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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om lärares erfarenheter av användandet av 
populärlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning inom ämnet svenska, med särskilt fokus 
på elevers läsutveckling. För att uppnå syftet används tre frågeställningar:  
 
Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling?  
Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning?  
Vad innebär begreppet populärlitteratur för lärare? 

Genom halvstrukturerade intervjuer med fem lärare på tre olika skolor i Sverige kan studiens syfte 
uppnås och frågeställningarna besvaras. Studiens resultat analyseras och diskuteras sedan utifrån 
syfte, frågeställningar, studiens bakgrund och relevant teori. Studiens teoretiska ram är det 
sociokulturella perspektivet. 

Resultatet av studien visar att lärare anser att populärlitteratur kan gynna gymnasieelevers 
läsutveckling och speciellt framhålls elever med svenska som andraspråk. Med hjälp av scaffolding 
kan eleverna arbeta med läsuppgifter inom sin proximala utvecklingszon och på så sätt nå 
kunskapsmålen. Vidare visar resultaten att populärlitteratur används i gymnasieskolans 
undervisning, bland annat genom boksamtal och rollspel samt att lärarna har individuella 
förklaringar till vad populärlitteratur är. Vidare värderar lärarna begreppet populärlitteratur på 
delvis olika sätt. 
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1. Inledning 
 
I den här studien är intresset riktat mot gymnasieskolans litteraturundervisning och svensklärares 
erfarenheter av populärlitteratur. Intresset för populärlitteratur i undervisningen väcktes då jag 
skrev examensarbete ett om hur forskare med främst didaktisk inriktning ser på populärlitteratur i 
undervisningen och hur de förstår begreppet. Studien gjorde att jag fick lära mig mer om såväl äldre 
som nyare forskning kring populärlitteraturens roll i gymnasieskolan. Populärlitteraturen visade sig 
vara ett ämne som det forskas betydligt mindre kring än exempelvis läsförståelse. Det förekommer 
dock student-uppsatser kring ämnet och det är tydligt att blivande lärare har ett intresse av att 
undersöka populärlitteraturens potential i undervisningen.  
 
Den här studien behandlar fem verksamma lärares syn på populärlitteratur i gymnasieskolan. 
Ämnet är viktigt då lärares yrkesutövning i ämnet svenska bland annat handlar om att få elever att 
läsa böcker. Den som någon gång arbetat som lärare har troligtvis mött elever som tycker det är en 
stor utmaning att läsa en bok. Troligtvis är jag inte ensam om att ha fått frågan: hur många sidor är 
boken på som jag måste läsa? 
  
Anders Öhman (2015) menar att de som arbetar med litteraturundervisning behöver kunna träna 
eleverna i att i tanken förvandla ord till bild och gå in i en fiktiv värld (Öhman 2015:11). På så sätt 
får eleverna möjlighet att förstå vad de läser genom att de upplevda bilderna som blir till stöd för 
att förstå intrigen (händelseförloppet). Öhman talar om ”att skugga intrigen” vilket mycket 
förenklat handlar om att först få sluka bokens intrig, gå in i den fiktiva världen och läsa hela boken, 
för att sedan kunna reagera på det lästa och ”svara texten”. Texten är ett yttrande och läsarens 
förståelse ett svar, en form av dialog, när denna dialog fungerar så uppstår en förståelse av texten 
hos eleven (Öhman 2015:113–114).  

Enligt läroplan för gymnasieskolan ska ämnet svenska ta upp en variation gällande texter, medier 
och skönlitteratur.  

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 
författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 
lästa (Läroplan 11:161). 

Det innebär att läroplanen säger att lärare ska nyttja olika sorters litteratur i sin undervisning. En 
aktuell fråga är om populärlitteraturen utgör en del av denna variation av skönlitteratur eller om 
den är mer eller mindre ”portförbjuden” i gymnasieskolan? Jag som lärarstudent tror att 
populärlitteratur – som många uppskattar – kan vara ett av många verktyg för att locka till läsning 
i undervisningen. Min upplevelse är att populärlitteraturen erbjuder stora möjligheter att gå in i en 
fiktiv värld. Vikten av att få elever att läsa i skolan bör kunna påstås vara stor med tanke på PISA-
resultat. Genom att utföra en kvalitativ analys av lärarintervjuer, så kan kunskaperna öka kring 
lärares erfarenheter med populärlitteratur i svenska på gymnasieskolan. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att få en ökad kunskap om lärares erfarenheter av användandet av populärlitteratur 
i gymnasieskolans litteraturundervisning i ämnet svenska med särskilt fokus på elevers 
läsutveckling. 
 

2.1 Frågeställningar 
 
- Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? 
 

- Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? 
 
- Vad innebär begreppet populärlitteratur för lärare? 
 

3. Bakgrund 
 

3.1 Problem i skolan som föranleder denna undersökning 
 
Under 2018 hade PISA Programme for International Student Assessment, internationella prov för att 
utvärdera femtonåringars kunskaper i läsförståelse, naturvetenskap och matematik genomförts. I 
slutet av 2019 kommer resultatet att presenteras. 2015 var första gången på länge då Sverige inte 
placerade sig under genomsnittet. Skolverket skriver att det är en positiv utveckling att den negativa 
trend gällande läsförståelse som varit har brutits (Skolutveckling, 2018). 
 
Läsförståelse är en del av ämnet svenska och enligt kursplanen framgår det att skönlitteraturen som 
våra elever får läsa ska vara varierad. Gemensamt för alla typer av texter är att eleverna får läsa 
kritiskt och att de ges tid att reflektera över vad de läst, likaså ska eleverna från texterna få dra 
paralleller till sina egna liv, utbildning och intressen (Läroplan 11:161). 
 
Den svenska skolan har debatterats flitigt inte minst inför valet 2018. Ett debattämne är bland 
annat vilken typ av böcker eleverna ska läsa. I februari 2017 skriver Martinsson i artikeln ”En statlig 
kanon blir alltid politik” i Svenskläraren nr 1 2017 om att kanon är ett mycket problematiskt begrepp. 
Med hänvisning till bland annat Persson (2007) diskuterar Martinsson problematiken i att se viss 
litteratur som automatiskt god därför att den är bildande, välskriven och omöjlig att sluka, utan 
måste läsas på ett visst sätt för att läsaren ska se verkets kvalitéer. Vidare tar Martinsson upp att 
kanon kan vara ett politiskt slagträ, här nämns Ebba Bush Thors utspel (2006) om en litterär kanon 
för att motverka bland annat klasskillnader. Detta baseras på tanken om alla oavsett härkomst, kön 
och klass läser det som normen föreskriver, så blir de lika bildade. Martinsson vill inte att vi lärare 
ska hänvisas till en speciell kanon för att genomföra vårt kunskapsuppdrag som bland annat handlar 
om att förvalta det svenska kulturarvet. Istället vill han att vi arbetar utifrån styrdokumenten och 
samhällskontexten blandat med egna intressen och utifrån kunskapsbehoven hos eleverna. På så 
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sätt kan vi både förvalta kulturarvet och göra egna didaktiska val gällande vilken litteratur våra 
elever bör läsa.  
 

3.2 Historisk utblick populärkultur i skolan  

 
Persson (2000), redogör för hur relationen mellan vad som kan kallas hög och låg kultur i skolan 
förändrats över tid. Persson menar att innan 1950-talet fanns inte populärkultur i någon form inom 
skolans väggar, däremot fanns det i samhället utanför och sågs som ett hot. Det fanns på denna tid 
en samhällssyn om att skolan var en plats för den goda kulturen och för att understryka detta 
skapades en litterär kanon. 
 
På 60-talet började populärkulturen få lite utrymme i skolan men det var som exempel på sämre 
litteratur. Lärarna ville visa elever dålig kultur som avskräckande exempel med förhoppning att 
eleverna själva skulle välja kanon, alltså den goda litteraturen framför den dåliga. Det här kallades 
för vaccinationsmodellen. 
 
På 70-talet var det mindre viktigt vad eleverna läste istället låg fokus i skolan på att stimulera 
elevernas läslust och att få dem att läsa. Det fanns hopp från skolan att eleverna skulle välja den 
goda litteraturen men inte som på 70-talet. Persson diskuterar ett nationalistiskt arv i skolans 
litteratur. Ett arv som tidigare har haft som syfte att fostra goda nationalistiska medborgare. Det 
leder till att lärare behöver reflektera över hur den här typen av fostrande litteratur stämmer överens 
med våra idag mångkulturella klassrum (Persson 2000:31-32). 
 
I den här studien förstås och diskuteras begreppet populärlitteratur utifrån min egen stipulativa 
definition av ”populärkultur” vilken blir en kombination av det textexterna – sociologiskt inriktade 
spåret och det textinterna spåret inriktat mot hur texten ser ut, som genrer. Detta diskuteras mer i 
avsnitt 6.5. Det är med stöd av Anders Öhman, Simon Lindgren, Ulla Lundqvist, Magnus Persson 
och Ulf Boëthius som denna stipulativa definition skapats. Med populärlitteratur menas 
massmarknadslitteratur, sådan litteratur som inte har så hög status men som säljer väl. Detta ställs 
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 menas 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 (Steén Ejdeholm 
2018:16). 
 

4. Tidigare forskning 
 
Här delas litteraturen upp analogt med de tre forskningsfrågorna. Inledningsvis gås sökprocessen 
igenom. Därefter presenteras litteratur som behandlar elevers läsutveckling och läsupplevelser, följt 
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av vad forskningen säger om användandet av populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning. 
Avslutningsvis följer en kort del om begreppet populärlitteratur. 
 
Ovanstående upplägg har valts då det förhoppningsvis dels ger en tydlig bild av hur litteraturen 
används, dels ger det en möjlighet att på ett så tydligt och läsarvänligt sätt som möjligt, genomföra 
en jämförande läsning av tidigare forskning.  
 

4.1 Sökprocessen 
 

Här presenteras studiens sökprocess samt de databaser, urval och sökord som använts. 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. I sökprocessen användes DiVA, Skolporten och Libris. 
Dessa valdes för att en stor variation vetenskapliga skrifter publiceras där, skrivna av lärarstudenter, 
lärare samt forskare från Sverige och internationellt.  
 
