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Abstract 
 
Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka populärlitteraturen och dess användning i 
skolan. Frågeställningarna lyder: Hur används och förstås termen populärlitteratur av forskare 
inriktade mot skolans undervisning? Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens 
användning i skolan?  
 
Gällande hur termen populärlitteratur används och förstås av forskare inriktade mot skolans 
undervisning så visar studien olika definitioner av begreppet populärlitteratur. Ett mönster 
påvisas med två infallsvinklar, det sociologiska som handlar om symboliskt mot ekonomiskt 
kapital och det textinterna spåret. Hur texten ser ut genom genren tillskrivs här störst vikt.   
Begreppet kan vara på väg att bli överflödigt i vårt samhälle där marknadstänkandet tenderar 
att ta över, så att också all kultur blir mer eller mindre populär. 
 
Studien visar att majoriteten av forskarna ser populärlitteratur som en legitim del av 
undervisningen. Persson (2007) har påvisat förändringen över tid: från att skolan ansett 
populärlitteratur som otänkbart tills idag där det vidgade textbegreppet finns med i skolans 
styrdokument, vilket signalerar en avkanonisering. Öhman (2015) förespråkar att skugga 
intrigen i populärlitteratur för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Boëthius 
(1994) menar att populärkultur är del av undervisningen idag men denna kan vara en 
utmaning gällande kulturellt kapital, lärarna kan känna att de förlorar makt till eleverna som 
är mer välbevandrade i populärkulturen. Lindgren (2009) är positiv och förespråkar 
populärkultur inom skolans undervisning exempelvis genom att använda populärkulturella 
texter och analysera dessa. Lundqvist (1984) utmärker sig mot de andra forskarna som tas upp 
i detta examensarbete då hon tar en tydlig ståndpunkt mot sådant som ofta kategoriserats som 
populärlitteratur, något vi alltså inte ser i senare forskning.  
 
 
 

 
Nyckelord: 
 
Populärlitteratur, populärkultur, multimodalitet, undervisning, lässtrategier, styrdokument. 
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1. Inledning 
 
År 2015 bröts den negativa trend gällande läsförståelse bland svenska elever som PISA 
redovisat under flera år (Skolutveckling, 2018). I år 2018 sker nya test och 2019 får vi se 
resultaten. PISA har över tid signalerat att elevers läsning i Sverige kan förbättras. Här kan vi 
dra en parallell till vad eleverna ska läsa. Huruvida populärlitteratur ska vara en del av våra 
elevers undervisning, i vilken de tränar bland annat läsförståelse, är en fråga vars svar 
förändrats över tid. Magnus Persson påvisar i Varför läsa litteratur? att skolans styrdokument 
ändrat inställning till populärlitteraturen genom årens lopp. Utvecklingen har gått från att 
tydligt ta avstånd från populärlitteratur till att ge denna typ av litteratur mer 
existensberättigande i undervisningen över tid, genom att det vidgade textbegreppet numera är 
legitimt inom undervisningen (Persson 2000:82). 
 
Gällande hur läsförståelse kan uppnås så menar Öhman att en läsare först bör få läsa 
inlevelsefullt genom att gå in i handlingen och ta del av denna. Därefter analyserar läsaren 
och kan använda sitt kritiska förnuft gällande texten (Öhman 2015:35). Kan populärlitteratur, 
som gillas av massorna, vara värt att ha med i undervisningen för inlevelsens skull? Öhmans 
avhandling Äventyrets tid: den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841–1859 beskriver 
äventyrsromanen som var dåtida populärlitteratur som komplex. Exempelvis hade genren 
förmåga att visa hur dåtida samhället fungerade och vilka ideologier som var viktigast för 
tiden.  

Genren kan därför inte avfärdas som enbart spänningsskapande men 
"betydelsetom" populärlitteratur, utan måste betraktas som en av de former med 
vilka romanen utforskar och gestaltar tillvaron (Öhman 1990:219). 

 
Är populärlitteratur något betydelsetomt? Målet med denna uppsats är att undersöka hur 
synen på användningen av populärlitteratur är och har varit inom svenska skolans 
undervisning samt hur termen populärlitteratur används och förstås. Fokus ligger på forskarna 
Anders Öhman, Simon Lindgren, Ulla Lundqvist, Magnus Persson och Ulf Boëthius.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Den här systematiska litteraturstudiens syfte är att utreda hur forskare inriktade mot skolans 
undervisning ser på användningen av populärlitteratur i gymnasieskolan. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

- Hur används och förstås termen populärlitteratur av forskare inriktade mot 
gymnasieskolans undervisning?  

- Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens användning i gymnasieskolan? 
 
3. Bakgrund 
 
3.1 Historisk bakgrund: populärlitteratur i undervisningen 
 
Persson har skrivit om populärlitteraturens historiska bakgrund i undervisningen. Under 
svenskämnets första århundrade inom skolan, ungefärligen år 1860–1960, så var 
populärlitteratur i stort sett helt otänkbart i undervisning. Först på 1960-talet fick 
populärlitteratur ta plats. Läroboken Författare och förfalskare av Rune Fröroth (1959) menar 
Persson inleder populärlitteraturens historia inom svensk undervisning. Boken är en antologi 
med syftet att lära eleverna skillnad på god och dålig litteratur. Här fanns populärlitteraturen 
endast med för att statuera exempel på dålig litteratur (Persson 2000:31–32). 
 
Utifrån Sven Ottosons (1976) forskning om skolans attityd gentemot triviallitteraturen tar 
Persson upp att populärlitteraturen, här alltså benämnd triviallitteraturen, inom skolan 
historiskt förändrats över tid. Persson talar om att skolan runt 1950-talet försökte förtränga 
triviallitteraturen och därmed populärkulturen. I samhället fanns populärlitteraturen och 
skolan som inte ville ha in populärlitteratur inom utbildningsväsendet, hävdade skillnaden 
mellan god och låg litteratur. Skolan ville stå för samt förmedla den goda litteraturen och 
underströk skillnaden mellan hög och låg litteratur. På sätt och vis behövde skolan 
populärlitteraturen för att hävda sig belyser Persson utifrån Jan Thavenius (1991) forskning 
(Persson 2000:28–29). 
 
Litteratur kom att få dominera svenskämnet först runt 1850 och då var det god litteratur som 
togs med i undervisningen. Det betyder några exklusiva författare som hörde till kanon. De 
ansågs förmedla såväl rätt moral som ideologi såväl som att det gav ämnet svenska respekt. 
Vidare skulle kanon fungera som vaccin för eleverna mot populärlitteratur. Persson tar upp att 
denna tydliga skillnad mellan hög kultur och populärkultur går långt tillbaka i svensk historia 
och att det på 2000-talet fortfarande präglar den svenska skolan (Persson 2000:30–31). 
 
3.2 Vad säger Lgy11 om litteraturundervisning? 
 
Gällande syftet med ämnet svenska tar Lgy11 bland annat upp att ämnets centrala punkter är 
litteratur och språk. Litteraturen förklaras som något innehållande varierade former av texter, 
skönlitterära verk samt olika slags medier. Dessa ska hjälpa elever att lära känna såväl sig 
själva som andra samt världen omkring. I klassrummet ska elever få undervisning som 
innebär stort talutrymme och de ska få producera text, såväl som lyssna och läsa. Litteraturen 
ska vara varierad av olika typer och författad av män och kvinnor. Vidare ska undervisningen 
innebära att eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i 
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muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 
framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter 
egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av 
skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 
intressen och den egna utbildningen. Vidare ska eleverna lära sig att läsa kritiskt och 
reflektera över de texter hen möter (Läroplan 11:161). 
 

 
3.3 Centrala begrepp 

 
Här presenteras begreppen populärlitteratur, folkkultur och populärkultur enligt 
uppslagsverket Nationalencyklopedin. 
 
