 

det också, det som eleverna håller på med. Hon tycker absolut att 

ungdomskulturen behöver få större plats i skolan och att det mesta som 

ungdomarna har att göra med måste vi i skolan lära oss om. Man kanske inte har 

så stor nytta av allt som ungdomarna sysslar med, men istället för att bara rata det 

och säga att det är ingenting att ha bör man titta på det och se vad det är, tycker 

hon. Framför allt är det ett sätt att nå dem och leda dem vidare, säger hon. 

   Informant C har ett förhållningssätt till internet, bloggar och Facebook som är 

av en kritisk karaktär. Hon tycker framförallt att den här kulturen borde få större 

plats i skolan för kritisk granskning, men hon vill inte att man rent ska använda 

sig mer av t.ex. Facebook i skolan. Hon tycker att diskussionen kring ämnet borde 

få större plats i kursplanen, på lärarutbildningen och att fortbildning borde 

erbjudas för arbetande lärare. Hon läser i nuläget bloggar med elever för att få 

dem att tänka till, men inte som litteratur i sig. Att hon inte kommit så långt i detta 

arbete tror hon beror på henne själv, att inte hon kommit så långt i sitt eget 

bloggläsande. Men hon utgår ifrån där eleverna befinner sig och tar diskussionen 

därifrån. 

   Informant D har inte arbetat med det här ämnet och på skolan där hon nu arbetar 

har man spärrat alla sådana sidor så att eleverna inte ska komma åt sociala medier 

som Facebook och Apberget. Hon håller dock med om att man bör arbeta mera 

med det i skolan för att göra eleverna medvetna om de risker man tar när man t.ex. 

lägger ut en bild på internet. Att diskussionen hör till skolan håller hon absolut 

med om. 
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   I det här ämnet tycker jag mig urskilja störst åtskillnad i inställning. Informant 

A hade svårt att förstå och svara på min fråga och jag kan tänka mig att det beror 

på att hon inte ännu skapat sig en ståndpunkt i ämnet. Den egna osäkerheten kring 

sådant som sociala medier bidrar säkert till ett motstånd från att närma sig 

området, även om hon objektivt absolut kan se syftet med att skapa en diskussion 

med eleverna. Om jag jämför informant A med informant B ser jag en markant 

skillnad. Informant B har redan tänkt till och vill lära sig mer om hur man ska 

arbeta kring sådant som sociala medier i skolan. Hon har till och med tagit steget 

att gå på en föreläsning i ämnet. Här märker jag en vilja att lära sig och att ta ett 

steg till något nytt i svenskundervisningen. Hon säger själv att hon tycker att det 

är viktigt att vi gör det. 

   Informant C och D är mera vaga i sina svar och medger att ämnet är viktigt att 

arbeta kring, men att de ännu inte börjat i särskilt stor utsträckning. 

4.1.5 Meningsfullhet och kulturutbudet 

I min strävan att skönja om lärarna gör en åtskillnad mellan bra och dåligt, högt 

och lågt fastnade jag vid ett intressant ord i kursplanen för svenska. Där står att 

man ska stimulera eleverna ”till eget sökande efter meningsfull läsning” samt att 

”ta aktiv del av kulturutbudet”(Skolverket, 2007-10). Dels ville jag undersöka om 

lärarna hade någon särskild tanke kring vad meningsfullhet är, samt vad de 

spontant anser är kulturutbudet. 

   ”Det kan vara vad som helst”, säger informant A om meningsfullhet. Hon ger 

exempel på underhållning, upplevelseläsning, att eleverna lär sig något av det. 

”Det är en viktig del, att de själva får ut något av det”, säger hon. Men sedan 

tillägger hon att just skrattet, att läsa en hel serie, att läsa om andras misstag också 

är meningsfullt. Hon tror att det är just diskussionen som gör läsningen 

meningsfull men medger att det inte är lätt att avgöra som lärare. Jag glömde 

tyvärr att fråga informant A om hennes definition av kulturutbudet. 

   Informant B är tydligare med vad hon anser vara meningsfullt. Hon medger att 

hon inte kan avgöra vad som är meningsfullt för alla elever, men hon anser att 

man alltid bör hjälpa eleven att kliva upp några steg. Hon vill erbjuda eleverna en 

smakbit från olika sorts litteratur. Alla kommer inte att gilla smakbiten, men andra 

kanske gör det. Hon vill att man ska få hitta något spännande där man inte trodde 

att det fanns något. 
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   Spontant uppger hon film och teater som en del av kulturutbudet. ”Men såklart 

är det gränslöst”, tillägger hon sedan. Men om kultur ska komma ifrån skolan blir 

det lite snävare än allt det som eleverna sysslar med, säger hon. Lärarna kan 

fungera som förebilder för att få eleverna att upptäcka kultur som de annars inte 

skulle lära känna, säger hon. Och där kan man utgå ifrån deras egen kultur och 

leda dem vidare. ”Utan att förkasta deras egen kultur så klart”, för det är ju också 

värdelöst, menar hon. Man får inte skrämma dem ifrån nya erfarenheter, man 

måste vara öppen. ”Om jag inte är öppen för deras så är de inte öppen för mitt”, 

säger hon. 