Sökorden var läsutveckling, populärlitteratur, populärkultur, multimodalitet, undervisning, styrdokument.  

 

4.2 Urvalskriterier 
 
Att det finns flertalet examensarbeten som behandlar populärlitteratur i skolan visar att det finns 
ett intresse för detta område hos lärarstudenter. Denna studie är en fristående fortsättning på 
Examensarbete 1, där fokus var populärlitteratur i undervisningen och vad begreppet betyder för 
olika forskare. Här har valts att behålla urvalskriterierna och att vald forskning i första hand ska 
behandla populärlitteratur i undervisningen. Databassökningarna visade dessvärre att det finns få 
avhandlingar inom området. De urval som gjorts baseras på huruvida studiens syfte och 
frågeställningar kan belysas och besvaras av vald litteratur. 
 
Litteraturen presenteras huvudsakligen uppdelad efter forskningsfrågorna eftersom det ger en 
tydlig överblick kring hur litteraturen används. En jämförelse av litteraturen blir tydligare än 
uppdelning enbart baserat på författarnas namn, vilket inte tydliggör vad de skriver om.  
 
Avslutningsvis, nedan presenteras ett urval av tidigare forskning som är relevant för detta 
examensarbetes syfte. Forskningsbakgrunden riktats främst mot studier med fokus på läsutveckling 
och läsupplevelser med äldre elever. Läsutveckling och läsupplevelse kan förknippas med varandra 
då en positiv läsupplevelse gör det lättare att fortsätta läsa och därmed gynna läsutvecklingen. Därav 
finns båda delarna med i min forskningsgenomgång. 
 

4.3 Gymnasieelevers läsutveckling och läsupplevelser  
 
Tidigare forskning visar att läsutveckling definieras som de olika dimensioner inom läsning som 
samspelar med varandra och som dessutom har en egen typisk utvecklingsprocess. Så för att kunna 
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bedöma läsutveckling måste bedömaren ha kunskap om de olika dimensioner som finns i läsningen 
och inte endast se på läsfärdigheten i stort.  
 
Lundberg och Herrlin (2005) nämner att en elev kan ha god utveckling i ordavkodning men ha 
svårt att förstå vad hen läser. När en dimension kan ligga högt och en annan lägre sägs elevens 
läsutveckling vara ojämn vilket kan indikera lässvårigheter. De viktigaste dimensionerna från ett till 
fem, med det mest grundläggande först, är enligt författarna:  
 

1. Fonologisk medvetenhet 
2. Ordavkodning 
3. Flyt i läsningen 
4. Läsförståelse 
5. Läsintresse  

(Lundberg & Herrlin 2005:10). 

 
Författarna lägger tyngd vid att skolans absolut viktigaste uppgift är att få alla elever att kunna läsa 
då vårt skriftspråk är viktigare än någonsin med en allt större betydelse i samhället och arbetslivet. 
Idag finns det knappt några jobb som inte kräver god läsfärdighet. Forskning har visat att lärare 
som noga följer elevernas läsutveckling är mer framgångsrika än de lärare som inte lägger tid på att 
med formella och informella metoder ägna tid och engagemang att följa elevers läsutveckling. 
Boken handlar mycket om att stödja och stimulera elever till god läsutveckling. Det här är en 
kartläggning för skolans första år men det är någonting som kan användas även under de 
efterföljande skolåren speciellt för elever med långsam läsutveckling (Lundberg & Herrlin 2014:5). 
 
Vidare tar Lundberg (2010) upp att trots att Sveriges lärare har en god utbildning och skolväsendet 
har välutvecklade styrdokument, så är det alltför många elever som inte uppnår god läs- och 
skrivkunnighet. Klyftorna i samhället ökar om människor inte lär sig att läsa och skriva ordentligt, 
menar Lundberg. I skolsammanhang så är det ofta så att elever inte tycker att det är roligt att läsa 
- de har ett lågt läsintresse. Lundberg säger att det därför är viktigt att lärare gör undervisningen så 
intressant som möjligt (Lundberg 2010:99–101). 
 
I likhet med Lundberg och Herrlin ser Visén (2015) läsutveckling som något som innefattar 
fonologi, avkodning och läsförståelse. Då Visén fokuserar på äldre elever som redan nått 
grundläggande läsutveckling, så menar hon att om god läsutveckling ska ske hos elever på 
gymnasienivå, så måste text kopplas till kontext. Exempelvis att en faktatext kopplas samman med 
vad som skett i inlärningssituationen (kontexten) innan läsningen började. Gemensam läsning anses 
också vara en bra start på god läsutveckling och det gemensamma läsandet kan ofta leda till såväl 
diskussion som reflektion på en för elever utvecklande nivå (Visén 2015:13). 
 
Vidare diskuterar Visén i sin avhandling att läsutveckling är viktigt och att god läsförmåga samt 
skrivförmåga handlar om mer än att kunna få en anställning i framtiden eller läsa vidare efter 
gymnasiet. I likhet med Lundberg ser hon läsutveckling som viktig för inte öka klyftorna i 
samhället. Hon diskuterar kring de elever som väljer yrkesprogram på gymnasiet, som ofta har lägre 
betyg från grundskolan än eleverna som väljer högskoleförberedande program. Vidare är det i 
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första hand elever från socioekonomiskt svagare grupper som har en läsutveckling vilken inte 
innefattar att läsa på mer avancerat sätt. Hon hänvisar här till PISA-resultaten samt belyser att 
elever med högt utbildade föräldrar tenderar att dels välja högskoleförberedande program samt få 
högre skolresultat än elever från socioekonomiskt svagare delar. Visén betonar att på grund av det 
ovan sagda och skolans uppdrag att utjämna socioekonomiska skillnader genom likvärdig 
utbildning, så finns ett behov att stötta elevers läsutveckling på yrkesförberedande program (Visén 
2015:2–4). 
 
Vikten av att som elev få koppla till egna erfarenheter samt att läsloggen utvecklar elevers läsning 
men även elevernas skrift påvisar Bommarco (2006) i sin avhandling med syfte är att öka kunskapen 
om vad som sker när elever läser skönlitterära texter i skolan. Under tre års tid har Bommarco följt 
elever och undersöker hur de uppfattar texterna och tänker kring böckerna de läst. Med stöd från 
tidigare forskning som Rosenblatts transaktionsteori och elevernas svar menar Bommarco att det 
är väldigt viktigt att elever kan ta till sig en text genom att koppla den till sina egna erfarenheter. 
Det här är ett sätt för eleverna att känna att undervisningen är relevant för dem. Om en text är för 
långt från elevernas egna erfarenheter så finns det risk att eleven inte får ut något av sin läsning. 
Andra slutsatser är att det finns ett starkt behov för eleverna att kunna hänvisa till sina egna liv i 
sin läsning, ett sätt att hänvisa till sina egna erfarenheter är genom läsloggar där får eleverna en 
möjlighet att ha en inre dialog med texten. I dialog med läsloggen finns möjlighet även till 
emotionella svar som det inte uttrycks ordagrant i klassrummet. Men även diskussioner i klassen 
om texter eleverna läst visar sig vara av stor vikt för elevernas läsutveckling (Bommarco 2006:235). 
 
I likhet med Bommarco förespråkar Pettersson (2015) vikten av att läsaren är intresserad, då gynnas 
läsandet. Petterson har med andra stöd av andra forskare samlat ihop ett empiriskt material som 
Petterson sedan själv analyserat. Fokus har legat på ungdomar i 18 års åldern på yrkesförberedande 
program. Studien undersöker frågan: uppfattar en läsare text som värdefull oavsett om den är 
fiktion eller inte? Han motiverar studien genom att påtala att undersöka fiktionens värde är av såväl 
kunskapsintresse som läsfrämjande intresse. Han skriver att under 2000-talet har termerna fiktion 
och fiktionslitteratur brett ut sig, då termerna är mer fördelaktiga än indelningen i exempelvis 
populärlitteratur och skönlitteratur samt låg litteratur och fin litteratur. Dessutom är termen fiktion 
väl anpassad till det vidgade textbegreppet, då det möjliggör att se film, TV-serier och dataspel som 
en form av textläsning (Petterson 2015:154). 
 
Egna erfarenheter som en väg till ökad läsförmåga framhålls av Olin-Scheller (2008) i en studie om 
gymnasieelever och deras läsning av fiktion såväl på fritiden som i skolan. Olin-Scheller tillbringade 
under studien 3 år i 4 gymnasieklasser där de gjorde observationer och samtalsintervjuer med elever 
och svensklärare. Studien visar att det finns skillnader i hur skolan ser på läsning i jämförelse med 
texter de väljer att läsa på fritiden. Olin-Scheller tar avstamp i det vidgade textbegreppet när hon 
framför nya idéer om hur lärare kan utveckla litteraturundervisning i det nya medielandskapet av 
idag.  
 
Olin-Scheller menar att undervisningens mål bland annat är att stötta eleverna att utveckla en mer 
komplex läsförmåga genom att lära dem att läsa olika typer av texter och stötta eleverna i att koppla 
till personliga erfarenheter. Den här känslomässiga upplevelsen är en av textens allra viktigaste 
funktioner menar hon. Studien visar bland annat att elevernas fritidsläsning, det vill säga den 
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självvalda litteraturen, präglas av ett starkt känslomässigt engagemang där de kan identifiera sig med 
karaktärerna (Olin-Scheller 2008:134). 
 
Lundberg menar att det är viktigt att väcka elevers läsintresse genom att lärare göra undervisningen 
så intressant som möjligt. Det passar väl ihop med såväl Bommarcos, Olin-Schellers och 
Petterssons forskning, vilka visar att det finns mycket att vinna i klassrummet på att låta eleverna 
läsa av lust och intresse samt koppla text till egna erfarenheter, det kan gynna läsutvecklingen bland 
annat genom att locka eleverna till djupare förståelse och intresse för texten. 
 