3.3.1 Populärlitteratur 
 
Enligt Nationalencyklopedin rör sig i mångt och mycket populärlitteratur om litteratur som 
den stora massan gillar och konsumerar. 
 

populärlitteratur, kiosk-, massmarknads-, trivial- eller 
underhållningslitteratur, litteraturgenre som kan sägas föra vidare redan 
före romantiken etablerade litterära traditioner, där fasta mönster i 
berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer är viktigare än 
originalitet. Detta utesluter dock inte betydande didaktiska och 
moraliska inslag, experimentglädje eller nyskapande. Gränsen mellan 
populärlitteratur och s.k. högre litteratur anses numera flytande, och de 
flesta verk företer drag av såväl den förra som den senare. Det är inte 
ovanligt att författare ägnar sig åt bådadera, t.ex. Chesterton, Dorothy 
Sayers och Sven Delblanc. Till populärlitteratur brukar räknas genrer 
som kriminal- och spionberättelser, pornografi, science fiction, thriller 
och tecknade serier. Även religiös uppbyggelselitteratur, almanackor, 
kalendrar och bondepraktikor inordnas stundom i populärlitteraturen. 
Denna omfattar också lyrik, t.ex. skillingtryck och texter till 
populärmusik, samt dramatik som buskteater, farser och melodramer 
(Nationalencyklopedin, 2018). 

 
3.3.2 Folkkultur 
 
Konsumenterna, det vill säga läsarna, får här inte blandas ihop med folklig kultur eller 
folkkultur, vilket inte innebär en ekonomisk vinning utan snarare tradition som exempelvis att 
låta brudens far följa henne till altaret vid bröllop. Andra mer samtida fenomen som skulle 
kunna räknas som folkkultur är att skriva en blogg eller använda Twitter för att ventilera 
åsikter. Nationalencyklopedin förklarar folkkultur som motsatsen till överklasskultur och den 
kopplas ofta ihop med en grupp människor i gemenskap. Termen är närmast etnologisk 
(Nationalencyklopedin, 2018). 
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3.3.3 Populärkultur 
 
Populärkultur är ett paraplybegrepp som flera forskare använder, exempelvis Persson och 
Lindgren. Här råder åter mer köp och sälj-kultur och med detta ett ekonomiskt kapital snarare 
än ett symboliskt. Nationalencyklopedin förklarar denna term på följande sätt: 

populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. 
populärlitteratur, populärmusik och populärpress. Populärkultur är ett vagt 
begrepp som används i flera betydelser – det kan mera sällan täcka de 
kulturformer som är folkliga i en mer ursprunglig mening, såsom folklore och 
folkvisor; oftare kan det vara av mer tekniskt definierande karaktär och då 
beteckna utbudets kvantitet och räckvidd, som i begreppet masslitteratur, eller 
karakterisera distributionsformerna, då det kan vara analogt med mediekultur, 
dvs. den typ av modern kultur som befordras med t.ex. TV, video eller digitala 
medier. Vanligen används begreppet mer kultursociologiskt som motsatsen till 
olika former av s.k. högre kultur, skriftkultur, salongskultur eller finkultur; 
denna användning kan också vara mer pejorativ och då vara liktydig med 
begrepp som trivialkultur och skräpkultur (Nationalencyklopedin, 2018). 

Citatet belyser att det här är en oklar term i likhet med populärlitteratur. Nationalencyklopedin 
säger att begreppet populärkultur är vagt och diffust med flera betydelser. Det diffusa ligger 
här kanske framför allt i att de säger att populärkultur inte är folkkultur. Det nämns vidare att 
termen vanligtvis används kultursociologiskt men ändå inte räknas som folkkultur. 
 

 
 

4. Metod 
 
Här presenteras studiens metod. Först redovisas etiska aspekter och därefter databassökningar 
följt av urval och sökord. Avslutningsvis redovisas sökprocessens resultat samt litteratur  
som valts ut. Sist belyses reliabilitet och validitet.  
 
4.1 Undersökningens metodansats och etiska aspekter 

 
Denna studie är en systematiskt litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström handlar en systematisk litteraturstudie om att som forskare söka systematiskt efter 
forskning för att därefter värdera denna kritiskt för att sedan analysera, diskutera och dra 
slutsatser från det sammanställda materialet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:31–32).  

 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström belyser att innan en systematisk litteraturstudie 
genomförs är det av vikt att kontrollera etiska aspekter. Det handlar om att endast använda sig 
av studier där noggranna etiska överväganden har gjorts alternativt studier som granskats och 
fått godkänt av en etisk kommitté. Vidare handlar det om att inte vinkla resultatet på något 
sätt, utan ha med all forskning som sökts fram, även om denna inte stödjer den egna 
undersökningens tes. Det är också viktigt att redovisa allt material som används i studien och 
arkivera dessa inlåsta, utan möjlig tillgång för obehöriga i tio år (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013:69–70).  
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/popul%C3%A4rlitteratur
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/popul%C3%A4rmusik
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/popul%C3%A4rpress
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finkultur
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I den här studien används endast vetenskapligt material, och resultaten är medtagna oavsett 
om de stödjer författarens åsikter eller inte.  Avslutningsvis, i referenslistan, finns allt material 
listat som använts i arbetet. 
 
4.2 Sökprocessen 

 
Här presenteras studiens sökprocess samt de databaser, urval och sökord som använts. 
Avslutningsvis presenteras utvald litteratur. 
 
4.3 Databassökning  

 
För att söka svar på frågeställningarna har olika forskare som både skrivit om populärlitteratur 
i undervisningen samt om begreppet populärlitteratur eftersökts. Det är ingen fullständig 
kartläggning utan materialet har i första hand valts ut baserat på att båda kriterierna nyss 
nämnda uppfyllts, vilket innebär att frågeställningarna kan besvaras.  

 
Jag bör nämna att termer som popular literature och popular culture testades inledningsvis, 
via Google scholar som är Googles sökmotor inriktad mot vetenskapliga texter. Då syftet rör 
sig kring svensk forskning och svenska begrepp gav denna inriktning inte några relevanta 
träffar för studien varför det internationella spåret ströks. Två databaser har nyttjats, DiVA 
och Libris. Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) har nyttjats för att en stor variation 
vetenskapliga skrifter där publiceras, av såväl lärarstudenter, lärare och forskare från lärosäten 
i Sverige. Sökorden var populärlitteratur, populärkultur, multimodalitet, undervisning, 
styrdokument, populärlitteratur. Här hittades flera examensarbeten som gav tips och råd om 
litteratur i ämnet. Sökningar har också skett framför allt på plats i Stockholms 
universitetsbibliotek, via deras hemsida och därmed via Libris. Libris är en svensk databas 
inriktad mot i första hand universitets- och högskolebibliotek.  

 
 

4.4 Urvalskriterier 
 

Det finns en mängd examensarbeten men färre avhandlingar gällande populärlitteratur. 
Databassökningarna gav många träffar gällande populärlitteratur i skolan, däremot få 
innehållande såväl arbetet med populärlitteratur och begreppsanalys. Avhandlingar finns, 
främst gällande populärlitteratur i förhållande till feminism eller queerinriktningar. Detta har 
lett till att urval gjorts.  