   Med informant C blev dessa frågor väldigt kortfattat besvarade. Hon menar att 

meningsfullhet får läsningen om man njuter av den. Att man berörts, haft roligt, 

lärt sig något, uppger hon som sådant som skapar meningsfullhet. Hon tycker att 

det är svårt att bedöma vad som är meningsfullt för en elev, men att de olika slags 

redovisningstillfällena bidrar att för henne kunna hjälpa dem vidare. 

Kulturutbudet är allt som har med kultur att göra, säger informant C. Hon ger 

exempel på biblioteket, teater, bio, dans och musik.  

   ”Att de tar sig igenom en hel bok och kan lära sig någonting av det”, tycker 

informant D är meningsfullhet. Just att de drivs av en egen lust till att läsa, verkar 

hon tycka är viktigt, och då kan det bli meningsfullt. Kulturutbudet anser 

informant D vara musik, drama, litteratur och bild. Men själv ser hon sig som 

”okulturell” och engagerar sig därför inte så mycket. Men hon ger exempel som 

att man kan jobba med olika musikstilar, filmanalyser och att gå på teater som 

olika sätt att ta del av kulturutbudet. Och att media nu också är en del av kulturen. 

   Det verkar i stort som att det är ”finkulturen” som är kulturutbudet som lärarna 

spontant tänker på när de associerar kulturutbudet i skolan med något. Informant 

C och D vidgar sitt begrepp något, särskilt informant D verkar tänka utanför 

ramarna när det kommer till kulturutbudet. Informant B säger också att kultur kan 

vara allt, men menar att då det kommer till det skolan ska visa på, så bör det vara 

lite snävare. Jag får intrycket av att hon särskilt vill visa eleverna på en ”finare” 

slags kultur. Sådan kultur som de annars inte skulle ta del av.  

   Meningsfullhet verkar svårt att definiera för alla informanter. Det leder till ett 

resonerande i alla fyra fallen. Informant A resonerade hit och dit och kom fram till 

att det mesta kan vara meningsfullt för den enskilde. Informant B är särskilt 

inriktad på att ge elevens läsning ett djup, och att hjälpa denne vidare. Informant 
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C svarade spontant njutningen som det som skapar meningsfullhet, men korrigerar 

sedan sitt svar med att man bör ha berörts och lärt sig något. Enligt informant D är 

det viktiga för en elev att ta sig igenom en bok på egen hand och av fri vilja. Det 

är meningsfullt för eleven. 

   Intervjuerna innehöll fler frågor men de här svaren och ämnesområdena 

sammanfattade i stort vad intervjuerna kom att handla om. I diskussionen kommer 

jag att analysera svaren ytterligare. 

 

4.2 Gruppintervjuer med elever 

Resultatet av de två elevgruppsintervjuerna blev av mycket varierande karaktär. 

Niondeklassarna var fulla av tankar och åsikter och det märktes att det här med 

läsning var något de själva sysslade mycket med. Alla tre sa direkt ”ja” på frågan 

om de läste mycket och hade inga svårigheter att ge förslag på annan läsning som 

sker under en normal dag, såsom vid datorn, i morgontidningen, på mjölkpaketet, 

textremsor på TV:n osv. De två sjundeklassarna däremot svarade mera kortfattat. 

Bara en av dem såg sig som en flitig läsare och båda tappade tålamodet bara ett 

par minuter in i intervjun. Då blev det många svar av typen ”jag vet inte”. I och 

med detta blir det niornas åsikter som hörs mest här i resultatet.  

4.2.1 Läsning hemma och i skolan 

För att få en bild av vad eleverna upplever att man egentligen läser i skolan ställde 

jag detta i jämförelse med vad de läser hemma. Sjundeklassarna svarade direkt 

och spontant att hemma läser de för att det är roligt och frivilligt, man läser vad 

man vill. Men i skolan däremot bestämmer läraren vad man ska läsa. Det måste ha 

en viss nivå och man måste läsa något ifrån biblioteket. Jag frågade därför om de 

inte läser så mycket skönlitterära böcker och det stämde. Om de fick välja själva 

skulle de läsa serier eller fakta, men det får de inte göra i svenskan. Det här tror de 

beror på att de inte skulle lära sig någonting om de bara fick välja själva hela 

tiden. Den ena av dem ändrar sig och medger att han nog lär sig något av det han 

läser på fritiden också. Men det mesta läser de på fritiden bara för att de tycker att 

det är kul. 

   Niondeklassarna svarar att de läser samma böcker hemma som i skolan. En gång 

i veckan får de ta med sig den bok de läser hemma och läsa på lektionen. Men allt 

annat som man läser på svenskan är inte samma som det som man läser hemma. 
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Då har läraren tagit fram texter som de tror är skrivna för det som man ska arbeta 

med. De tror inte att man kan hitta dessa texter i t.ex. bokaffären. Men det 

kommer fram att läraren också låtit dem ta med en text som de själva hittat vid ett 

tillfälle. 

   Varför texter hemma och i skolan skiljer sig åt tror niondeklassarna beror på att 

det i skolan är uttänkt vad det är man ska lära sig. Hemma läser man för att det är 

kul, men i skolan läser man för att man ska lära sig något. Visst kan man lära sig 

av det som är spännande också säger en av eleverna, men inte lika uppenbart 

lärorikt som sådant som lärarna plockar fram.  