4.4 Hur populärlitteratur används i gymnasieskolans undervisning  

 
Det finns mycket forskning om hur populärlitteraturen gått från att inte vara tillåten i skolans 
undervisning till att bli mer legitim, se exempelvis Populära fiktioner (2000) vilken Anders Öhman 
och Kjell Jonsson är redaktörer för. Alternativt se antologin Brott, kärlek, främmande världar. Texter 
om populärlitteratur (2015) av Dag Hedman & Jerry Määttä (red) vilken bland annat behandlar 
populärlitteraturens roll över tid i skolan. 
 
Däremot visade det sig vara svårare att hitta forskning under 2000-talet som enbart fokuserar på 
hur just populärlitteratur används i gymnasieskolans undervisning i Sverige. Eventuellt kan en 
forskningslucka finnas här, det kan också tolkas som att populärlitteraturen idag inte är skilt från 
övrig litteratur i skolan och därmed behövs inte forskning på enbart populärlitteratur i 
undervisningen utan snarare forskning på litteratur i undervisningen. 

Gällande de forskare som tas upp här, så har dessa skrivit om litteraturundervisning i förhållande 
till populärlitteratur. Dessa forskare är de som kommer upp vid sökningar på de för denna studie 
relevanta sökorden. Forskarna är vedertagna inom ämnet populärlitteratur och har skrivit om såväl 
hur populärlitteratur kan nyttjas i undervisningen som begreppet populärlitteratur.  

Öhman (2015) menar att undervisning bör ge möjlighet för elever att förstå det som berättats i en 
text och reflektera över vad texten gör med eleven som läsare. För att lyckas måste läsaren träna 
på att läsa. Att kunna läsa är enligt Öhman att kunna få texten att bli till sinnebilder och även att 
låta sig slukas av boken. 
 
Öhman ger förslag på idéer inom undervisningen där fiktionstexter används. Att skugga intrigen 
är Öhmans egna didaktiska tillvägagångssätt. Först läses hela texten, sedan gör lärare och elever 
tillsammans om intrigen och funderar över händelser i boken/texten och avslutningsvis när läsarna 
är väl inlästa på vad texten handlar om kan de ta steget vidare till hur texten är komponerad. Öhman 
tar även upp kritisk läsning och inlevelseläsning, dessa menar han kan kombineras genom att 
läsaren först bör låta sig slukas av en bok genom att gå in i handlingen och ta del av det. Därefter 
analyserar läsaren och den kritiska läsningen får ta plats. Öhman förespråkar att läsa hela yttranden 
för att kunna som läsare kunna svara texten. Teoretiskt tar han stöd i Bakhtins teori om talgenrer 
(Öhman 2015:70–71). 
 
Persson (2012) diskuterar myten om ”den goda boken”. Litteraturundervisningen i skolan har länge 
gått ut på att litteratur och litteraturläsning automatiskt är god och gör människan gott. Persson 
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problematiserar detta och säger att nu finns det människor som inte läser och vi lever i en kulturell 
mångfald. Förr i tiden var skolan till för att fostra goda samhällsmedborgare. Vad är en god 
samhällsmedborgare i dagens mångkulturella svenska samhälle? Utgår jag som lärare från att all 
litteratur är god, frågar sig Persson och bollar också över frågan till oss läsare. Vågar vi utmana med 
en text som upprör? Persson exemplifierar med att ha läst Lolita i en gymnasieklass (Persson 
2012:83). 
 
Såväl Persson (2012) som Öhman (2015) menar att olika former av litteratur, även populärlitteratur, 
kan gynna läsutvecklingen hos elever. De tar upp olika sätt att utveckla elevers läsande. Öhman 
talar om fördelar med att läsa hela yttranden och Persson om att våga ifrågasätta vad en god bok 
är, han menar att det som upprör oss också engagerar. Därav kan även texter som Lolita vara 
användbara i gymnasieskolan.  
 
Jönsson och Öhman är redaktörer (2015) för en antologi där författare som Graeske, Mehrstam, 
Olin – Scheller och Tengberg med flera., belyser hur läsning kan gå till idag. De erbjuder ett 
alternativ till PISA-rapporter och dagstidningars larm om att skolans elever läser mindre och har 
allt sämre kunskaper gällande läsförståelse. Ämnen som boken tar upp handlar bland andra om hur 
undervisning kring läsning kan se ut och hur sociala medier och annan skärmkultur förhåller sig till 
läsningen. Boken är uppbyggd efter de tre didaktiska frågorna – vad läsning kan bestå av för typ av 
texter, hur denna läsning kan gå till och var/när läsningen kan ske.  
 
I antologin presenterar Graeske (2015) i sitt kapitel en modell för läsning av fiktion. Gy11 innehåller 
skilda kunskapsdiskurser i ämnet svenska för yrkesförberedande respektive högskoleförberedande 
program och i arbetet med fiktioner så efterfrågas olika läsarter för de olika programinriktningarna. 
Icke likvärdig undervisning menar Graeske är problematiskt med tanke på skolans värdegrund och 
alla elevers rätt till en jämlik utbildning (Graeske 2015:151–165). 
 
Gällande att arbeta med skönlitterära texter så menar Edvardsson (2016) att skönlitteratur kan 
användas inom alla ämnen bland annat för att skapa bilder och problematisera kring ett ämne. Själv 
arbetar hon med skönlitteratur utifrån Chambers ”Böcker inom oss” vilken tar upp hur boksamtal 
kan se ut. Genom att som lärare utgå från vissa frågor som ställs till elever. Edwardsson inspireras 
även av Langers ”Litterära föreställningsvärldar” som definierar fyra faser vi går in i och ut ur när vi 
läser en text (Edvardsson 2016:37). 
 
Edvardsson (2016) menar att grunden för en god utbildning är god relation mellan lärare och elev. 
Hon understryker att med det menas inte att vara kompis med sin elev utan att vara en god vuxen 
förebild som pedagogiskt både bemöter och utvecklar sin elev genom att skapa ett inkluderande 
klassrum där alla får möjlighet att lära, alla olika individer ses som tillgångar och samtliga elever ha 
något att ge. Ett pedagogiskt möte sker på tu man hand, läraren ser eleven där denne är idag men 
ser också elevens utvecklingspotential (Edvardsson 2016:16–17). 
 
Forskarna Graeske och Edvardsson har gemensamma nämnare i tankarna kring inkludering och 
likvärdig undervisning. Även Persson kopplar undervisningen till samhället men då mer i en 
diskussion kring vårt mångkulturella samhälle. Det här som kan kallas för en demokratisk synvinkel 
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som inte framhävs på samma sätt hos Öhman samt Öhman och Jönsson där båda böckerna snarare 
belyser hur läsning kan gå till i klassrummet.  
 

4.5 Begreppet populärlitteratur, betydelser och värderingar 
 
Öhman (2002) synar populärlitteraturens utseende och innehåll, hur estetiken ser ut och vad finns 
för olika genrer? Öhman uppfattar här populärlitteratur som ett slags paraplybegrepp inunder vilket 
det finns olika genrer som alla har olika typer av syften. Det rör sig om deckare, thriller 
kärleksroman, historiska populära romaner fantasy och science fiction. Alla har de sina typiska 
egenskaper. Öhman diskuterar också vad som räknas som hög respektive låg litteratur, hur det är 
diskuteras i samhällsdebatten och hur är Öhman själv resonerar kring begreppet. Han menar bland 
annat att det som är kanon idag inte alltid, så kanon är föränderligt över tid och vi måste förstå i 
förhållande till kontext och historia.  
 
Boëthius (2015) resonerar även han kring begreppet. Han ser begreppet populärlitteraturen ur flera 
vinklar och sluter sig till skillnad från Öhman inte lika mycket till genrer utan har ett förhållningssätt 
där populärlitteraturen förstås utifrån bland annat dess läsare. 
 
Öhman (2002) har studerat genrerna som är typiska för populärlitteraturen, han påvisar också hur 
viktiga dessa är för läsarna. Inom genrelitteraturen är det inte ovanligt att läsa en bok för genrens 
skull snarare än för att författaren tilltalar läsaren. Öhman med tankar om att läsaren väljer bok 
efter genre, är en av forskarna (övriga forskare som i likhet med Öhman studerat begreppet och 
ligger till grund för denna stipulativa definition är Lindgren, Lundqvist, Persson och Boëthius) som 
utgör grund i Steén Ejdeholms (2018) stipulativa definition av begreppet populärlitteratur, vilket 
används i denna studie och presenteras närmare i teorikapitlet.  
 

5. Metod 
 
Här redogörs för den metod som använts för att samla in och bearbeta data. Först redovisas 
metodansatsen följt av genomförande, urval och bearbetning av data. Därefter tas etiska riktlinjer 
upp. Sist diskuteras reliabilitet och validitet.  
 

5.1 Undersökningens metod 
 
Fejes och Thornberg (2015) menar att en studies syfte och frågeställningar ska styra metodvalet 
(Fejes & Thornberg 2015:32). Intervju som metod kan visa hur informanterna upplever det 
fenomen som undersöks, i det här fallet populärlitteratur i undervisningen. 
 
I den här studien används en kvalitativ metod med muntliga intervjuer för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Här har valts att använda halvstrukturerad intervju som enligt Cohen, Manion 
och Lawrence (2007) innebär att som intervjuare försöker man förstå hur informanten upplever 
och ser på ett visst fenomen. Själva intervjun är som ett vardagligt samtal med skillnaden att 
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intervjusamtalet har ett syfte. Intervjuaren använder en intervjuguide som har förberetts med teman 
eller färdiga frågor som deltagarna kan välja att besvara i den utsträckning de vill. Inga bestämda 
regler kring svarens utformning finns. Det kvalitativa innebär i det här sammanhanget att man 
söker kvalitativ kunskap uttryckt i vardagsspråk och där kvantifiering inte är av intresse (Kvale & 
Brinkman 2014:43–47). 
 
Enligt Cohen, Manion och Lawrence (2007) måste en intervjuare ta hänsyn till flera olika aspekter. 
Exempel på detta är att ställa frågorna på ett sådant sätt att informanten inte känner sig förhörd, 
samt att hjälpa informanten att hålla sig till ämnet och besvara de frågor som faktiskt ställs. Andra 
aspekter som är viktiga är att ge informanterna tid att tänka efter utan att stressa dem, samt vara 
noggrann med tid och inte ta upp mer av informantens tid än nödvändigt (Cohen, Manion & 
Lawrence 2007:425). 
 