 
Efter att ha gjort sökningar valde jag att arbeta vidare med forskning som hade dels en 
begreppsbeskrivning och dels didaktiska tankegångar gällande hur man som lärare bör eller 
inte bör arbeta med populärlitteratur. Öhman och Persson utmärkte sig, vilket ledde till att 
fokusera på forskning från 2000-talet för att undersöka så aktuell forskning som möjligt. Men 
jag ville gärna även ha med kvinnliga forskare, samt visa på forskare som både var för och 
emot populärlitteratur för att belysa båda sidor. Valet föll på Lundqvist, men henne forskning 
är från 1990-talet så min tidsinramning vidgades och förhoppningen är att det föll väl ut då 
examensarbetet därmed kan visa exempel på förändring över tid gällande värderingen av 
populärlitteratur hos forskare. Lindgren och Boëthius var intressanta då de hade forskat 
gällande hur man kan arbeta med populärkultur samt diskuterat begreppet, i vilket 
populärlitteratur ingår.  
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4.5 Sökord 
 
De sökord som använts vid databassökningarna har tagits fram utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
I Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap står att sökningar handlar om att bland 
annat avgöra hur gamla arbeten som ska ingå i en studie samt att välja vilka sökbegrepp som 
ska användas för att besvara studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:78). Utifrån detta valdes sökorden ut. Dessa var populärlitteratur, 
populärkultur, multimodalitet, lässtrategier, undervisning samt styrdokument. 
 

 
4.6 Resultat av sökprocessen 
 
Här presenteras studiens resultat av sökprocessen med titlar i två kategorier, dels forskning 
om begreppet, dels forskning om undervisning. Lundqvist tas upp i undervisningskategorin 
men har en mindre begreppsdel i sitt verk.  
 
Den litteratur som används i detta examensarbete är inte specifikt inriktad mot gymnasiet, 
utan mer allmänt hållen. Litteraturen kan ändå ses som relevant för denna studie då utvald 
litteratur besvarar frågeställningarna, är vetenskapligt inriktad och analyserar populärlitteratur 
i jämförelse med kanon, kanon som kanske främst förknippas med gymnasiet. 
 
Vidare är skillnaden på populärlitteratur och finlitteratur aktuellt på gymnasienivå eftersom 
Lgy11 betonar att eleverna ska få möta olika typer av skönlitteratur. Därmed passar utvald 
litteratur in i denna studie då litteraturen synliggör en tänkbar roll för populärlitteraturen i 
undervisningen (Läroplan 11:161). 
 
 
Kategori 1: Begreppet Populärlitteratur 
 
Eva Larssons Populärlitteratur i skolan (2017) är ett examensarbete avlagt vid Högskolan 
Dalarna, i vilket Larsson belyser svårigheterna kring att definiera vad populärlitteratur är, men 
att det fanns indikationer på att vissa element kopplade till människan var gemensamma för 
de verk som klassades som just populärlitterära.  
 
Vidare visar studien att populärlitteratur länge varit åsidosatt för att på senare år börjat få ta 
mer plats som en egen genre i skolans undervisning. Centralt för denna litteraturstudie är 
Larssons examensarbete som helhet, då det gett värdefull information om tidigare forskning 
samt en inblick i svårigheterna kring att definiera vad populärlitteratur är. 
 
Ulf Boëthius ”Populärlitteraturen – finns den”(2015) ingår i antologin Brott, kärlek, 
främmande världar. Texter om populärlitteratur (2015) av Dag Hedman & Jerry Määttä (red), 
vilken behandlar populärlitteraturen ur flera vinklar. Det här är en uppdaterad version av 
boken som först kom ut 1995, då under namnet Brott, kärlek, äventyr. Texter om 
populärlitteratur. Denna nyutgåva har berikats med ny forskning kring populärlitteratur, både 
nationell och internationell. Antologin består av åtta olika delar. Den första behandlar 
populärlitteraturens form, dess läsare och begreppsförståelse. Den andra tar upp bästsäljare, 
den tredje behandlar historiska texter, den fjärde tar upp deckare och den femte romantik och 
Chick Lit. Den sjätte delen handlar om fantasy, den sjunde om skräck och den avslutande 
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åttonde delen behandlar Science fiction.  
 
Lisbeth Larssons ”Om värdet av att läsa skönlitteratur” (2012) är en vetenskaplig artikel som 
är en del av forskningsantologin Läsarnas marknad, marknadens läsare. Syftet är att 
undersöka litteraturens ställning i dagens samhälle och analysera hur framtiden kan komma 
att se ut för litteraturen i Sverige. Larsson använder här tankar från Robert Escarpit, 
Litteratursociologi (1970) om ett finlitterärt kretslopp och ett populär litterärt kretslopp och 
tankar från Jim Collins, Bring on the Books för Everybody: How Literary Culture Became 
Popular Culture (2010) när hon belyser hur den stora massan tagit över rollen som kritiker av 
litteratur från auktoriteter inom litteratur bland annat genom bokcirklar, bloggar och 
recensioner skrivna på nätet. Resultatet visar att skillnader mellan ”det bildade” och det 
”populära” litterära kretsloppet har varit tydligt men i nutid är svårt att särskilja, då hennes 
resultat pekar på att idag har det finlitterära och de populära litterära kretsloppen blivit ett. 
 
Simon Lindgrens Populärkultur – teorier, metoder och analyser (2009) belyser olika 
analysmetoder och olika teoretiska inramningar av ämnet, men i boken finns också en 
begreppsutredning kring populärkultur i vilket han innefattar sådant som ofta kategoriseras 
som populärlitteratur. I boken presenterar Lindgren en analysmodell för populärkultur, 
influerad av lingvisten Norman Fairclough. Lindgrens modell har tre plan: för det första 
textnivån, för det andra kontexten och för det tredje den sociohistoriska nivån. Dessa nivåer 
öppnar upp för vidare forskning. Som exempel kan man efter att ha använt sig av de tre 
nivåerna inom ett utvalt populärkulturellt ämne se att feminism är värt att studera närmare i 
det specifika fallet. I detta examensarbete är det Lindgrens begreppsdiskussion som belyses. 
 
Anders Öhmans Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (2002) handlar 
om grunderna, estetiken och bakomliggande moral/normtankar i de olika populärlitterära 
genrerna. Öhman ser här populärlitteratur som ett paraplybegrepp vilket innefattar olika 
genrer, med i sin tur olika syften. Öhman förklarar explicit dessa genrer som Deckare och 
thrillers, kärleksromaner, historiska populärromaner, fantasy samt science fiction i boken. 
Vidare belyser Öhman tidigare debatt kring vad som räknas som hög respektive låg litteratur. 
Själv resonerar Öhman kring att det som är kanon idag ändras över tid och vi måste förstå 
kanon i förhållande till kontext såväl som historia. 
 
Anders Öhman och Kjell Jonsson är redaktörer för Populära fiktioner (2000). I 
”Populärlitteraturen och kanoniseringens problematik” skriver Öhman om forskningsläget 
kring populärlitteratur, som gått från att knappt finnas före 1970-talet till att bli rätt vanligt 
idag på 2000-talet. Däremot är det, menar Öhman, inte så många avhandlingar som skrivs 
gällande populärlitteratur, vilket indikerar att populärlitteratur inte har blivit helt legitimt som 
forskningsämne runt millennieskiftet när denna bok utgavs. Vidare diskuterar Öhman här 
populärlitteraturen i relation till kanon och den historiska kontexten och föränderligheten 
belyses. 
 
Magnus Perssons Populärkulturen och skolan (2000) behandlar relationen mellan det som 
Persson definierar som populärkulturen och skolväsendet. Både en historisk kontext och nutid 
diskuteras. Persson säger att populärkultur i ett historiskt sammanhang ansetts vara något 
problematiskt inom skolans värld, men att detta över tid tonats ner. Vidare tar Persson upp hur 
man som lärare kan arbeta i skolan med populärkultur. I bokens första del, skriven av Persson, 
diskuteras globaliseringen i relation till äldre svenska böcker som vi idag använder i våra 
klassrum. Det finns ett nationalistiskt arv i litteraturen menar Persson vars syfte bland annat 
varit att fostra goda nationalistiska medborgare. Hur stämmer denna typ av litteratur överens 
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med våra idag mångfaldiga klassrum frågar sig Persson. Bokens andra del är i formen av en 
antologi: fyra olika internationella forskares artiklar återfinns här. Dessa är: ”Att animera de 
unga – barnkulturens disneyfiering” av Henry A. Giroux, ”Att skriva om superhjältar” av 
Anne Haas Dyson, ”Att handskas med känslor: kön, ideologi och mediepedagogik” av Sue 
Turnbull samt slutligen ”Hardcore Rappin’: Populärmusik, identitet och kritisk diskurs av 
David Buckingham och Julian Sefton-Green. 
 