   Jag frågar om de skulle vilja arbeta med texter som de läser på fritiden i skolan, 

exempelvis deras blogg som de tre skriver tillsammans. Men nej, det tycker de hör 

till fritiden. De vill inte jobba med bloggen i skolan, då skulle man ju inte ha 

något att längta till på fritiden, säger de. De tycker också att deras bloggande 

utvecklats under tiden de haft den, utan att de behövt jobba med det i skolan.  

   Filmer vill de gärna se i skolan och de uppskattar filmer som de inte skulle sett 

annars. De tycker att det är viktigt att man börjar tänka i andra banor. Att titta på 

en tv-serie och analysera denna skulle de också uppskatta. Det skulle vara roligt 

att få lära sig analysera sådant som man sitter och ser på hemma. Det skulle också 

vara roligt för att det bryter av mot den ordinarie undervisningen.  

   Frågan om tv-serier och film dök upp ganska sent i intervjun med sjuorna så 

därför fick jag bara undvikande svar då jag ställde frågan. 

4.2.2 Vad som är viktigt 

Jag ville också försöka urskilja om det finns en särskild attityd eller uppfattning 

om vad som egentligen bör läsas i skolan och varför. Men också vad eleverna 

själva vill läsa och lära sig i skolan.  

   Sjuorna vill inte lära sig mera om t.ex. internet och det man kan läsa där. 

Samtalet har här blivit lite trögt. Jag får känslan av att de inte tycker att skolan har 

med den saken att göra, men jag vet inte säkert eftersom de visade sig ovilliga att 

svara. Teater medger de är roligt, men inte viktigt direkt. Det tycker inte heller att 

läraren frågar särskilt mycket om vad de själva läser på fritiden. Ibland frågar 

läraren om de läser men inte vad de läser. Den ena av dem tycker att hon får 

tillfälle att berätta lite då och då om vad hon läser på fritiden.  
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   Niondeklassarna kommer in i ett ganska långt samtal om vad som är viktigt att 

läsa och inte. De tror att läraren väljer gemensam bok för att man ska lära sig 

något ur verkligheten, istället för att man exempelvis bara ska läsa sci-fi-böcker. 

Man behöver läsa om annat för att lära sig något och få något att fundera kring. 

En bok tror eleverna får en att förstå på ett annat sätt än om läraren bara står och 

berättar. Även om man inte har prov på det sen så har man lärt sig något.  

   På frågan om de böcker som de väljer själva är lika viktiga som de som läraren 

väljer så säger de spontant ”nej”. Men sedan funderar de vidare att man nog visst 

kan lära sig om t.ex. förintelsen genom att läsa Harry Potter och att alla böcker 

faktiskt utvecklar språket. Faktamässigt lär man sig nog mer av en del böcker, 

men språkligt kan alla böcker ge något, tror de. De tycker också att svenskläraren 

vid läslektionen en gång i veckan också värderar alla böcker lika högt, då eleverna 

har fått välja bok själva, att alla är lika viktiga. Men de tror att lärare nog väljer 

böcker som har ett ordentligt språk, för att man ska få ordförrådet. De säger också 

att de gärna läser klassiker då läraren valt ut dem eftersom inte så många skulle 

plocka upp en sådan bok annars.  

   Teater tycker de om. De tycker att det är kul att se, men vet inte riktigt om det är 

viktigt. Men de tycker att det är bra att man kan ha kul när man lär sig något. De 

tror absolut att man kan ta till sig budskapet även om det inte är på blodigt allvar, 

och så refererar de till en teater som varit både underhållande och intressant. 

 

5 Diskussion 
Här följer en analys och diskussion av studiens resultat. Jag inleder med att 

diskutera resultatet av intervjuerna och litteraturstudierna och övergår sedan till att 

diskutera metoden. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med att jag analyserar resultaten av intervjuerna 

utifrån mina frågeställningar. Jag diskuterar vilka särskilda riktningar man kan se 

att de olika lärarna har och försöker urskilja några av de perspektiv och tendenser 

jag presenterat i litteraturgenomgången. Jag sätter även elevernas åsikter i 

perspektiv mot lärarnas och för en diskussion som leder mot det som komma skall 

i form av en ny kursplan och en ungdomskultur i förändring.  
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5.1.1 En ambivalens kring val av text 

Som filosofi kring hur lärarna tänker vid val av text uppgav tre av fyra lärare att 

de ville att eleven på något sätt skulle utmanas av texten och lära något av den. 

Men alla dessa tillade också att väcka läslusten som det viktigaste med läsning. 

Även den fjärde läraren yrkade på vikten av att kunna förmedla ett värde med 

texten som det viktigaste. Jag tycker mig därmed kunna urskilja två olika avsikter 

med textval i svenskundervisningen. Dels att väcka läslust, men också att eleverna 

lär sig något av boken. Det verkar inledningsvis handla väldigt mycket om det 

förstnämnda, att väcka läslusten, men därefter har alla som ambition att utveckla 

elevernas läsande och att utmana dem. Särskilt tre av lärarna är tydliga med detta. 