5.2 Urval 
 
Eftersom studien gick ut på att undersöka hur lärare ser på populärlitteratur i undervisningen, så 
styrde detta vilken målgrupp som jag frågade gällande medverkan i studien. Här söktes verksamma 
utbildade gymnasielärare i ämnet svenska.  
 
Urvalet till denna studie utgjordes av ett så kallat bekvämlighetsurval, där tidigare kontakter med 
verksamma lärare användes för att hitta lärare som var villiga att låta sig intervjuas. Det var svårt 
att få lärare att ställa upp, många tackade nej för att de har tidsbrist och mycket att göra, men fem 
lärare hade möjlighet. Samtliga är verksamma utbildade gymnasielärare i svenska och svenska som 
andraspråk.  
 

5.3 Genomförande 
 
De fem lärare som deltog i undersökningen kontaktades först av mig, i tre fall muntligt, i ett fall 
via mail och i ett fall via telefon. Efter att ha förklarat undersökningens syfte och de tackat ja till 
att medverka muntligt, så skickades informationsbrevet ut och tid för intervjuer bestämdes. I 
samtliga fall fick lärarna välja tid och plats. 
 
Genomförandet skedde på så sätt att de fem olika lärarna intervjuades på sina respektive 
arbetsplatser, vid tre olika skolor. I ett fall skedde intervjun via telefon, då läraren bor på stort 
geografiskt avstånd. Önskemål som införlivades var att få ta cirka 30 minuter i anspråk per person 
för intervjun. Totalt åtta frågor ställdes till lärarna (se bilaga 2). De fick svara så lite eller mycket de 
ville på varje fråga och fick ta den tid på sig till eftertanke som de behövde. Intervjuerna spelades 
in på mobil och anteckningar fördes på ett förberett papper med samtliga frågor. 
 

5.4 Bearbetning av data 
 

Efter att ha gjort intervjuerna gjordes kategorier efter mönster som föll ut i det empiriska materialet. 
Det blev sammanlagt sju kategorier:  
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1. Att lära tillsammans i situerade sammanhang 
2. Fördelar och nackdelar med populärlitteraturen 
3. Elevernas egna val av litteratur 
4. Populärlitteraturen, ett stöd för elever med svenska som andraspråk 
5. Populärlitteratur som en väg till klassiker 
6. Vad begreppet populärlitteratur innebär för lärare 
7. Hur lärare värderar populärlitteratur 

 
Dessa kategorier sorterades sedan in under forskningsfrågorna. För tillförlitlighetens skull är det 
viktigt att visa hur kategorisering skett och min bearbetning av data gav uppsatsen följande upplägg. 
 
Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? 
 
-Populärlitteraturen, ett stöd för elever med svenska som andraspråk 
-Populärlitteratur som en väg till klassikerna 
-Att lära tillsammans i situerade sammanhang 
 
Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? 
 
-Hur nyttjas populärlitteraturen i undervisningen? 
-Fördelar och nackdelar med populärlitteraturen 
-Elevernas eget val av litteratur 
 
Vad innebär begreppet populärlitteratur enligt lärare? 
 
-Vad begreppet populärlitteratur innebär för lärare 
-Hur lärare värderar populärlitteratur 
 
Avslutningsvis, lärarna sa inget som föll utanför dessa kategorier, vilket diskuteras i kapitlet 
diskussion. Lärarna har fiktiva namn i denna studie och benämns som Lo, Alex, Toni, Kim och 
Robin. Intervjuerna har analyserats genom att ljudinspelningarna lyssnats igenom ett flertal gånger 
för att uppfatta allt som sägs och skriva ner det och därefter kunna lyfta ut tydliga citat och vid 
behov göra transkriberingar. Vid genomlyssningar har dels vad varje lärare sagt kunna urskiljas men 
också olika kategorier har upptäckts. Det går att urskilja mönster i det empiriska materialet vilka 
redovisas framöver.  

 

5.5 Etiska riktlinjer 
 
Lärarna fick ta del av informationsbrevet (se bilaga 1). Vid träff gicks studiens syfte och det krav 
på anonymitet som gäller de medverkande i studien, grundligt igenom. Lärarna fick information 
om att varken skola, ålder, kön eller annan information som på något sätt kan avslöja identiteten 
på informanterna kommer att användas, och att endast jag själv och min handledare får ta del av 
det empiriska materialet. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra viktiga punkter för att bedriva 
forskning etiskt. Dessa är konfidentialitet, samtycke, nyttjande och information.  
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Samtycke är grunden för alla vetenskapliga studier. All form av medverkan sker av fri vilja och 
deltagarna har själva samtyckt till att deltaga och låta sig intervjuas. Även nyttjandekravet följs 
genom att insamlade uppgifter endast kommer användas för forskningsändamål och inga uppgifter 
kommer ges vidare i kommersiella syften eller andra icke vetenskapliga syften. Vidare följs 
informationskravet genom att jag informerade om studiens syfte, gav lärarna chans att läsa igenom 
informationsbrevet och gav utrymme för frågor. Avslutningsvis så följs även konfidentialitetskravet 
genom att lärarna anonymiseras i studien. Vidare har allt empiriskt material enbart hanterats av mig 
och varit inlåst på mitt arbetsrum när jag inte varit i närheten. Det gäller datafiler på USB-minne, 
anteckningar i pappersform och mobil med ljudfiler från intervjuerna.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär inte samma sak i kvantitativa som i kvalitativa studier. I denna kvalitativa studie 
innebär enligt Kvale och Brinkman (2014) om att en undersöknings resultat ska vara tillförlitligt 
och att samma undersökning ska kunna göras om vid andra tidpunkter och av andra forskare. I en 
undersökning där intervju använts som metod handlar det också om att intervjupersonerna kan 
komma att ändra sina svar under en intervju och om de skulle kunna ge andra svar till olika forskare 
(Kvale & Brinkman 2014:295). I denna studie eftersträvas reabilitet genom att informanterna gett 
svar som de varit tydliga med att de står för. Intrycket har varit att de är fullständigt bekväma och 
trygga i sina erfarenheter som lärare. Min tolkning är att de inte har någon anledning att ändra sina 
svar beroende på vem som frågar, då deras svar är sprungna ur flera års kunskaper och erfarenheter 
som lärare. 
 
Validitet är ett kvalitetsbegrepp som Kvale och Brinkman (2014) menar i folkmun handlar om 
sanningshalten i yttranden (Kvale & Brinkman 2014:296). Författarna använder begreppet som ett 
konkret verktyg vid kvalitativa intervjuer, där sju steg ska gås igenom för att validitet ska uppnås. 
De sju stegen är: för det första tematisering som handlar om teorin och forskningsfrågorna, för det 
andra planering som handlar om vald intervjumetod passar studien även etiska aspekter ingår i 
detta steg. Det tredje steget är intervju som handlar om trovärdigheten i det som sägs i intervjun. 
Det fjärde steget utskrift handlar om att genomföra en korrekt översättning från muntligt språk till 
skriftlig text. Det femte steget analys handlar om att som forskare ställa rätt frågor till sitt empiriska 
material. Det sjätte steget validering handlar om att bedöma vilken typ av validering forskaren anser 
att dennes studie ska ha och slutligen Det sjätte steget rapportering handlar om studiens slutresultat 
i förhållande till validitet (Kvale & Brinkman 2014:297–298). Validitet eftersträvas genom hela 
arbetsprocessen, det är inte bara slutprodukten som ska vara valid utan hela forskningsprocessen 
kräver att forskaren är noggrann och kritisk. Validitet hos den kunskap som skapas i en studie 
handlar om hur passande intervjuns upplägg och utförande är för ämnet och syftet med studien. 
Även etik hör hit, forskningen ska producera nyttig kunskap med målet att göra gott och inte skada 
någon eller något (Kvale & Brinkman 2014:298).  
 
I denna studie eftersträvas validitet genom hela arbetsprocessen, bland annat genom tematisering. 
Validiteten i en studie är beroende av om studien har ett välgrundat teoretiskt ramverk som passar 
väl ihop och med studiens frågeställningar (Kvale & Brinkman 2014:297).  
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6. Teori 
 
Valet av teoretisk ansats föll på det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar. I det här 
kapitlet kommer inledningsvis det teoretiska ramverket presenteras utifrån vad lärarrollen kan 
innebära, följt av centrala begrepp som används i denna studies resultatanalys. Avsnittet inleds med 
en kortfattad presentation av Vygotskij. 
 

6.1 Lev Semenovich Vygotskij 
 
Vygotskij Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 och dog 1934, och Säljö menar att det epitet som 
en vetenskapsteoretiker en gång nämnt Vygotskij som passar väl in, nämligen psykologins Mozart 
(Säljö 2014:297). Vygotskij var en intellektuell person med stora kunskaper i psykologisk litteratur, 
juridik och medicin. Han kom dock att arbeta med lärande och utveckling i cirka tio år vid Moskvas 
universitet och den psykologiska institutionen. Hans breda kunskaper kom att påverka hans tankar 
kring lärande och utveckling. Detta då han både ville belysa människans biologi och sociokulturella 
kontext i förhållande till dennes utveckling (Säljö 2014:297). Hans egna sociokulturella perspektiv 
var under den tid som kommunismen styrde dåvarande Sovjetunionen och det var inte tillåtet att 
läsa vad som helst eller uttrycka sig fritt. Som intellektuell var det svårt att leva och verka om man 
inte hade rätt åsikter enligt statsapparaten och det hade inte Vygotskij som i slutet av livet fick sina 
texter förbjudna (Säljö 2014:297).  
 