Kategori 2: Litteraturundervisning i förhållande till populärlitteratur 
 
Anders Öhmans Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015) är en systematisk studie om 
läsning och litteraturdidaktik. Litteraturdidaktik är vetenskapen om undervisning i litteratur 
och om litteraturläsning. Här sker en systematisk jämförelse av forskning i ämnet. Metoden är 
komparativ då jämförelser sker, och mönstret som urskiljs är att antingen läsa med lust eller 
läsa kritiskt. Boken vänder sig kanske främst till verksamma lärare och lärarstudenter. Syftet 
är snarare att ge läsaren tankeväckande tips och idéer om sin undervisning gällande 
fiktionstexter än explicita svar på vad som är ett framgångsrikt sätt att undervisa på och 
resultatet handlar om tips kring hur vi som lärare kan hjälpa elever läsa rätt. Att skugga 
intrigen är ett svar. 
 
I Varför läsa litteratur? – Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen (2007) 
belyser Magnus Persson litteraturen i undervisningen och vill få läsaren att begrunda 
litteraturens roll i skolans undervisning. Persson diskuterar globaliseringen i relation till äldre 
svenska böcker som vi idag använder i våra klassrum. Det finns ett nationalistiskt arv i 
litteraturen menar Persson vars syfte bland annat varit att fostra goda nationalistiska 
medborgare. Hur stämmer denna typ av litteratur överens med våra idag mångfaldiga 
klassrum? Boken vänder sig till bland annat lärare. 
 
I Anders Öhmans avhandling Äventyrets tid: den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841–
1859 (1990) undersöks romangenren äventyrsromanen under tidsperioden med syftet att 
få kunskap om denna genre och resultatet visar att den är komplex och speglar sin samtid. 
Det är en genre som inte går att avfärda som betydelsetom populärlitteratur. 
 
Ulla Lundqvist har i Litteraturundervisning. Modeller och uppslag för lärare (1984) bland 
annat studerat populärlitteratur i början av 1980-talet. 1984 utkom hennes bok 
Litteraturundervisning. Modeller och uppslag för lärare. Som rubriken belyser får vi här läsa 
om hur olika former av litteratur däribland populärlitteratur ska användas inom undervisning. 
Dessutom gör Lundqvist en egen begreppsdefinition av termen populärlitteratur.  
 
4.7 Reliabilitet och validitet 

 
I Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap står att reliabilitet handlar om att det 
resultat som uppmäts ska bli detsamma om man gör om undersökningen. Tre punkter hör ihop 
med reabilitet: att ge samma resultat två gånger kallas replikerbarhet, att slumpartade fel inte 
finns med går under tillförlitlighet och precision handlar i detta fall om att mäta gradskillnader 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:103). 
 
Aktuellt för denna undersökning är främst replikerbarhet och tillförlitlighet. Resultatet 
presenteras och analyseras med målet att vara så objektiv och noggrann som möjligt för att 
studien ska hålla en hög reliabilitet.  
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För att vara säker på att endast använda källor som är vad de utger sig för att vara (Thurén 
2005:19) så används i stort sett enbart vetenskapliga publikationer så som artiklar och 
avhandlingar. Jag skriver här i stort sett med anledning av att jag använder mig av 
uppslagsverket Nationalencyklopedin för att exemplifiera begrepp, exempelvis vad begreppet 
populärlitteratur kan innebära. Om misstanke hade dykt upp kring att en källa skulle vara 
tendensiös skulle litteraturstudien kompletterats med en annan källa med motsatt tendens eller 
utan tendens, för att anses vara trovärdig (Thurén 2005:67). Dock har urvalet mig veterligen 
inte satt mig i en sådan situation men jag har läst allt material med kunskapen om att även 
vetenskapligt belagd kunskap kan vara tendentiös. 

 
Studiens validitet handlar om att mäta det som faktiskt ska undersökas (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013:105). I denna studie har en metod som av nämnda författare 
anses passa väl för att göra en studie med hög validitet nyttjats samt att materialet kan anses 
väl utvalt då det endast kommer från vedertagna vetenskapliga databaser.  
 
5. Resultat 
 
Nedan följer en genomgång av studiens resultat där begreppet populärlitteratur kommer 
beskrivas utifrån hur olika forskare inom främst den litteraturdidaktiska forskningen, det vill 
säga forskning som är inriktad mot skolan, använt och förstått populärlitteratur. 
 
5.1 Användning och förståelse gällande termen populärlitteratur av forskare  
 
Öhman säger att redan på 1800-talet började man försiktigt att göra skillnad på låg och hög 
litteratur men det var inte så väldigt tydligt utan det bryter igenom först på allvar under 
modernismen, det vill säga under 1900-talet. Det är först på 1970-talet som populärlitteratur 
blir en frågeställning. Innan 1970-talet finns inte detta begrepp, ingen använder ordet 
överhuvudtaget. Termen är således helt ny.  
 
Vidare talar han om hög och låg litteratur, och menar att den att litteratur som betraktas som 
låg är populärlitteratur. Öhman säger också att under 1800-talet var all romanlitteratur låg. 
Hela romangenren var låg och därmed var hela romangenren populärlitteratur (Öhman 
2002:7–10). 
 
Begreppet populärlitteratur förstår Öhman med utgångspunkt i det faktum att litteratur har 
delats upp i högt rankad respektive lågt rankad sedan 1800-talet och modernismen (Öhman 
2002:14–15). Vidare menar han att vad populärlitteraturen innehåller inte är anledningen till 
att allmänheten under en viss tidsperiod väljer att inte uppskatta denna form av litteratur, utan 
snarare handlar det om hur man under en given tidsperiod värderar genren. Han talar om den 
romaneska romanens typiska stil att belysa konflikter och vara övertydlig med vem av 
karaktärerna som är god respektive ond, samt att intrigen mellan karaktärerna kan vara lätt för 
läsaren räkna ut i förhand (Öhman 1990:21). 
 
Populärlitteratur ser Öhman som ett slags paraplybegrepp vilket innefattar olika genrer. Dessa 
har i sin tur olika syften. Han förklarar utförligt dessa genrer som exempelvis är 
skräckromaner, science fiction, deckare och fantasy i boken Populärlitteratur (2000). 
 
Dessa genrer presenteras för läsaren genom att deras speciella karaktär och historia belyses 
(Öhman 2002:20). Vidare ser Öhman att populärlitteratur finns till för att processa 
människans erfarenheter, såväl de subjektiva som sociala. Detta sker genom att 
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populärlitteraturen tar tillvara vad som sker i människans vardag (Öhman 2002:14–15). 
Vidare säger Öhman och Jonsson att berättelser är inget neutralt utan har sedan klassamhällets 
inträde varit en markör för vilket skick man tillhör (Jonsson & Öhman 2000:7). Begreppet 
populärlitteratur är föränderligt enligt Öhman. Hans åsikt är att dagens kanon är föränderlig 
över tid och att begreppet måste ses ur en historisk kontext för att belysa vilken status ett verk 
har samt har haft litterärt över tid (Öhman 2002:18). 
 
Lindgren för in sådant som ofta kategoriseras som populärlitteratur i det vidare begreppet 
populärkultur. Han tar avstamp i en ordboksdefinition och konstaterar att där är termen 
populärkultur inte särskilt diffus: det rör sig om kulturprodukter inom exempelvis litteratur, 
film, musik och mode vilka i det hela stora nyttjas av den stora massan.  
 