Resultatet stämmer även väl överens med det som visade sig i den forskning 

Skolverket drivit inom området under 1995-2007 (Skolverket, 2007).  

   Alltså verkar den fria upplevelseläsningen finnas med i tankarna hos dagens 

lärare. Grundtanken är ju i den fria upplevelseläsningen att väcka läslust och vad 

eleverna läser är därmed mindre viktigt. Visst vill man att eleverna ska välja den 

”goda” litteraturen, men läslusten är det primära. Man kan således dra slutsatsen 

att 70-talets läsvärderingar lever kvar ännu i 2010-talet. Men jag funderar om man 

även kan urskilja en sorts vaccination i läsningen, fast tvärtom. De intervjuade 

lärarna låter till största del eleverna själva välja böcker och presenterar ibland en 

gemensam bok med ett specifikt ”läsvärde/kunskap” för att på så sätt visa dem på 

något nytt. En av lärarna uttryckte ju att hon ville ge dem ”smakbitar av något 

nytt” för att på så sätt vidga perspektivet för eleven. På så sätt tycks det mig att 

man vaccinerar eleverna med det som de annars inte skulle läst, och lärarna inför 

försiktigt en kvalitet i läsningen. 

5.1.2 Kvalitet och meningfullhet 

Två av informanterna nämnde just ordet ”kvalitet” då vi samtalade om vad de 

väljer att läsa och vad de undviker. En av informanterna efterlyste även en litterär 

kanon för att eleverna ska få en slags gemensam allmänbildning. Två av 

informanterna påtalar det faktum att en författare vunnit nobelpriset som en av 

anledningarna till att de väljer en specifik gemensam bok och att den boken 

därmed har många bra kvaliteter. Tre av informanterna poängterar hur viktigt det 
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är att eleverna får med sig en högre nivå på sin läsning inför gymnasiet. Klassiker 

nämns av en av lärarna som medel för att uppnå detta.  

   Jag upplever det därför som givet att det finns texter som lärarna upplever vara 

bättre eller sämre. Men detta verkar gälla endast i kunskapssyfte. Om syftet är att 

väcka läslust verkar alla texter värderas väldigt högt. Alla lärare poängterar också 

att börja på elevens nivå och i elevens egna intressen som avgörande för om 

läslust ska kunna väckas.  

   Således tycker jag att det verkar som om lärarna i stort har ett mera pedagogiskt 

perspektiv (Ericsson & Lindgren, 2007) till sin undervisning. De verkar relativt 

liberala till textvalet och innehållet är mindre viktigt. Men samtidigt påtalar också 

lärarna vikten av att läsningen hela tiden leds framåt. De tre etablerade lärarna 

låter alla eleverna själva välja böcker, och särskilt en av dem tycks värdera det 

egna valet särskilt högt. De verkar ändå ha en framåtskridande intention med det 

fria valet i att alla böcker följs upp med redovisningar av olika former för att på så 

sätt kunna leda eleven vidare i läsningen.  

   Jag upplever att det är just uppföljning som gör läsningen meningsfull för en 

elev, enligt lärarna i intervjuerna. Om man kan diskutera en bok är läsningen 

meningsfull. Alla fyra lärare medger att all läsning på något sätt kan vara 

meningsfull. Det leder till ett resonerande och bara en av lärarna poängterar att 

läsningen ska ha ett ”djup” som avgörande för meningsfullheten. De andra stannar 

vid att det räcker med att man berörts, fått skratta eller kort och gott tagit sig 

igenom en hel bok som avgörande. Där är alltså inte innehållet det viktiga, utan 

formen som undervisningen har. Det är intressant att den lärare som just betonar 

”djupet” i läsningen som det som gör boken meningsfull också är den som vid ett 

annat tillfälle uppger att man kan vara intresserad av innehållet i en bok på ett 

personligt plan och samtidigt ta läsningen till en ny nivå. Jag upplever att särskilt 

denna lärare hela tiden har en högre ambition med läsningen, och menar att det 

inte är innehållet i sig i boken som avgör meningsfullheten, utan vad man gör av 

det. Här anar jag ett radikalt pedagogiskt perspektiv (Ericsson & Lindgren, 2007) 

på undervisningen. Den här läraren vill plocka in elevers vardagskultur i läsningen 

och samtidigt ge läsningen ett ”djup”.  
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5.1.3 Nya texter i svenskundervisningen 

Detta för mig vidare till nästa frågeställning om hur lärare ställer sig till den form 

av text som ofta läses av ungdomar, t.ex. på internet. Samma lärare som 

poängterar vikten av ”djupet” i läsningen är den som visar störst intresse av att 

använda sig av sociala medier i svenskundervisningen. Visserligen betonar hon 

till största delen möjligheten att använda sig av sociala medier som just lockbete. 

Men hennes tidigare åsikt om öppenhet inför ungdomars kultur samt att all läsning 

kan tas till en ny nivå tyder ändå på att hon delar åsikter med den radikala 

estetiken (Gråhamn-Aulin, 2004) i intentionerna med sin undervisning. Hon är 

medveten om medias roll i den värld ungdomarna lever i och vill därför gärna 

använda sig av denna i undervisningen.  