6.2 Vygotskij-läraren 
 
Strandberg (2017) tar upp att han aldrig själv använt sig av uttrycket ”Vygotskij-lärare”, men att 
om han skulle drista sig till en förklaring av vad hen skulle ha för kännetecken så skulle det handla 
om en lärare som inte arbetar isolerat i en skola. Istället skulle hen vara del av en gemenskap i form 
av ett lärarlag, där man samarbetar och ser alla elever som ”sina” trots att man har egna klasser. 
Vidare är lärarna i lärarlaget pragmatiska och har lätt för att ändra sin arbetsfördelning beroende 
på vilka behov och vilken kompetens som behövs för en viss arbetsuppgift. Strandberg belyser att 
tre viktiga kompetenser finns inom ”Vygotskij-lärarens” arbetslag. Dessa är ”specialisten, mentorn 
och dramaturgen” (Strandberg 2017:197). 
 
Specialisten handlar inte om en individuell lärare som kan allt, utan om att lärarlaget tillsammans 
har så mycket kunskaper inom olika områden att de har tillgång till riktigt omfattande kunskaper, 
expertkunskaper. Detta är av största vikt för att eleverna ska kunna utvecklas och göra framsteg i 
sin kunskapsinhämtning. Mentorn står för den lärare som känner respektive elevs styrkor och 
svagheter gällande sin kunskapsinhämtning. Med sin stora kunskap om eleven kan mentorn 
förmedla denna kunskap och peppa och hjälpa eleven själv framåt. Mentorn kommunicerar hur 
det går för eleven till dennes anhöriga och även till sina kollegor för att ge eleven största möjliga 
förutsättningar för en positiv skolgång. Dramaturgen står för kompetensen att kunna ”skapa 
samarbete mellan elever” och är även duktig på att visa eleverna vägen i deras kunskapsinhämtning 
(Strandberg 2017:197). Med andra ord är ”Vygotskij-läraren” en individ i en kulturell kontext som 
stärker sin kompetens som lärare på ett sätt som gynnar individen, lärarlaget och eleven.  
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6.3 Det sociokulturella perspektivet 
 
Cole och Wertsch (1996) ringar in det sociokulturella perspektivet som en föreställning kring att 
kunskap och lärande sker tillsammans med andra i gemensamma aktiviteter (Cole & Wertsch 
1996:1). Att se på en människa ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om att aldrig se en individ 
som en isolerad ö utan påverkan från sin kulturella kontext (Säljö 2014: 298). Tvärtom menar Säljö, 
är individen alltid påverkad av sin kultur eftersom vi människor från det att vi är barn tar aktiv del 
av vår omgivning och miljö, och där lär oss och utvecklas i kommunikationen med andra. Det är 
kommunikationen som får barnet att lära sig nya kunskaper. Precis som en människa inte är en 
isolerad ö, så är kunskap ingen isolerad ö, utan kunskap skapas i en kulturell kontext. Med tiden 
förändras vad vi ska lära oss och hur lärandet ska gå till, det förändras beroende på vilken kulturell 
kontext läraren ingår i. Det sociokulturella perspektivet handlar sålunda om hur individen utvecklar 
kunskaper som går att koppla till den kulturella kontexten, exempelvis att skriva, läsa och tänka 
abstrakt (Säljö 2014:298). 
 

6.4 Centrala begrepp som används i analysen 
 
Scaffolding  
McLeod (2018) skriver att Vygotskij använde aldrig termen scaffolding, den introducerades av 
Wood, Bruner and Ross (1976). Men begreppet scaffolding har sedan kommit att bli tätt 
sammanlänkat med den proximala utvecklingszoonen inom det sociokulturella perspektivet. 
Scaffolding handlar om stöttning från en lärare eller från mer kompetenta klasskamrater inom det 
aktuella ämnet, som kan stödja eleven genom inlärningen. 

Läraren eller kamraten kan då liknas vid en byggnadsställning som stöttar runt eleven i dennes 
kunskapsinhämtning, den kompetenta stöttningen kan efter att eleven med stöd genomfört en 
uppgift tas bort och eleven står stadigt själv och denne kan självständigt utföra uppgiften. Wood et 
al. definierar scaffolding som en process som gör att en elev klarar av att göra en uppgift som 
densamme elev inte hade klarat att utföra helt själv (McLeod 2018). En elev kan enligt det 
sociokulturella perspektivet nå den proximala utvecklingszoonen med hjälp av scaffolding (Wood 
et al. 1976:90)  

Säljö (2018) belyser hur viktigt det är med stödet (scaffolding) från en vuxen alternativt en mer i 
ämnet kompetent kamrat för att kunna klara av en mer komplicerad uppgift. (Säljö 2018:122). 
Stöttning kan även vara att lärare gör lärmiljön så god som möjligt och då skapa en stödstruktur i 
ett fysiskt rum, exempelvis möblerar klassrummet på ett sätt som gör det lätt för elever att nå 
hjälpmedel som lexikon. Ett annat exempel kan vara att låta en elev som behöver extra tystnad vid 
läsning få sätta sig på en enskild tyst plats för koncentration (Strandberg 2017:22–23). 
 
Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij menade att när en elev är i den proximala utvecklingszonen för en specifik uppgift, så 
lyckas eleven med rätt form av stöd från någon som är mer kunnig exempelvis en lärare, utvecklas 
och vara på toppen av sin förmåga inom ett visst område (McLeod 2018). 
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Gällande lärande i den närmaste utvecklingszonen så bygger den på tanken när en elev klarar av en 
uppgift/färdighet så är eleven också i närheten av att lära sig något svårare som bygger på den nya 
kunskapen eleven nu klarar. Säljö (2018) tar upp att det är i just denna zon som en elev med rätt 
stöd kan ta till sig instruktioner och förklaringar. (Säljö 2018:122). 
 
Strandberg (2017) tar upp den proximala utvecklingszonen med utgångspunkt i det lilla barnet och 
dess kommunikation med föräldrarna, han kallar detta för ”den lysande föreställning som 
innehåller det mesta och det bästa i konsten att interagera” (Strandberg 2017:51). Barnet väljer då 
att – trots många intryck i omvärlden – fokusera på det som barnet ännu inte kan, men där 
föräldrarna visar och barnet imiterar det som står på tur att läras in. Det som barnet ännu inte kan 
göra på egen hand, kan hon eller han genomföra tillsammans med en vuxen. Ett annat sätt att 
uttrycka detta på är att ett barn, eller elev genom praktisk handling får se vad han eller hon klarar 
av tillsammans med andra, vad hon eller han är på väg att lära sig klara av på egen hand (Strandberg 
2017:51).  
 
Situerat lärande  
Situerat lärande är ett begrepp som ringar in den sociala interaktion som får oss människor att 
oftast tänka och agera på ett visst sätt som passar i just det sammanhanget vi befinner oss i för 
stunden. Är kontexten en lärandesituation, så kan läraren stötta eleven kommunikativt för att få 
eleven att tänka och agera på ett visst sätt. Man kan säga att läraren visar eleverna vägen i lärandet 
genom att bryta ner en uppgift i mindre delar och där eleven får ta sig an varje del genom att prata 
om den, fråga och försöka lösa uppgiften. Mycket förenklat kan man tänka att det är lättare att 
utbilda sig till ridskolelärare i ett stall än i ett klassrum. Var någonstans du är, är en viktig pedagogisk 
fråga (Strandberg 2017:11). 
 

6.5 Begreppet populärlitteratur 
 
Som analysverktyg används i denna studie även begreppet populärlitteratur enligt den stipulativa 
definition jag dristade mig till att skapa i examensarbetet Populärlitteratur i gymnasieskolan? (Steén 
Ejdeholm:2018) som var det första av två examensarbeten för blivande gymnasielärare vid 
Högskolan Dalarna. När jag talar om begreppet populärlitteratur i denna studie samt diskuterar 
resultatet så det således denna definition jag syftar på och använder som teoretiskt verktyg.  
 
Ett mönster synliggjordes i examensarbete 1 gällande hur forskare använder och förstår begreppet 
populärlitteratur. Begreppet kan ses ur en textextern vinkel som är sociologisk. Där ställs 
populärlitteratur mot finlitteratur och där är populärlitteratur sådan litteratur som säljer väldigt bra 
men som inte har så hög status (Boëthius 2015:21–22). En textintern vinkel lägger vikt vid att det 
typiska för populärlitteratur är att det är just genrelitteratur (Öhman 2002:7). Det betyder att en 
läsare lånar eller köper en bok för att hen gillar science fiction och inte för att författaren är det 
viktiga.  
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7. Resultat 
 
Nedan följer en genomgång av studiens resultat där det empiriska materialet redovisas med 
forskningsfrågorna som rubrik och efter de mönster som framkom i lärarnas svar. Likheter och 
skillnader i lärarnas resonemang tas upp i resultatanalysen.  
 

7.1 Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling?  
 

7.1.1 Ett stöd för elever med svenska som andraspråk  
 
Alex menar att elever som inte är så vana vid läsning av svensk litteratur, exempelvis elever med 
svenska som andraspråk, kan gynnas av populärlitteraturen eftersom denna typ av bok är lättare att 
ta sig igenom, just för att den har en intrig som kanske känns igen från film eller egna erfarenheter. 
I sin undervisning kan Alex använda populärlitteratur i stor utsträckning om han har en klass ”som 
matchar bra med boken.” Han utvecklar vad han menar med ordet matchar, genom att berätta att 
i nuläget arbetar han med elever som har svenska som andraspråk. Alex ser fördelar med 
populärlitteraturen i form av aktualitet och träning att formulera språk. Han ser inga direkta 
nackdelar, det skulle vara om skolan inte har en klassuppsättning av ett populärt verk och det är 
svårt att låna, då kan eleven tvingas köpa boken. För Alex är syftet med populärlitteraturen att öka 
elevernas kunnande i såväl läsning, som tal och skriftspråk. 
 
Kim är inne på ett liknande spår som Alex, att beroende på om eleven är en svag läsare som 
exempelvis vissa elever med svenska som andraspråk kan vara, så kan populärlitteratur vara mycket 
värdefull. Kim ser också populärlitteraturen som god i sig, den erbjuder något som många tycker 
om och är därmed värdefull, säger hon.   
 