Icke populära kulturyttringar kan inte överleva och kallas populära menar Lindgren och 
belyser att en begreppsutredning som är mer genomtänkt och teoretiskt förankrad är desto 
svårare (Lindgren 2009:17). Lindgren använder sig under arbetet med boken Populärkultur 
teorier, metoder och analyser (2009) av ordboksvarianten.”En form av kultur som är riktad 
till – och används och konsumeras av – den breda allmänheten i deras vardagsliv” (Lindgren 
2009:18). Vidare presenterar Lindgren populärkulturens motpol finkulturen utifrån Michail 
Bakhtins definition där begreppet kan innebära de verk som ingår i kanon, som är läsvärda 
och givande för läsare i alla tider och gärna känns igen genom estetik monolog och att läsare 
uppfattar verket likt en auktoritet (Lindgren 2009:7). 
 
Lindgren landar i att begreppet populärkultur kan innebära olika saker, men det vanliga är att 
det uppskattas av den stora massan och att det står i kontrast till så kallad fin eller hög kultur 
samt att produktionsvillkoren är relaterade till massproduktion (Lindgren 2009:33–39). 
 
Lundqvists definition av populärlitteratur handlar om att böckerna är kiosklitteratur, att de ska 
vara massproducerade och följa en viss typ av estetik. Vidare innebär populärlitteratur att 
verket innehåller bland annat förutfattade meningar, klichéer och lättsinne (Lundqvist 
1984:11-18). 
 
Persson använder inte populärlitteratur, han nyttjar ordet populärkultur och innefattar i det 
masskultur. Han poängterar vikten av att förstå att det här är ett begrepp som innehåller 
flertalet definitioner, såväl positiva som negativa. Till det positiva räknas att populärkultur 
kan innebära sådant som är omtyckt av flertalet människor och till det negativa att 
populärkultur kan signalera massproducerad utslätad kultur anpassad enbart för 
masskonsumtion (Persson 2000:22).”Man får leta länge efter ett bättre exempel på att 
semantik ofta också är en fråga om politik” (Persson 2000:23). 
 
Persson belyser i citatet ovan hur svårt det är att definiera begreppet populärkultur. Han frågar 
sig i Populärkultur i skolan vad begreppet är och för sedan en diskussion om hur nära 
massmedierna som populärkulturen står som begrepp. Exempelvis tänker gemene man på 
kioskvältare, popmusik och tv-serier. 
 
Vidare tar han upp värdeladdningen kring ordet, att just populär kan skicka signaler som både 
kan signalera något bra respektive dåligt. Dessutom är begreppet snårigt då det har en ”lång 
och brokig historia” (Persson 2000:23). Persson tar även upp att med det moderna samhällets 
framväxt växer även muren sig hög mellan det som kan kallas populärkultur/masskultur och 
högkultur/finkultur. Från att ha varit varandras motpoler växer nu en stark spänning fram 
mellan begreppen där andemeningen blir att den ene är bättre än den andre på alla sätt och vis. 
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Vidare belyser Persson att det som skedde var något väldigt komplext och historiker har 
forskat mycket kring fenomenet vilket skedde både i Europa och USA (Persson 2000:23–24). 
 
Boëthius ringar in begreppet populärlitteratur genom att belysa sju kännetecken som olika 
forskare använt sig av gällande sådant som ofta kategoriserats som populärlitteratur.  

 
 

1. Som något folk läser och uppskattar, det vill säga de breda massorna. Detta kan 
tolkas som arbetarklassen. Boëthius belyser att här finns en problematik: vilka är 
folket? Vilka är arbetarklassen?  

2. Definition av böcker som populärlitteratur baserat på hur de framställs och säljs. 
Boëthius visar att visserligen får du med denna definition med populära 
pocketböcker och sådant som kan räknas som kioskvältare, men de dyrare 
romanerna som säljs i bokhandeln kommer inte med här och därför är det inte ett 
fullständigt hållbart kriterium. 

3. Om syftet med en bok är att läsaren ska ha en härlig stund, bli road och fördriva tid 
så är det just detta syfte som får avgöra att en bok faller inom ramen för vad som 
räknas som populärlitteratur. Men poängterar Boëthius, det här är inget hållbart 
kriterium då läsarna är individer och du kan fördriva tid, roas och ha en härlig 
stund med hjälp av sådant som gärna klassas som god litteratur. Vad du roas av 
beror på din förkunskap, din smak och ditt intresse.  

4. Definition av böcker som populärlitteratur baserat på att det leder läsaren in på ett 
roligt läsande. Men liksom i det tredje kriteriet belyser Boëthius att människor är 
individer så det som är lustfylld läsning för X behöver inte så vara för Y.  

5. Det finns forskare som menar att populärlitteratur är lättlästa verk som inte ställer 
höga krav på sin läsare och tack vare sin lättillgänglighet blir populär hos de stora 
massorna. Detta ifrågasätter Boëthius genom att ta upp att det finns lättläst 
litteratur som inte räknas som populärlitteratur men som massorna uppskattar. 

6. Den normativa förklaringen: populärlitteratur är det som stämplas som usel 
läsning. Boëthius menar att för att uppfylla begreppet populärlitteratur med 
förklaringen att detta är både moraliskt och estetiskt under all kritik så söker 
forskare som använder sig av dessa kriterier efter bevis på uselhet i texterna. Men 
att likställa populärlitteratur vid skräplitteratur är inget som Boëthius tror håller, 
för böcker som anses både moraliskt samt alternativt estetiskt under all kritik finns 
även bland den litteratur som räknas som fin. 

7. Denna definition kallar Boëthius för smaksociologisk. Här ska en bok falla inom 
begreppet populärlitteratur om den anses både moraliskt samt alternativt estetiskt 
under all kritik och går hem hos de stora massorna. Vidare tar man här hänsyn till 
att begreppet är föränderligt sett i en historisk kontext (Boëthius 2015:19–21). 
 

Boëthius själv ansluter sig till denna slutliga definition och menar att den är att föredra 
framför de andra. Så termen populärlitteratur används och förstås av Boëthius som föränderlig 
och beroende av sin kontext. Han tar upp Stephen King som ett exempel. King är en intressant 
författare som både skriver väldigt invecklade verk men också sådant som vi skulle kunna 
räkna som populärlitteratur. King kan vara ett exempel på att gränserna mellan högt och lågt 
inom litteraturen inte är självklara utan suddiga (Boëthius 2015:21–22). 
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5.2 Två infallsvinklar, textextern samt textintern 
 
Den forskning som redovisats visar upp ett mönster vilket pekar mot att det finns två 
infallsvinklar, en sociologisk, textextern där populärlitteratur ställs mot finlitteratur och där 
populärlitteratur är sådant som säljer väldigt bra men som inte har så hög status. 
Finlitteraturen är tvärtom, den har hög status men säljer ej något vidare, och får därför stöd av 
stat och kommun. 
 
I forskningen syns också en textintern definition, inte minst hos Anders Öhman därför att han 
lägger vikt vid genrer och säger ungefär att det typiska för populärlitteratur är att det är just 
genrelitteratur. Så det betyder att när en läsare lånar eller köper en bok för att hen gillar 
science fiction och författaren inte är det viktiga så har genren styrt valet, och valet föll på 
populärlitteratur. Öhman säger också att under 1800-talet var all romanlitteratur låg. Hela 
romangenren var låg, hela romangenren var populärlitteratur (Öhman 2002:7-12).  
 
Boëthius ansluter sig till det han kallar för en smaksociologisk definition av begreppet 
populärlitteratur. Här anses populärlitteraturen vara moraliskt alternativt estetiskt under all 
kritik av etablerade litteraturkritiker men gå hem hos de stora massorna. Vidare tar man här 
hänsyn till att begreppet är föränderligt sett i en historisk kontext (Boëthius 2015:19–21). 
 
Såväl det textexterna som textinterna syns även i Lundqvists definition av populärlitteratur. 
Där handlar det om textinterna egenskaper, att böckerna är kiosklitteratur. Dessa verk ska 
vara massproducerade och följa en viss typ av estetik. Vidare innebär populärlitteratur 
textexterna egenskaper, att verket innehåller bland annat förutfattade meningar, klichéer och 
lättsinne (Lundqvist 1984:11-18).  
 