   Men likväl som det finns lärare som verkar positiva till texter ur internetkulturen 

verkar det också finnas en okunskap om samma område som i sin tur till och med 

verkar kunna skapa en rädsla inför att närma sig det nya. Jag tycker att alla de fyra 

informanterna verkar positiva till ett förändrat innehåll i svenskundervisningen, 

och särskilt att ge utrymme för kritisk granskning, men att flera av dem inte 

påbörjat processen själva ännu. Den nya kursplanen ger med sina konkreta 

exempel på särskilt ungdomsinriktade texter som blogginlägg och webbtexter 

läraren en möjlighet att vidga sin repertoar av texter i undervisningen. Frågan är 

bara om lärarna kommer att välja att tänka om. Det känns nödvändigt att det 

måste ges tid till detta arbete, kanske i form av fortbildning som en av lärarna 

efterlyser. Man måste ges möjlighet att bekanta sig med nya medier och texter för 

att på så sätt mota bort okunnighet och istället ge plats för reflektion. 

   Ett problem som uppstår i arbetet med texter från exempelvis internet är av rent 

teknisk karaktär. Lärarna kan vara ovana vid den nya tekniken och det kan skapa 

en ovilja att närma sig den. En av informanterna uppgav dessutom att man spärrat 

sidor på internet där eleverna ofta rör sig då de får tillfälle. Vad ger det för 

budskap till eleverna och om den kultur de lever och verkar i? Hur kan man 

överhuvudtaget arbeta med sådana här texter om man väljer att spärra samma 

webbplatser på skolans datorer? Jag tror att både skolledare och lärare måste tänka 

till om hur man bemöter ungdomar och deras kultur. Jag hoppas att man väljer en 

diskussion med eleverna, innan man väljer att spärra. 
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5.1.4 Populärkulturen som lockbete – igen 

Flera av de intervjuade lärarna berättar att de gärna låter eleverna välja böcker 

efter eget intresse för att sedan leda dem vidare till något annat. De väljer också 

gärna en text som handlar om något eleverna känner igen sig i vid inledningen av 

ett arbetsområde, och sedan försöker de introducera eleverna in i något annat, 

något som jag uppfattar som mera ”läsvärda” texter. Enligt det kulturteoretiska 

forskningsperspektivet i Ericsson och Lindgren (2007:25f) menar man att det är 

vanligt att lärare gör detta idag för att över huvud taget få eleverna att intressera 

sig för studierna, men att det inte är funktionellt. Ericsson och Lindgren berättar 

också att lärarna ofta också vill fungera som en brobyggare mellan elevernas 

kultur och finkulturen. Denna avsikt ser jag väldigt tydligt hos några av 

informanterna.  

   En informant berättar att då det handlar om kultur måste den inom skolans värld 

vara lite snävare och ha som syfte att upplysa eleverna om en kultur som de 

annars inte skulle träffat på i vardagen. Samma lärare är noga med att säga att man 

för den skull inte får nedvärdera den kultur eleverna lever i. Men som Ericsson 

och Lindgren (2007) säger upplever också jag att det finns risk för en 

hierarkisering av olika slags kulturer då man oftast tar avstamp i elevernas kultur 

för att ha som mål att leda dem till något annat och bättre. 

   Men här frågar jag mig också om en hierarkisering alltid behöver vara av ondo? 

Och om man någonsin kan komma ifrån en värdering av ”bättre” och ”sämre”. 

Persson (2002) menar att högt och lågt alltid kommer att existera som motpoler 

till varandra och att diskussionen kring denna dikotomi är nödvändig. Alla fyra 

informanter har en högre avsikt då de väljer texter i svenskundervisningen; de vill 

att eleven ska lära något av texten. De väljer att varva det som de anser vara 

”bättre” texter, med att låta eleverna välja fritt, och de ser värden i all sorts läsning 

även om den bara sker i underhållningssyfte. Allt det här är gott och väl tycker 

jag, men kanske finns det områden där lärare behöver utvecklas? Som man säger i 

Aulin-Gråhamn m.fl.(2004:125) så behöver lärare lära sig att också kreativt och 

lustfyllt lärande kan leda till kvalificerade arbeten. Och att det som anses som 

trivialt visst kan leda till meningsfull bildning. Men man måste utbildas i detta och 

man får absolut inte ställa sig okritisk till ungdomskulturen. Jag menar att man 

måste utbildas i just ungdomskulturen/populärkulturen för att kunna skaffa sig en 

reflekterad hållning till den. Ett sätt kan vara att lära sig om sociala medier, det 
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ger tillfälle och kunskaper som bidrar till ett kritiskt förhållningssätt, i motsats till 

en rädsla och ovillighet i att närma sig ämnet. För som Persson (2000:20) 

uttryckte så tycker inte populärkulturens brukare att populärkulturen är tom, det 

behöver också vi lärare lära oss se. 