7.1.2 Populärlitteratur som en väg till klassikerna  

 
Robin tystnar en kort stund innan han besvarar frågan om hur läsutvecklingen skulle kunna gynnas 
och säger sedan med vad som kan tolkas som skämtsamhet: 
 

Men är det någon som absolut aldrig läser så kan det vara början till ett tyngre litteraturmissbruk, att 
läsa något mycket lätt.  

 
Fördelen är att eleverna får läsa något de är intresserade av om de inte har en läsande bakgrund. 
Robin säger sedan, att det inte finns några direkta nackdelar med populärlitteratur. Han tror att 
lärare gärna tänker att elever ska få läsa sådant de tycker om, som inkörsport till Proust och annan 
”god” litteratur. Han tror att hitta bryggan till god litteratur är alla svensklärares stora dröm. Han 
är dock inte säker på att det är så det fungerar. 
 
Lo menar att läsutvecklingen gynnas just av intresse. Elevernas intresse för sådant de kan knyta an 
till och sätta sig in i får dem att läsa mer. Eftersom böckerna ofta ligger närmare i tid än klassiker 
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så menar hon att de ofta väcker intresse. Så populärlitteratur kan gynna läsutveckling genom att 
denna typ av bok speglar vår samtid och Lo säger att den även kan vara ett sätt för eleverna att 
våga läsa svårare litteratur när de lyckats med den enklare, en väg till klassikerna som ligger längre 
bort i tid. 

7.1.3 Att lära tillsammans i situerade sammanhang  
 
Samtliga lärare ser fördelar med att läsa tillsammans, i klassen. Mest uttalat märks detta i Kims och 
Alex som båda arbetar intensivt med samtal kring vad som läses i klassrummet. Toni talar 
återkommande om att populärlitteratur inte behöver vara sämre än annan litteratur. Hans fulla 
övertygelse är att populärlitteratur kan gynna läsutvecklingen för att eleverna i hans klass läser 
denna typ av litteratur med glädje, tillsammans diskuterar med honom och klasskamraterna och 
därmed tar till sig budskapet och även lär sig läsa mellan raderna. När sådant läsande sker så gör 
boken gott menar Toni, vad boken klassas som är inte det viktiga utan det är det gemensamma 
situerade lärandet som uppstår i klassen. Lärarna skapar situationer som påverkar elevernas 
lärprocess exempelvis boksamtal och rollspel. 
 

7.1.4 Sammanfattning 
 
Populärlitteratur kan gynna gymnasieelevers läsutveckling på flera sätt enligt lärarna. De tar upp att 
elever som av någon anledning är svaga läsare gynnas av att de lockas att läsa denna typ av litteratur. 
Exempelvis lyfts att elever med svenska som andraspråk kan vara svaga på att läsa, då kan 
populärlitteratur vara mycket värdefull just för att den är lättläst med en fångande intrig. 
Populärlitteraturen har en styrka i att denna typ av litteratur erbjuder något som många tycker om 
och gärna läser enligt de intervjuade lärarna. Populärlitteratur ses också som en väg till klassikerna. 
Efter att ha lyckats läsa en populärlitterär bok så kanske eleverna försöker läsa svårare litteratur, 
för att de klarat att läsa den enklare. Lärarna skapar situationer som påverkar elevernas lärprocess 
exempelvis boksamtal och rollspel. Samtliga lärare är inne på vikten av att lära tillsammans i 
situerade sammanhang. 
 

7.2 Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning?  

 

7.2.1 Hur populärlitteratur nyttjas 
 
Alex tar upp att i hans undervisning används en populärlitterär bok som vilken läses och kopplas 
till en läs-logg, därefter sker högläsning i klassen och ett avslutande rollspel iscensätts utifrån 
romanen. Läsloggen är en typ av dagbok där eleverna varje dag kan skriva ner sammanfattningar 
av vad de läst, skriva citat och reflektioner samt svara på frågor av typen varför de tror att karaktären 
valde att ta ett visst beslut i det lästa kapitlet. Eleverna får under rollspelet i grupp välja en scen ur 
boken och spela upp det som står i boken. Därefter får de använda sin kreativitet till att spinna 
vidare på en befintlig berättelse med en egen påhittad del, och göra ett rollspel om vad som skulle 
kunna hända men som inte står i boken. 
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Kim talar om boksamtal där hon och eleverna sätter stolarna i en ring och samtalar om böcker de 
läst. Hennes upplevelse är att detta fungerar bättre med populärlitteratur då eleverna ofta har mer 
att säga både gällande intrig och när de kopplar bokens händelser till egna erfarenheter. Kim 
uppfattar det som att boksamtal går trögare med klassiska verk, och hon upplever att hon försöker 
stötta eleverna i boksamtalen lika mycket oavsett verk de läst, men eleverna ”blommar ut” mer i 
samtal om populärlitteratur. 
 

7.2.2 Fördelar och nackdelar med populärlitteraturen  
 
Kim pratar snabbt när vi talar om populärlitteratur. Hon besvarar min fråga med motfrågan: 
”Varför skulle man inte använda sig av det som den stora massan gillar i klassrummet?” Kim 
använder till stor del populära verk i sin undervisning och väljer titlar som eleverna har lätt att knyta 
an till. Hon nämner att hennes kollegor gör på likande sätt och i deras lärarlag finns inget motstånd 
mot populärlitteratur. Kim menar att fördelen med den här typen av böcker är att de ligger i tiden 
och att de är aktuella just nu. Inte som klassikerna som var aktuella för länge sedan, säger hon och 
påpekar att nutidsberättelser intresserar eleverna. Till populärlitteraturens nackdel skulle däremot 
kunna vara att viss populärlitteratur byts ut fort och snabbt glöms bort, säger Kim.  
 
Lo säger att hon såväl som hennes kollegor använder mest kanonlitteratur och klassiker.  
 

När jag har lektion så brukar eleverna få läsa valfri bok de 15 första minuterna. Då väljer de ofta 
populärlitteratur och eftersom litteraturen ligger i elevernas intresse och de kan identifiera sig med ämnen 
som behandlas i böckerna så är dessa böcker användbara i undervisningen. 

 
Lo funderar kring fördelar respektive nackdelar med populärlitteratur och landar i att hon tycker 
att det är svårt att svara på frågan. Nackdelar är att mycket populärlitteratur är dålig med 
ogenomtänkta berättelser och slarvigt språk. Hon upplever att det finns populärlitteratur som är 
mycket bra och kan användas i klassrummet, sådan litteratur som till exempel fått Augustpriset, 
men det är mer ovanligt. 
 

Fördelar kan vara att böckerna ofta ligger närmare i tid än klassiker. Att de kan spegla vår samtid och 
vara mer moderna. 

 
Lo återkommer därefter till att det också finns populärlitteratur som är extremt dålig och påpekar 
åter att en nackdel är att språket är sämre i populärlitteratur än vad det är i klassiker. Det är en 
mening hon delar både med kollegor men också med elever. Lo menar att lärare som använder 
populärlitteratur gör så för att det går att uppfylla kunskapskraven med dessa typer av böcker, men 
att de är en av flera olika typer av böcker som kan användas för att uppnå kunskapskraven. 
 
Robin säger att han inte använder populärlitteratur i undervisningen om inte eleverna själva väljer 
detta och han tycker själv inte att populärlitteratur har någon plats i gymnasieskolan. Vidare talar 
han om att lärare ska förmedla det som är gott, och då kan man som lärare likaväl syssla med riktig 
litteratur. Robin menar att det gäller alla lärare, det ingår i lärarnas uppdrag. Läraren har en unik 
möjlighet att få presentera litteratur för eleverna, genom vad han kallar för ”en hävstång.” Med det 
menas att läser eleven inte, så får denne heller inget betyg i kursen.  
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Toni använder olika former av litteratur i sin undervisning och populärlitteratur är en stor del av 
denna. Oavsett text så fokuserar han – speciellt i romaner – på hur boken avspeglar samhället i den 
tid den skrivs. Toni utvecklar och berättar att eleverna ska förstå kontexten kring författarens miljö 
som hen levde i. Tema och karaktärer är andra exempel som också diskuteras i hans undervisning 
och Toni ser flera fördelar med populärlitteraturen. Ett exempel på en fördel är det idiomatiska 
språket, han märker att eleverna tar sig an många nya uttryck. Han menar att språkkunskap också 
är en fördel för elever med svenska som andraspråk, för de utvecklar sitt ordförråd såväl som sitt 
skriftspråk. Toni nämner att en nackdel är att populärlitteratur precis som annan litteratur är 
tidskrävande och konkurrerar med andra moment. Toni funderar en kort stund och kommer sedan 
in på sitt användande av utdrag i litteraturundervisningen, alltså att använda delar av en text. Han 
menar att utdrag är ett sätt att komma runt tidspressen, och Toni säger avslutande att han använder 
utdrag nästan hela tiden. 
 

7.2.3 Elevernas eget val av litteratur 
 
Alex berättar att eleverna inte väljer själva i den kurs han har nu. Alla läser samma bok och den ska 
vara en ”riktig” bok inte lättläst men det är populärlitteratur. Boken uppskattas av eleverna för att 
det är en bok som ofta är aktuell nu vilket kan skapa intresse, och eleverna över lag brukar känna 
sig glada över att de har tagit sig från lättlästa böcker till riktig roman. 
 
Kim menar att hennes elever i stor utsträckning väljer populärlitteratur när de får välja, vilket sker 
ibland. Det eleverna verkar uppskatta mest menar Kim, är att det handlar om nuet, något de kan 
relatera till. Hon resonerar lite till och säger att populärlitteraturen är så som samhället är idag, det 
vidgar elevernas perspektiv på nuet. 
 
Lo svarar att i hennes undervisning får de gå ner till biblioteket och välja litteratur själva en gång 
per termin. Lo trycker på att det är viktigt med elevinflytande i undervisningen. Hon vill ha ett 
samarbete med eleverna och ser till att de får vara med och bestämma i möjligaste mån. Efter 
boklån läser Los elever lite varje lektion. Sedan har de litteraturseminarium utifrån böckerna.  
 
I likhet med Lo svarar Robin att: 
 

Ja, mina elever har möjlighet att välja böcker. Jag är inte helt överens med dem om bokvalen.  
 