Persson poängterar vikten av att förstå att det här är ett begrepp som innehåller flera 
definitioner, såväl positiva som negativa. Till det positiva räknas att populärkultur kan 
innebära sådant som är omtyckt av flertalet människor och till det negativa att populärkultur 
kan signalera massproducerad utslätad kultur anpassad enbart för masskonsumtion (Persson 
2000:22). Det som Persson tar upp som positivt stämmer in på det textexterna där 
populärlitteratur är litteratur med stort ekonomiskt men litet symboliskt kapital. När Persson 
talar om det negativa, att populärkultur kan signalera massproducerad utslätad kultur, är han 
inne på det textinterna spåret, därför att utslätad kultur kan innebära genre. Med genre menas 
här ett särskilt mönster som används för att massorna ska köpa och tycka om exempelvis en 
bok. 
 
Lindgren nyttjar såväl det textexterna som textinterna och säger att begreppet populärkultur 
kan innebära olika saker, men det vanliga är att det uppskattas av den stora massan och att det 
står i kontrast till så kallad fin eller hög kultur samt att produktionsvillkoren är relaterade till 
massproduktion (Lindgren 2009:33–39). 
 
Genrebundenhet som hör till det textinterna ser vi skymta fram i Lindgrens term när han 
resonerar kring såväl uppskattning av den stora massan som kontrasten till finlitteratur, vilken 
kännetecknas av att inte vara genrebunden. Det textexterna ser vi i nämnandet av 
massproduktion, det vill säga det är sådant som säljer väldigt bra men som inte har så hög 
status. 
 
”Om värdet av att läsa skönlitteratur” är en vetenskaplig artikel av litteraturvetaren Lisbeth 
Larsson. Hon belyser att idag lever vi i ett masskonsumtionssamhälle, där i stort sett allt går 
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att köpa och sälja. Det gäller även all litteratur. Därmed suddas skillnaden mellan högt och 
lågt ut.  
 

Det populära och det bildade har gått i allians och medieras i en stor gemensam 
kulturindustri. All skönlitteratur säljer numera på samma ställen; de populära 
och de bildade böckerna ligger sida vid sida i bokhandeln; de går att köpa där 
lika väl som i Pressbyrån och på nätet. Författaren har förlorat sin exklusiva 
status och blivit en del av den växande kändiskulturen (Larsson 2012:158). 

 
Citatet belyser att populärlitteratur och finlitteratur inte är åtskilda på 2000-talet som tidigare 
skett historiskt sett, på 1900-talet. 
 
5.3 Stipulativ definition 
 
Var gränsen går mellan populärlitteratur och finlitteratur kan diskuteras, men studien visar att 
det finns två huvudspår. Det textexterna spåret handlar om hög och låg status, där den låga 
sfären är det populärlitterära förenklat beskrivet. Det textinterna spåret handlar om att man 
diskuterar populärlitteratur utan att resonera kring högt och lågt utan istället fokuserar på 
genrer. Ofta förknippas populärlitteraturen med specifika genrer som kriminalromanen, 
fantasy och science fiction. Studien visar här att termen är svår att använda och 
Nationalencyklopedin kan inte riktigt precisera den, vilket inte jag heller klarar av, men jag 
har ändå dristat mig till en stipulativ definition. 
 
Min stipulativa definition blir en kombination av det textexterna och det textinterna spåret, 
med stöd av Anders Öhman, Simon Lindgren, Ulla Lundqvist, Magnus Persson och Ulf 
Boëthius. Med populärlitteratur menar jag massmarknadslitteratur, sådan litteratur som inte 
har så hög status men som säljer väl. Detta ställer jag i motsats till finkulturen som är den 
kulturen som inte säljer lika bra men som subventioneras av samhället, till exempel med 
författarstipendier, kommunala eller statliga bidrag. Vidare menar jag att populärlitteratur 
även kan kännas igen genom att verket har en tydlig genre. Författaren hittar inte själv på allt, 
utan följer ett på förhand givet mönster, till skillnad från finlitteraturen som inte är 
genrebunden. Konkreta exempel på populärlitteratur enligt min stipulativa definition är: 
Förändringar (1983) av Danielle Steel och DET (1986) av Stephen King, medan finlitteratur 
är Therese Raquin (1867) av Émile Zola samt Svindlande höjder (1847) av Emily Brontë. 
 
5.4 Forskares resonemang kring populärlitteraturens användning i skolan 
 
I Perssons Varför läsa litteratur? beskrivs kronologiskt hur skolans styrdokument förändrats 
från 1960-talet och framåt. På 1990-talet sker något liknande ett paradigmskifte gällande 
litteraturen då en form av avkanonisering sker genom att Lpo94 samt Lpf94 tar upp att lärare 
ska använda sig av ett vidgat textbegrepp i sin undervisning. Paradigmskiftet eller vad 
Persson åtminstone tolkar som en mycket stor förändring inom undervisningen gällande 
ämnet svenska är att när andra texter än de i böckerna, exempelvis film, räknas som legitim 
undervisning så blir kanon rubbat. Likväl som bilder kan innehålla text och släppas in i 
klassrummet så kan populärlitteratur ta plats. Populärkultur är i teorin inte längre något 
förbjudet eller ofint enligt styrdokumenten (Persson 2007: 81-82). Men Persson belyser att det 
i praktiken har och kanske fortfarande är så att populärkulturen ses som ett hot inom skolan, 
både för elevernas moraliska utveckling men också för att populärkulturen tar tid och plats 
från annan skolundervisning (Persson 2000:27). 
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Kring användning respektive icke användning i skolan av populärlitteratur kan sägas att 
Persson, efter att ha presenterat en utförlig historisk bild av hur populärlitteratur gått från att 
inte ses som användbart i undervisningssyfte till att på senare år bli mer legitimt, själv anser 
att critical literacy skulle kunna gynna litteraturundervisningen. Critical literacy innebär 
förenklat att förstå textens innehåll med hjälp av språket och kunna tolka och jämföra texten 
med exempelvis det egna jaget, samhället och demokrati. Persson menar att i sådant som ofta 
kategoriserats som populärlitteratur kan eleverna läsa och träna på att lära sig se vilka 
värderingar och ideologier som språket innebär (Persson 2000:77). 
 
Persson tar även upp varför vi ska läsa skönlitteratur och belyser att frågan är kontextbunden 
och förändras över tid. Ett svar har varit att läsning bygger upp läsarens moral. Nyttoaspekten 
har varit ett annat, att lära ut stavning och grammatik. Han menar vidare att idag är svaret inte 
självklart. Förr i tiden skulle läsningen fostra goda medborgare i landet Sverige. Idag lever vi 
i en globaliserad värld och ett mångkulturellt Sverige och målet med läsning kan omöjligt 
vara detsamma som förr i tiden menar Persson (Persson 2007:4–7). 
 
Öhman uttrycker inte explicit hur populärlitteratur bör användas eller undvikas i skolan, 
däremot talar hans forskning kring populärlitteratur för fiktioners användning i 
undervisningen utan att helt utesluta finlitteratur. Han menar att populärlitteratur är så mycket 
mer än spännande läsning, då genren kan berätta mycket om exempelvis tidsperioden i vilken 
den skapats. ”Genren kan därför inte avfärdas som enbart spänningsskapande men 
"betydelsetom" populärlitteratur, utan måste betraktas som en av de former med vilka 
romanen utforskar och gestaltar tillvaron” (Öhman 1990:219).  
 