5.1.5 Elevernas textval 

En intressant aspekt som kom fram under elevintervjuerna är hur medvetna 

eleverna verkar vara om att det man läser hemma inte är samma som man läser i 

skolan. Det man läser hemma läser man för att det är kul, men det som man läser i 

skolan läser man för att lära sig något säger de. En av eleverna sa att det man läser 

i skolan det hittar man ju inte i en bokaffär! Är det verkligen såhär eleverna 

uppfattar det? Att det vi läser med eleverna i skolan i princip är skapat för just det 

syftet: för att det ska läsas i skolan. Sjundeklassarna sa att de inte trodde att de 

skulle lära sig någonting om de bara fick välja själva hela tiden. Niondeklassarna 

ville inte heller arbeta med sin blogg på skoltid, de tyckte att det hörde fritiden till. 

Men visst, sådant som tv-serier skulle de kunna tänka sig att analysera i skolan. 

Det skulle bryta av mot den ordinarie undervisningen och därför vara roligt. Det 

intressanta här är att de skulle vilja arbeta med tv-serier just för att det skulle vara 

roligt, inte för att de verkligen skulle vilja lära sig mer om något sådant som de 

sysslar med hemma. 

   I kunskapsöversikten ”Vad händer med läsningen?” (Skolverket, 2007) som jag 

presenterade i litteraturgenomgången visade det sig att texterna i hemmiljön har 

betydelse för hur barn lär sig läsa och skriva, men att skolan är restriktiv i sitt 

användande av dessa texter i skolan. Detta bekräftar det eleverna i mina intervjuer 

upplever. Men frågan är om eleverna själva verkligen vill blanda hemmets sfär 

med skolans. Vill man separera de båda, eller har eleverna bara vant sig vid att så 

brukar man göra? Och vad händer när läraren vill introducera en populärkulturell 

text just för att det är något eleverna läser på fritiden, om eleverna ändå själva ser 

en sådan text som mindre ”bra”? 

   Några av eleverna i intervjuerna kunde ändå se att det fanns värden i sådant som 

de själva läste på fritiden och i det som är populärkultur. Så även om de är vana 

vid att separera skolans kultur från hemmets, kanske det ändå finns en insikt i att 

det inte behöver vara så. Jag tror personligen att det behövs en övergångsperiod 

för både lärare och elever där man bara introducerar populärkultur och 
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ungdomskultur i undervisningen. Man måste ge både elever och lärare tid att 

vänja sig vid att beröra nya och ungdomsaktuella texter i svenskundervisningen 

innan undervisningen kan få den karaktär av ungdomskultur som jag föreställer 

mig. Kanske påbörjas detta när den nya kursplanen införs hösten 2011. 

5.1.6 Fortsatt forskning 

Som man föreslår i Skolverkets kunskapsöversikt över läsningen i skolan 

(Skolverket, 2007) anser även jag att man behöver fördjupad forskning i hur det 

eleverna läser hemma kan integreras och fördjupas i skolans undervisning. Man 

behöver tydligare klargöra vilka åsikter och attityder som finns både hos lärare 

och elever för att på så sätt kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt om både 

”det höga” och ”det låga” har en plats i svenskundervisningen, och i vilken 

omfattning. Man behöver också ha en plan för hur man ska hantera den ständiga 

förändring som ungdomskulturen befinner sig i. 

   Införandet av den nya kursplanen betyder att lärare får möjlighet tänka om och 

utöka sin textrepertoar och sitt innehåll i undervisningen. Men hur gör lärare 

detta? Och lyckas de omforma sin planering till det som avses i kursplanen? Även 

detta måste utredas och diskuteras i skolorna tycker jag. Hur underlättar man för 

lärare att ta del av en kultur som inte är deras? 

   En tanke som återkommit till mig under uppsatsskrivandets gång är om 

svenskämnet verkligen ensamt kan behandla sådant som hämtas ifrån internet och 

ungdomskultur i allmänhet. I det mediasamhälle vi lever i tycks den kritiska 

granskningen kräva större plats i skolan än vad den får i nuläget. Men kritisk 

granskning är bara en liten del av vad man kan tycka att ungdomarna bör lära sig 

mer om. Att på olika sätt analysera sin egen kultur i form av musik, sport, film, 

dataspel och allt som finns i dessa världar är också något som borde få utrymme i 

skolan tycker jag personligen. Men finns det plats i svenskundervisningen? Jag 

tror inte det. Därför jag har ett litet förslag om ett nytt skolämne. 

Persson(2004:206) berättar om något som kallas ”common culture” där ordet 

”common” betyder vanlig och vardaglig och kännetecknar en gemensam kultur. 

Det är en öppen och lättillgänglig kultur som finns överallt och inte behöver 

uppsökas på t.ex. museer. Den delas dessutom av många. Detta är för mig 

populärkulturen eller om man vill kalla den ungdomskulturen. Så kan man tänka 

sig att utforma ett skolämne där eleverna får tillfälle att lära sig om sin egen 
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kultur, den kultur de själva lever i, och om sig själva och vilka krafter i samhället 

som styr dem? Marknadsestetiken kan få ett eget avsnitt i denna nya kursplan och 

en hierarkisering av olika kulturella inslag skulle motverkas genomgående. Då 

kan den ordinarie svenskundervisningen inrikta sig på att introducera sådant som 

finkultur och litterär allmänbildning om den så vill. Och de två skolämnena kan 

fungera som två motpoler och ge upphov till en berikande och respekterande 

diskussion. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Det faktum att detta är en kvalitativ studie som omfattar endast fyra informanter 