Eleverna väljer populärlitteratur i stor utsträckning men han låter dem att läsa mycket text i 
klassrummet som de aldrig kommer i kontakt med annars, exempelvis lyrik. Hans motivering är att 
det är ett bra sätt att tolka text och läsa mellan raderna. Han menar att man måste vara realistisk 
och acceptera att alla människor tycker kanske inte att litteratur är det viktigaste. Robin menar att 
all läsning är bra för att öka läshastigheten och jämför med sportutövande, där han menar att för 
att bli bra på att åka skidor måste man åka skidor, för att bli bra på att läsa måste man läsa. 
 
Även Toni låter eleverna ha inflytande över sin läsning och säger att hans elever väljer en valfri 
roman att läsa och det blir gärna populärlitteratur. Sedan avbryter Toni sin tankegång för att tillägga 
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tidspressen han känner som lärare och säger i en nästan ursäktande ton att det är inte alltid så att 
en hel roman hinns med i kursen. Det är konkurrens om tid och mycket eleverna ska kunna när de 
lämnar min klass, säger Toni. Men han tycker ändå att eleverna läser mycket:  
 

 Elever läser hela tiden, dygnet runt i sina telefoner. 
 
De läser mycket menar han, men han vill att de ska förstå vad de läser och kunna reflektera kring 
vad texten betyder. Science Fiction tar Toni upp som exempel på populärlitteratur, han menar att 
här finns en gömd berättelse. Han säger att han brukar kalla det en undercover-berättelse och 
menar att det finns en tankeställare, ett budskap och en gömd betydelse i varje text. Om det är 
populärlitteratur eller klassiker, har ingen betydelse.  
 

7.2.4 Sammanfattning 
 
Lärarna nyttjar populärlitteratur i undervisningen antingen väljer de den själva eller så kommer den 
in via elevinflytande. Sätten populärlitteraturen används på är flera, som boksamtal, högläsning och 
läslogg. Lärarna ser både fördelar och nackdelar med populärlitteratur. Fördelar som nämns är att 
den här typen av böcker ligger i tiden och är aktuella just nu samt att litteraturen ligger i elevernas 
intresse och de kan identifiera sig med ämnen som behandlas i böckerna. Ökad kunskap om 
svenska språket nämns också som en fördel för elever med svenska som andraspråk, för de 
utvecklar sitt ordförråd såväl som sitt skriftspråk. Till populärlitteraturens nackdel nämns att 
mycket populärlitteratur är dålig med ogenomtänkta berättelser och slarvigt språk och att det inte 
är god litteratur som klassikerna. Majoriteten lärare menar att eleverna själva i stor utsträckning 
väljer populärlitteratur när de själva får välja vad de ska läsa. 
 
 

7.3 Begreppet populärlitteratur enligt lärare 
 

7.3.1 Vad begreppet populärlitteratur innebär för lärare  
 
Under intervjuerna framkom flera olika definitioner av vad begreppet populärlitteratur är. Alex 
menar att idén med skönlitteratur är att man ska läsa för att man vill och av lust – till skillnad från 
exempelvis sakprosa. Med bestämd ton och korslagda armar säger han att termen populärlitteratur 
är något som han inte använder som lärare, istället använder Alex begreppet skönlitteratur:  
 

Termen populärlitteratur det betyder för mig skönlitteratur det vill säga det man läser för att man vill, 
inte för att man ska. 

 
Kim svarar snabbt på frågan och med säkerhet i rösten. Hon känner sig van vid begreppet och 
använder det i sin vardag som lärare, hon menar att populärlitteratur är det som den stora massan 
uppskattar. Precis som med populärmusik menas det som ligger på topplistorna. 
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Till skillnad från Kim säger Lo att det var längesedan hon hörde ordet och definierar begreppet 
som något stort och diffust. I sitt jobb som lärare brukar hon inte trycka på att det är just 
populärlitteratur de arbetar med. Begreppet kan ju definieras på ett flertal olika sätt och lärare i 
allmänhet har nog väldigt skilda meningar om vad populärlitteratur är, menar Lo. 
 
Robin definierar begreppet i förhållande till något annat:   
 

Jag skulle säga att om man tänker skönlitteratur så har man det vi traditionellt skulle kalla god litteratur 
och sen har vi populärlitteratur, av typen Jag är Zlatan, för läsovana elever som ska läsa. 

 
Toni tycker att benämningen populärlitteratur säger det mesta. 
 

Det är någonting som många läser och tycker är roligt. 
 

Men definitionen är svår och han famlar i luften efter ett svar på när man ska bestämma att något 
tillhör genren populärlitteratur eller inte. Toni landar i att populärlitteratur är en underhållningsbok 
med berättande text och syftet med en berättande text är att underhålla.  
 

7.3.2 Hur lärare värderar populärlitteratur 
 
Alex svarar att värderingen av populärlitteratur beror på sammanhanget, är det läsovana elever så 
har populärlitteratur högre värde än klassiker. Sådant som hur gammal eleven är, dennes läsvana 
och huruvida eleven har svenska som första- eller andraspråk spelar in. Vissa elever kan ha nytta 
av klassisk litteratur som Madame Bovary, men det passar på gymnasiet, inte innan. Alex fortsätter 
sitt resonemang med att tala om att i svenska i årskurs 3 ska elever ha mött både populärlitteratur 
och finlitteratur, och allt längs vägen däremellan. I undervisningen kan Alex använda termen 
skönlitteratur, som ett annat ord för roman. 
 
Kim svarar på liknande sätt som Alex, att beroende på om eleven är en svag läsare så kan 
populärlitteratur vara mycket värdefull. Kim ser också populärlitteraturen som god i sig, den 
erbjuder något som många tycker om och är därmed värdefull, säger hon. 
 
Lo berättar att innan intervjun så har hon frågat kollegor och elever om hur de tänker. Hon är 
tydlig med att hon inte värderar populärlitteratur lika högt som klassiker. Lärare värderar olika säger 
Lo, men klassiker är högre värderade på skolan som hon arbetar på. Lo tror att det handlar om att 
språket är bättre och att det görs teater och andra föreställningar som ofta är tolkningar av just 
klassiker. Det handlar nog också om att skapa ett gemensamt kulturarv där alla elever är inkluderade 
och där alla räknas in i samma historia. Lo resonerar vidare och säger att vad som är gemensam 
historia förstås kan diskuteras. Hon tänker att vi skapar den hela tiden, tillsammans. Man får hitta 
och använda metoder och material när man arbetar med populär- eller annan litteratur, som gör att 
man följer läroplanens värdegrund och kunskapskraven i svenska. 

 
Robin utmärker sig på så sätt att han aldrig upprepar ett svar, vilket förekommer relativt frekvent i 
intervjusituationen med de andra lärarna och inte heller frågar han om jag som intervjuare förstår 
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hur han tänker en endaste gång. Han funderar en kort stund innan han svarar på frågan om hur 
han som lärare värderar populärlitteratur:  
 

Jag ser ju ner på det, men jag försöker att inte värdera det, alltså inte visa det utåt och håller det för mig 
själv men försöker samtidigt visa att en bok kan vara mycket annat än Jag är Zlatan. 

 

Toni är i likhet med Kim fokuserad på vad eleverna har att vinna på populärlitteraturen. Han har 
en säkerhet i tonen när han kommer fram till att om eleverna läser och tar till sig budskapet och 
även lär sig läsa mellan raderna, så gör boken gott. Toni säger att det är helt oviktigt för honom 
om boken är populärlitteratur eller kanon. ”Vem bestämmer det liksom?” frågar sig Toni rakt ut i 
luften.  

7.3.3 Sammanfattning 
 
Samtliga lärare har olika definitioner av vad begreppet populärlitteratur är, och majoriteten talar 
om det som något den stora massan uppskattar. Det nämns också att populärlitteratur är motpolen 
till klassiker och att populärlitteratur är till för underhållning. De värderar populärlitteraturen på 
olika sätt, två av fem lärare värderar populärlitteraturen som sämre än klassiker. Majoriteten tre av 
fem värderar dock populärlitteraturen högt. Samtliga lärare menar att en värdering är beroende av 
sammanhang, gynnas läsaren av populärlitteraturen så värderas den högt.  
 

8. Analys av resultat 
 

8.1 Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? 
 

8.1.1 Populärlitteraturen, ett stöd för elever med svenska som andraspråk  
 
Framför allt två av lärarna Alex och Kim framhåller att elever med svenska som andraspråk kan 
gynnas av populärlitteraturen därför att den är lättare att ta till sig än annan litteratur. De menar 
att såväl språk som sammanhang i boken, kan vara lättare för eleverna att ta till sig och förstå än 
andra böcker som klassiker.  
 
Ett mönster i det empiriska materialet som synliggörs är att beroende på sammanhanget så ser 
samtliga lärare att populärlitteratur kan gynna elevers läsutveckling. De olika skäl som nämns är 
läsovana och svenska som andraspråk. Valet av populärlitteratur är således kontextberoende så till 
vida att om man undervisar elever som av något skäl inte är läser mycket böcker, så kan 
populärlitteraturen vara ett sätt att gynna deras läsutveckling.  
 
Jag tolkar lärarna som att en form av scaffolding sker från lärare till elever med svenska som 
andraspråk, när läraren väljer ut populärlitteratur åt elever att läsa för att gynna läsutvecklingen. 
Lärarna som är mer kompetenta än eleverna i ämnet stöttar stödja eleven genom inlärningen, bland 
annat genom att ge dem böcker att läsa som eleven kan förstå och intresseras av. Läraren kan då 
liknas vid en byggnadsställning som stöttar runt eleven i dennes kunskapsinhämtning, den 
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kompetenta stöttningen kan efter att eleven med stöd genomfört en uppgift tas bort och eleven 
står stadigt själv och denne kan självständigt läsa fler böcker (McLeod 2018). 