Gällande hur populärlitteratur kan nyttjas så tas kritisk läsning och inlevelseläsning upp, 
vilket handlar om att först tillåta läsaren att gå in i handlingen och ta del av intrigen, och först 
därefter analyserar man (Öhman 2015:35). Gällande hur vi undervisar så belyser Öhman 
vikten av att vi läser hela yttranden för att kunna svara verket som vi läser, likt en dialog 
mellan två parter. Öhman säger att Bakhtins teori om talgenrer passar litteraturdidaktiskt 
arbete, för att man kan se läsandet som en dialog mellan författaren och läsaren. Det är större 
chans att en läsare vill tala, fundera och arbeta med en bok som denne fått läsa i helhet 
(Öhman 2015:70–71). Han menar att eleverna även ska läsa finlitteratur men samtidigt ska de 
ta till sig densamma, förstå den. Att göra på rätt sätt så eleverna kan ta till sig finlitteratur kan 
innebära att man ska studera kunskap som är speciellt för verket. Det handlar om att läsa 
texten som ett yttrande och ställa sig frågande till vad, hur och varför (Öhman 2015:107). 
Öhman säger vid flera tillfällen i boken att läsaren måste göra om, rekonstruera den lästa 
boken. Det är det första steget för att senare ta fler steg i form av det som eleverna ska studera 
och klara av att diskutera under lärarhandledning. Öhman kallar detta för att skugga intrigen 
och för handlingsreferat (Öhman 2015:113).  
 
Lundqvist (1984) menar att ett lyckat arbete med populärlitteratur måste innebära en lärare 
som kan förmedla värdet av såväl samtal kring boken och nära arbete med text till eleverna 
(Lundqvist 1984:6). Lundqvists inställning till genren är negativ, vilket märks i hennes 
formuleringar. ”Om man använder sig av kioskböcker i undervisningen, så bör det vara just i 
undervisningssyfte – men jag tror att man skulle vänta med sådant tills eleverna är mogna för 
att se klichéer, ytligheter, fördomar och annat” (Lundqvist 1984:22). Vidare menar Lundqvist 
att målet med skolans litteraturundervisning ska vara att bana väg för eleverna så de kan ta till 
sig kanon. Vägen dit går via läsning av sagor och barnböcker för att sedan avanceras. Målet 
blir vuxenlitteratur, vilken Lundqvist menar att en läsvan tonåring klarar av. Det är också 
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denna vuxenlitteratur som är den goda litteraraturen. Det är också lättare att hitta ”spänning, 
känslostormar och ovanligheter” i äldre litteratur (Lundqvist 1984:25–26).  
 
Boëthius (1994) menar att populärlitteratur väcker frågan om kulturellt kapital. Här är de unga 
bättre på ämnet än vuxna vilket kan upplevas som ett hot och vuxenvärden försöker därmed 
stänga ämnet ute från exempelvis skolan. Populärkultur och med det menas även sådant som 
ofta kategoriserats som populärlitteratur utmanar, såväl de samtida auktoriteternas val av vad 
som ska vara hög respektive låg kultur och i samband med detta samhällets värdeskalor 
gällande just det kulturella. Vidare tas upp att moraliska paniker rådande populärkultur inte 
längre har samma spelutrymme i västvärlden på grund av att vi här lever sekulariserat i 
”pluralistiska massmediasamhällen” (Boëthius 1994:270-280).  
 
I likhet med bland andra Öhman och Persson belyses att klyftan mellan högt och lågt verkar 
minska över tid (Boëthius 1994:276). 
 
Avslutningsvis är Lindgren positiv till populärkultur i undervisningen och poängterar att mer 
än text kan läsas, när han talar om det som bilder, kläder och musik. I likhet med text är dessa 
populärkulturella yttringar betydelsebärande och kan på olika sätt läsas, analyseras och 
reflekteras över (Lindgren 2009:14). Vidare menar han att populärkulturen både kan studeras 
i praktiken och med teoretiska glasögon. Den övergripande frågan som då ska ställas menar 
han är: vad finns det för betydelser i den populärkultur som studeras? (Lindgren 2009:30). 
 
 6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Fördelar med metoden som används är att trovärdigheten blir hög då endast vetenskapligt 
belagda källor samt ett vedertaget lexikon används. Vidare finns en fördel med 
litteraturstudier då de ger läsaren en enklare överblick kring ett avgränsat forskningsområde, 
än om läsaren själv ska läsa de verk som tas upp i examensarbetet.  
 
Nackdelar med litteraturstudier är svårigheten i att presentera all forskning inom ett visst 
område. I detta examensarbete har ett urval tvingats ske av tidsskäl. Det finns alltid en risk för 
felaktiga slutsatser då endast en del av all forskning kring sådant som ofta kategoriserats som 
populärlitteratur presenteras här. Ett försök att undvika felaktiga slutsatser görs här genom att 
välja att ha en komparativ analysstudie, där några vedertagna forskare presenteras och just 
dessa forskares sätt att använda och förstå begreppet jämförs och diskuteras. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Begreppet populärlitteratur 
 
Resultatet visade att endast en av i examensarbetet nämnda forskare, Ulla Lundqvist (1984), 
hade en kort och koncis förklaring till begreppet populärlitteratur. Hon menar att 
populärlitteratur handlar om att böckerna är så kallad kiosklitteratur. Dessa verk ska vara 
massproducerade och följa en viss typ av estetik. Anders Öhman (2002) ser populärlitteratur 
som ett slags paraplybegrepp vilket innefattar olika genrer. Dessa har i sin tur olika syften och 
flera synvinklar kopplade till begreppet innefattande kontext och förändring över tid. Simon 
Lindgren (2009) använder begreppet populärkultur och menar att det kan innebära olika 
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saker, vanligtvis uppskattat av den stora massan och kontrast till så kallad fin kultur samt att 
produktionsvillkoren är relaterade till massproduktion. 
  
Magnus Persson (2000) använder inte populärlitteratur, utan likt Lindgren använder han 
termen populärkultur och innefattar i det masskultur. Han manar till förståelse för begreppet 
som innehåller flera definitioner med fördelar och nackdelar. 
 
Ulf Boëthius (2015) menar att termen populärlitteratur är föränderlig och beroende av sin 
kontext.  
 
Då resultatet pekar på att samtliga forskare förutom Lundqvist (1984) har diskussioner och 
utläggningar om vad de kategoriserar som populärlitteratur och varför de menar som de gör, 
står det klart att vad som är populärlitteratur och därmed också skillnaden på finlitteratur och 
populärlitteratur var enklare att förklara förr i tiden.  
 
Larsson (2012) ger stöd åt tanken att i framtiden kanske inte skillnaden mellan 
populärlitteratur och finlitteratur kommer finnas kvar, utan istället finns litteratur. Att 
litteratur som idag räknas som populärlitteratur används i skolans undervisning pekar åt det 
hållet. Begreppet populärlitteratur kan då komma bli överflödigt. Resultatet visar att denna 
typ av litteratur tar plats i skolans undervisning, vilket stödjer Larssons tankar om att 
skönlitteraturen håller på att bli ett istället för uppdelat i högt och lågt. 
 
Avslutningsvis, för att kunna skriva min uppsats bestämde jag mig för en stipulativ definition 
som arbetsinstrument i mitt arbete. Med det menas att jag här inte gjort anspråk på att detta är 
en fullgod definition men jag har använt den i mitt arbete. Detta hjälper mig tydliggöra för 
läsaren vad jag menar med populärlitteratur i denna studie men även i examensarbete 2. 
Slutligen landar examensarbetet i att jag som lärarstudent känner mig motiverad till att 
använda populärlitteratur såväl som finlitteratur i min undervisning. Det viktigaste för mig 
som lärare är inte vad eleverna läser utan att de förstår vad de läser och varför: de didaktiska 
frågorna spelar sin givna roll. 
 