och två elevgrupper, vilka dessutom bor i samma stad, gör självklart min studie 

avsevärt begränsad. Huruvida resultatet kan generaliseras är därför svårt att 

avgöra. Att två av informanterna arbetar på samma skola begränsar även det 

resultatet då deras åsikter självklart kan vara färgade av varandra. Trost 

(2010:31f) diskuterar hur kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan 

komplettera varandra och personligen skulle jag gärna se en kvantitativ 

undersökning som utvecklande för ämnet. Men återigen kan det vara svårt att 

urskilja resonemang hos en informant vid en kvantitativ intervju, så att kvalitativa 

intervjuer måste komplettera en mer kvantitativ undersökning är en förutsättning 

tror jag. Sammanfattat tror jag inte att denna undersökning hade visat samma 

resultat om den utförts enbart kvantitativt, men man kanske hade kunnat fånga in 

fler lärare och sett ett större generellt mönster. Som Trost (2010:27) skriver har 

min ambition varit att se variationer mellan individer, inte mellan variabler, och 

det tror jag att jag till stor del lyckats med. 

5.2.1 Problem med urvalet 

Jag har under intervjuernas gång funderat på om det faktum att tre av 

informanterna är bekanta för mig kan ha påverkat deras svar. Starrin och Renck 

(1996:64) tar upp att respondenten kan ge svar som den tror jag förväntar mig och 

jag undrar särskilt om det kan gälla i ett av fallen med mina informanter då jag 

under samma termin vistats i hennes närhet under min praktikperiod. Hon visste 

därmed vilket ämne jag skulle skriva om och även om jag själv varit noga med att 

inte uttrycka åsikter i endera riktningen kan hon givetvis ha skaffat sig en 

uppfattning om vad jag tycker. Samtidigt behöver det faktum att hon var lite mer 
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insatt i ämnet inte ha varit till någon nackdel. Kanske har hon verkligen tänkt över 

sin ståndpunkt i frågan och därmed kunnat ge mer reflekterade svar? 

   Huruvida informanterna gav svar som de trodde jag förväntade mig blev särskilt 

aktuellt vid elevintervjuerna. Sjundeklassarna som jag intervjuade hade träffat mig 

tidigare då jag gjort min praktik under lärarutbildningen och jag tror att de säkert 

såg mig som en lärare där jag satt och intervjuade dem. Jag upplevde vid ett par 

tillfällen att de kanske ville verka duktiga och flitiga elever/läsare inför mig och 

därför var svaren kanske inte alltid helt sanningsenliga. Detta är ju givetvis bara 

spekulationer ifrån min sida, men jag tror absolut att lärarrollen vs. elevrollen kan 

ha spelat in här. Detsamma gäller niondeklassarna. Även om de inte träffat på mig 

som lärare tidigare kan jag tänka mig att vissa svar ger man för att man vet att det 

är det här läraren vill höra. Det här är ju något som hör den dolda läroplanen till 

och som vissa elever är särskilt duktiga på att lära sig.  

   Något som Trost (2010:59) tar upp är att barn väldigt lätt tappar tålamodet. 

Detta var verkligen tydligt med sjundeklassarna som hade tappat intresse för 

intervjun efter ca 10 minuter, medan niondeklassarna tålmodigt talade i ca 30 

minuter. Detta torde också påverkat sjuornas svar och det faktum att den intervjun 

blev avsevärt kortare och mera innehållsfattig än niornas. 

5.2.2 Min egen påverkan 

Något som jag insåg vid genomlyssnandet av intervjuerna var att ordet 

”populärkultur” som ju har stort fokus i min uppsats knappt nämns i intervjuerna. 

Själv var jag noga vid utformningen av intervjuguiderna att inte rikta frågorna om 

textval i endera riktningen. Intervjuerna kom därför att handla om just valet av 

text i stället för populärkultur i sig. Min ambition var ju att skönja om det fanns 

tendenser kring populärkultur, och därför ställde jag inte frågan: ”Vad anser du 

om populärkultur?”. Svensson och Starrin (1996:65) tar upp att man lätt kan glida 

ifrån ämnet som en av svårigheterna under en intervju. Därför är detta också något 

som jag reflekterat över. Jag tycker mig ha fått svar som i högsta grad varit 

relevanta för uppsatsämnet. Men jag är nyfiken vilka svar jag skulle fått om jag 

varit tydligare med min avsikt att utreda just förhållningssätt till populärkultur.  

   På samma sätt har jag varit medveten om att man som Ryen (2004:133) skriver 

att man i analysen av data kan tendera att plocka fram sådant som stödjer ens egna 

förväntningar. Men jag har varit medveten om denna risk, och därför har jag 
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också medvetet försökt undvika att fastna i den fällan. Givetvis har jag en åsikt, 

man kan troligtvis skönja den redan i inledningen av uppsatsen. Bara valet av 

ämne avgörs ju av det faktum att jag har en åsikt. Men jag har hela tiden haft som 

ambition att hålla mig neutral både till litteratur och till intervjuresultat, för att på 

så sätt inte spegla innehållet allt för mycket efter min egen åsikt. 

5.2.3 Trovärdighet    

Trost (2010:132ff) beskriver hur det är lite egendomligt att tala om reliabilitet vid 

kvalitativa intervjuer. Människan är inte statisk utan hela tiden deltagare i en 

process. Därmed vet jag inte alls om jag skulle få samma svar om jag intervjuade 

samma personer igen. Kanske har till och med den första intervjun satt igång en 

process i informanterna så att de har mera reflekterade svar att ge vid en andra 

intervju. På samma sätt säger Trost att det är med validiteten. Eftersom det 

handlar om den intervjuades åsikter eller känslor är giltigheten svår att mäta. 

Självklart ska undersökningen ändå ske så att resultatet blir trovärdigt, skriver 

Trost.  

   Något som styrkt trovärdigheten i min undersökning är hur många likheter som 

man kunde se vid jämförelse med Skolverkets undersökning (Skolverket, 2007). 

Även om intentionen med min studie givetvis inte är att bekräfta redan utförd 

forskning så blir det ett stöd för mig själv då jag ser att mina resultat bekräftas av 

mer omfattande forskning. Då litar jag på att min studie är korrekt utförd och 

innehållit en så objektiv hållning som möjligt från min egen sida. 
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Bilaga 1  
 

Underlag vid intervju med lärare 

Filosofi kring textval 

1. Hur tänker du när du väljer texter till lektionerna?  

2. Har du någon särskild filosofi kring läsning/textval? 

3. Vad är viktigt för dig i textvalet? (bra och utarbetade övningar till, handlar 

om ngt eleverna känner till, har högt läsvärde/klassiska texter/författare) 

4. Finns det texter du undviker, varför? 

Fri läsning/gemensam 

5. Låter du ofta eleverna själva välja texter? Hur går det valet till? Hur 

bemöter du deras egna önskemål? 

6. Brukar du låta eleverna läsa en gemensam bok? Vilken väljer du och 

varför? 

Det vidgade textbegreppet 

7. Brukar du arbeta med film, teater, rollspel? Hur arbetar du med det? Vad 

är viktigt i urvalet? 

8. Har du arbetat med bloggar, facebook, chattspråk?  

Populärkulturen 

9. Finns det sådant som eleverna läser som inte hör hemma i skolan?  

10. Mediakulturen/ungdomskulturen, bör den få större plats i skolan eller bör 

den lämnas utanför? 

Begrepp ur kursplan 

11. Vad är meningsfull läsning för dig? 

12. Vad är kulturutbudet enligt dig? 

 

I kursplanen för svenska står att eleverna ska stimuleras till eget skapande och till 

eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del av kulturutbudet. 

Bara skönlitteratur, film och teater? Tidskrifter, bloggar, popmusik? 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Underlag vid gruppintervju med elever 

 

Läser ni mycket? Vad läser ni? 

 

Gillar ni att läsa? 

 

Gillar du att läsa allt, eller bara något specifikt? 

 

Läser ni olika grejer i skolan och hemma? Vad läser ni i skolan? 

 

Varför läser vi i skolan?  

 

Brukar ni läsa mycket på internet?Vad läser ni där? 

 

Skulle ni vilja lära er mer om internet i skolan? Om reklam, om musik, om annat? 

 

Vill ni lära er mer om t. ex. Facebook i skolan? 

 

Vill ni att läraren ska välja bok, eller vill ni välja själva? Varför tror ni läraren 

väljer ibland? 

 

Vad är viktigast med en bok? 

 

Hur tycker ni att er läsning blir bemött i skolan? Intresserar sig läraren för det ni 

läser? 

 

Skulle ni vilja analysera tv-serier i skolan?  

 

Är det viktigt att gå på teater ibland? 

 

Håller ni på mer med populärkultur eller finkultur i skolan? 



 

 

 

Bilaga 3 

Följebrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Unnermyr och jag studerar till svensklärare på lärarprogrammet 

vid Umeå Universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete som 

kommer att handla om hur lärare väljer texter/litteratur i svenskundervisningen i 

grundskolan och elevernas egen textanvändning. Syftet med undersökningen är att 

utreda om lärarna låter eleverna själva välja texter eller om de arbetar med en 

förutbestämd kanon. Vad eleverna föredrar att läsa och hur detta bemöts i skolan 

mm. Jag kommer därför att genomföra en gruppintervju med fem elever i klassen. 

För att eleven ska ha möjlighet att delta i intervjun behöver jag få ditt 

godkännande genom en underskrift. 

Intervjun sker anonymt och varken elevernas namn eller skolans namn kommer 

att nämnas i examensarbetet. Endast jag kommer att lyssna igenom de fullständiga 

intervjuerna, och därefter kommer jag skriftligt att redovisa resultatet vid ett 

seminarium. Självklart är intervjun frivillig. 

Har du några frågor om intervjun eller undersökningen i övrigt, hör gärna av dig 

till mig! 

Med vänlig hälsning  

Elin Unnermyr 

Tel. XXX-XXXXXXX 

 

Handledare för mitt arbete är XXXXX XXXXXXXXX. Tel XXX-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

Jag godkänner härmed att eleven ……………………………………………… 

deltar i gruppintervju. 

 

 

_______________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 

 

 
 

 

 

 

 