6.2.2 Populärlitteraturen i skolan 
 
När det kommer till attityderna gentemot populärlitteratur kan man se att idag är det vanligast 
att det har en given plats i undervisning, majoriteten forskare ser fördelar med 
populärkulturen i stort och skolans styrdokument förbjuder det inte på något sätt. Persson 
(2007) menar att populärlitteratur är i teorin inte längre något förbjudet som tidigare enligt 
styrdokument men i praktiken har och kanske fortfarande är populärlitteraturen ett hot inom 
skolan, både för elevernas moraliska utveckling men också för att det tar tid och plats från 
annan skolundervisning. Att populärlitteraturen på senare år blivit mer accepterad i skolan 
beror på att, med Lisbeth Larssons ord, ”det bildade och det populära gått i allians och 
medieras i en stor gemensam kulturindustri” (Larsson 2012:158). Både finlitteraturen och 
populärlitteraturen marknadsförs och säljs på samma sätt och på samma ställen. Just därför 
framstår skillnaden mellan det bildade kretsloppet och det populära som minde än tidigare 
och just därför kan det populära kretsloppet vinna erkännande och insteg också i skolan.  
 
Öhman (2002) uttalar sig inte tydligt om huruvida populärlitteratur bör användas eller 
undvikas i skolan. Däremot talar hans vida forskning kring sådant som ofta kategoriserats som 
populärlitteratur och för fiktioners användning i undervisningen utan att utesluta finlitteratur. 
Öhman ser fördelar i kritisk läsning och inlevelseläsning, vilket handlar om att först tillåta 
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läsaren att gå in i handlingen och ta del av intrigen, för att sedan analysera. 
  
Lundqvist (1984) utmärker sig mot de andra forskarna som tas upp i detta examensarbete då 
hon tar en tydlig ståndpunkt mot populärlitteratur, något vi alltså inte ser i senare forskning. 
Boëthius (2015) förklarar att populärkultur väcker frågan om kulturellt kapital. Vad innebär 
god litteratur respektive mindre god och vem har mandat att göra den distinktionen? 
Begreppet kan innebära utmaning då de unga, som eleverna, är experterna i ämnet och de 
vuxna, exempelvis lärarna, kan känna att de förlorar makt. Lindgren (2009) är positiv och 
förespråkar populärkultur inom skolans undervisning. 
 
Jag visste redan innan jag blev lärare att kanon inte var viktigast för mig gällande läsning, 
utan snarare var det läslusten som förde in mig på läraryrket. Det går att dra en parallell till 
Persson som har pekat på hur det historiskt sett funnits en hållning inom skolan att 
populärkultur ska motas i grind: ungdomarna gillar detta men ska skyddas från dåligt 
inflytande (Persson 2000:17). Detta gav han ut år 2000 och frågade redan då om det är en 
hållbar strategi. Nu är det arton år senare och hans fråga är högst relevant, då populärkultur 
och sociala medier idag är en del av vår vardag i klassrummet. 
 
Liksom Larsson resonerar med stöd av Persson (2000) tror jag populärlitteratur ofta 
förknippas med ungdomar. Unga läser populärlitteratur och detta tvingar skolan att bestämma 
sig för om det som de unga tycker om får vara en del av undervisningen eller inte (Larsson 
2017:21). 
 
Lundqvist utmärker sig mot de andra forskarna som tas upp i detta examensarbete då hon tar 
en tydlig ståndpunkt mot populärlitteratur, något vi inte ser i senare forskning.  
Det här stödjer det som styrdokument pekar mot samt andra forskare, exempelvis Larsson 
(2017), nämligen att populärlitteratur inte längre anses vara låg litteratur utan egenvärde. 
Tvärtom suddas gränserna mellan högt och lågt ut och detta är en förändring som skett över 
tid, från mer negativ inställning mot populärlitteratur så har forskningen utvecklats mot en 
större acceptens för dess varande i skolan samt dess egenvärde. 
 
Konsekvenserna av studiens resultat, för mig som lärarstudent, är att populärlitteratur ska inte 
endast användas utan också förstås i vårt yrkesliv. Det går tillbaka till de didaktiska frågorna: 
vad är det jag gör, varför gör jag detta och hur ska jag gå tillväga? En lärare behöver ha klart 
för sig vad hen räknar som populärlitteratur i den kontext hen befinner sig i. Vidare bör hen 
veta varför det ska eller inte ska användas i ens egen undervisning och på vilket sätt det ska 
användas. Så med hjälp av de didaktiska frågorna tror jag att lärare har allt att vinna på att 
lägga upp en undervisning som passar för just den klass hen har och utifrån den lärare hen 
själv är, med skolans styrdokument i beaktande. Det innebär för mig att populärlitteratur har 
en plats i undervisningen precis som annan litteratur, film, musik och allt som hör till ett 
vidgat textbegrepp. 
 
Avslutningsvis gällande skolans styrdokument så står det ingenstans explicit att eleverna ska 
få undervisning i litteratur som räknas till kanon. Gy11 gör gällande att i svenska 1 studeras 
litteratur ur ett allmänmänskligt perspektiv, medan svenska 2 inriktar sig på samhället och det 
historiska perspektivet och svenska 3 har mer inriktningen litteraturanalys. Jag ser gärna att 
mina elever får läsa Doktor Glas men jag som lärare behöver sträva efter att få dem att koppla 
boken till här och nu, exempelvis genom att skugga intrigen som Öhman förespråkar.  
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6.3 Slutsatser 
 
Uppsatsens första frågeställning löd: Hur används och förstås termen populärlitteratur av 
forskare inriktade mot gymnasieskolans undervisning?  
 
Gällande hur termen populärlitteratur används och förstås av forskare inriktade mot 
gymnasieskolans undervisning så blir slutsatserna att forskningen på området har olika 
definitioner av begreppet populärlitteratur men påvisar att det finns två möjliga infallsvinklar. 
Det ena är det sociologiska som handlar om symboliskt mot ekonomiskt kapital. Det andra 
spåret är textinternt, dvs genrespåret. Uppsatsen visar två spår som delvis hänger ihop.  
 
Att Lundqvist (1984) utmärker sig gentemot övriga forskare visar att på 1980-talet var 
skillnaden mellan finlitteratur och populärlitteratur enkel och tydlig. Idag tenderar finlitteratur 
och populärlitteratur att sammansmälta. Därmed blir en andra slutsats att begreppet kan vara 
på väg att bli överflödigt i vårt samhälle där marknadstänkandet tenderar att ta över allting så 
att också all kultur blir mer eller mindre populärkultur. Det pekar även Larssons (2012) artikel 
mot. 
 
Uppsatsens andra frågeställning löd: Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens 
användning i gymnasieskolan? 
 
Gällande hur forskare resonerar kring populärlitteraturens användning blir slutsatsen att 
majoriteten ser populärlitteratur som en legitim del av undervisningen. Persson (2007) genom 
att han påvisat förändring över tid: från att skolan sett på populärlitteratur som otänkbart finns 
idag det vidgade textbegreppet med i skolans styrdokument, vilket signalerar en 
avkanonisering. Öhman (2015) förespråkar att skugga intrigen i populärlitteratur såväl som 
annan litteratur, för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Boëthius (1994) menar 
att populärkultur är del av undervisningen idag men denna kan vara en utmaning gällande 
kulturellt kapital. Lärarna kan känna att de förlorar makt till eleverna som är mer 
välbevandrade i populärkulturen. Lindgren (2009) är positiv och förespråkar populärkultur 
inom skolans undervisning, exempelvis genom att använda populärkulturella texter och 
analysera dessa. 
 
Lundqvist (1984) utmärker sig mot de andra forskarna som tas upp i detta examensarbete då 
hon tar en tydlig ståndpunkt mot populärlitteratur, något vi inte ser i senare forskning.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Jag föreslår en empiriskt studie med syftet att undersöka om populärlitteratur nyttjas av lärare 
i undervisningen på gymnasiet samt att undersöka hur dessa lärare resonerar kring 
populärlitteraturens användning i skolan. Eventuellt skulle en teoretisk inramning utifrån 
Vygotskij kunna användas. 
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