Med sociokulturella glasögon syns också att det lärarna gör, är att hjälpa elever att befinna sig i sin 
proximala utvecklingszon i en specifik uppgift, i detta fall att ta sig genom en bok. Genom att ge 
eleven tillgång till en bok som är lätt att läsa och förstå kan eleven lyckas med uppgiften att läsa 
hela verket och ta till sig innehållet. Att välja rätt litteratur åt eleven eller låta denne själv få välja 
litteratur är att ge rätt form av stöd från någon som är mer kunnig exempelvis en lärare, utvecklas 
och vara inom toppen av sin förmåga i ett visst område (McLeod 2018). 
 

8.1.2 Populärlitteratur som en väg till klassiker  
 
I intervjuerna syns skillnader i hur lärarna menar att populärlitteraturen kan användas, en del ser 
egenvärde i populärlitteraturen andra ser den som en port till vad de upplever är mer avancerat 
läsande. Likheter finns främst mellan Robin och Lo som båda hyser förhoppning om att 
populärlitteratur kan leda den mer läsovane eleven till klassisk litteratur. De är däremot osäkra på 
om det fungerar, ingen av dem nämnde att de upplevt en situation där elever gått vidare från 
populärlitteratur till klassiska verk. Lärarnas skilda svar och osäkerhet kring om populärlitteraturen 
leder till läsning av klassiker går att sätta i parallell till den proximala utvecklingszoonen. Att få 
eleverna att nå proximal utvecklingszon verkar vara en utmaning för lärarna eftersom eleverna inte 
går vidare till vad vissa lärare anser vara ett mer avancerat läsande. 
 

8.1.3 Att lära tillsammans i situerade sammanhang 
 
En majoritet av de intervjuade lärarna: Alex, Kim och Toni verkar väldigt överens om vikten av att 
lära gemensamt, vilket går att förstå som situerade sammanhang där dessa elever befinner och lär 
sig i för stunden. De sitter inte ensamma och läser boken utan input från andra, utan de är i en 
lärande situation och har stöd i klassen och av läraren. 
 
De visar på olika undervisningsmoment med populärlitteratur som ger elever chans till att diskutera 
text med varandra men även föra en inre dialog. De använder populärlitteratur i yttre aktiviteter 
som högläsningen och rollspel och inre aktiviteter som de upplevelser och erfarenheter varje elev 
får av att läsa boken, skriva logg och tala om sina tankar i boksamtal.  
 
Strandberg (2017) tar upp Vygotskijs tankar om situerat lärande. Vilket liknar det som så Alex, Kim 
och Toni talar om. De nämner på olika sätt att det är viktigt att låta eleverna vara i lärande 
situationer där de i rollen som lärare kan stötta kommunikativt för att få elever att ta sig genom 
boken (Strandberg 2017:11). 
 

8.2 Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning?  
 

8.2.1 Hur populärlitteratur nyttjas  
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Det finns skillnader i lärarnas svar gällande hur de nyttjar populärlitteratur i undervisningen. 
Majoriteten lärare använder populärlitteratur till att utveckla elevernas läsande ytterligare, genom 
att få dem att diskutera och fundera över såväl bokens innehåll som reflektera, diskutera och 
problematisera innehållet.  
 
Den största skillnaden är att majoriteten lärare själva väljer att nyttja populärlitteraturen och ta in 
denna typ av böcker i undervisningen. Såväl Alex, Kim och Toni gör så. Medan Lo och Robin inte 
gärna tar in böckerna själva men låter dem komma in undervisningen genom elevinflytande. 
 

8.2.2 Vygotskij-läraren  
 
Det finns verkliga skillnader i lärarnas svar gällande om lärarna är inriktade mot ett kollegialt 
lärande. Med kollegialt lärande menas här olika samarbeten lärare emellan för att öka sin kunskap 
och utveckla undervisningen. Lo och Kim är de lärare som nämner kollegorna, hur dessa brukar 
göra och hur de diskuterar kollegor emellan. De är båda kvinnor, studiens tre män talar om egna 
erfarenheter och nämner inte kollegor eller lärarlag vilket kan tolkas som att männen i just denna 
studie är mindre inriktade mot det kollegiala och således mindre Vygotskij-lärare enligt Strandberg 
(2017). Som nämnt tidigare är ”Vygotskij-läraren” är en individ i ett kulturellt sammanhang som 
stärker dennes kompetens som lärare på ett sätt som gynnar individen, lärarlaget och eleven 
(Strandberg 2017:197). 
 

8.2.3 Elevernas eget val av litteratur 
 
Det framkom ett mönster av att eleverna själva i stor utsträckning väljer populärlitteratur när de 
själva får välja. En likhet var att samtliga lärare är för elevinflytande och låter elever att i viss mån 
välja böcker själv, inte alltid i alla kurser men i vissa. Den största skillnaden är att majoriteten lärare 
själva väljer att nyttja populärlitteraturen och ta in denna typ av böcker i undervisningen utan 
elevinflytande. Såväl Alex, Kim och Toni gör så, medan Lo och Robin inte gärna tar in böckerna 
själva utan låter dem komma in undervisningen genom elevinflytande.  
 

8.3 Begreppet populärlitteratur enligt lärare 
 

8.3.1 Vad begreppet populärlitteratur innebär för lärare 
 
Under intervjuerna framkom flera olika definitioner av vad begreppet populärlitteratur är. Vid en 
jämförelse med min definition av populärlitteratur som innehåller två delar – den textextern och 
den textinterna – så framgår det att två av lärarna, Kim och Robin, använder sig främst av den 
textexterna vinkeln. Men Alex och Toni använder sig av den textinterna. Lo kan tolkas använda sig 
av båda vinklarna.  
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En kort sammanfattning är att populärlitteratur dels har en textextern del som är sociologisk, där 
populärlitteratur jämförs med klassisk litteratur som anses fin och kan sägas vara 
populärlitteraturens motsats (Boëthius 2015:21–22). Den textinterna delen handlar om innehållet i 
en populärlitterär bok som kännetecknas av genrer och valet av bok kan styras av genren som 
exempelvis skräck snarare än vilken författare som skrivit verket (Öhman 2002:7). 
 
Alex som menar att idén med skönlitteratur är att man ska läsa för att man vill och av lust är inne 
på en textintern vinkel där populärlitteratur handlar om innehållet i boken.  
 
Kims svar är textexternt då hon är mer sociologiskt inriktad när hon ringar in begreppet som något 
den stora massan uppskattar.  
 
Lo definierar begreppet som något stort och diffust, vilket kan innefatta såväl ett textexternt som 
textinternt synsätt.  
 
Robin har ett tydligt textexternt synsätt när han definierar begreppet i förhållande till god litteratur. 
 
Toni har ett textinternt synsätt då populärlitteratur för honom, är en underhållningsbok med 
berättande text och syftet med en berättande text är att underhålla. 
 

8.3.2 Hur lärare värderar populärlitteratur  
 
Likheter i lärarnas svar blir här att populärlitteratur kan värderas högt i sammanhang där läsovana 
elever ska läsa. Det finns även skillnader i svaren, två av lärarna Lo och Robin värderar i allmänhet 
populärlitteraturen lågt. Två lärare Kim och Toni, ser populärlitteraturen i sig som värdefull och 
Alex anser värderingen vara kontextberoende, är det läsovana elever så har populärlitteratur högre 
värde än klassiker.  
 
Kim värderar populärlitteraturen högt, kanske främst för elever som har svenska som andraspråk 
och läsovana elever men hon ser också populärlitteraturen som värdefull i sig.  
 
Lo värderar populärlitteraturen lågt och värderar klassiker högt, för att generellt är språket bättre 
och det görs teater och andra föreställningar som ofta är tolkningar av just klassiker, viket erbjuder 
möjlighet till att nyttjas i undervisningssyfte.   

 
Robin värderar populärlitteratur mycket lågt, och uttrycker att han ser ner på genren men han visar 
inte det i klassrummet inför eleverna. 
 
Toni värderar populärlitteratur lika högt som annan litteratur, oavsett om denna är klassad som 
klassiker eller kanon.  Han problematiserar värderingen och funderar över vem som egentligen har 
rätt att klassa litteratur som god eller dålig.  
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9. Diskussion 
 
I följande del diskuteras genomförandet av denna studie samt den valda metoden. Därefter 
diskuteras resultat och analys i förhållande till studiens frågeställningar och tidigare forskning. 
 

9.1 Metoddiskussion 
 
Vid en kritisk granskning av mitt metodval syns vissa nackdelar med att använda sig av muntliga 
intervjuer. En nackdel med metoden är att man aldrig kan säkerställa helt sanningsenliga svar från 
informanterna, utan man får lita på sitt omdöme och beakta att man tar värdefull tid i anspråk från 
sin informant, vilket kan stressa dem att svara snabbt för att hinna vidare i vardagen som lärare. 
Även det faktum att de muntliga intervjuerna spelades in kan påverka informanterna hämmande, 
om de av någon anledning finner det obehagligt att låta sig spelas in. 
 
En farhåga fanns kring huruvida antalet informanter var för få eller tvärtom för många. Det visade 
sig att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras av de fem medverkande lärarna. Däremot 
kan ingen statistik eller generella slutsatser dras av ett så pass litet underlag. Kvale och Brinkman 
belyser dock att det finns ett enkelt svar på om hur många intervjupersoner som behövs i en 
undersökning, nämligen så pass många individer att det forskaren frågar om lyckas bli besvarat. Är 
informanterna för många blir det omöjligt att ge utförliga svar på hur varje individ uppfattar ett 
fenomen, är de för få så kan inga generella slutsatser dras (Kvale & Brinkman 2014:156).  
 
Det finns också skäl att vara självkritisk. Att lärarna inte sa något som föll utanför intervjufrågorna 
tror jag är mitt eget fel som intervjuare. Min upplevelse är att jag som intervjuare var väldigt 
fokuserad på att ställa frågorna tydligt och öppet men jag kan omedvetet ha färgat deltagarna som 
blev fokuserade på att svara på frågorna och inget mer än så. Ingen av informanterna bredde ut 
sina svar. I intervjun håller vi oss till varje fråga och det kan dels ha att göra med att lärarna ville 
vara så hjälpsamma som möjligt och svara tydligt. Dels tror jag att jag som ovan intervjuare skulle 
varit mer uppmuntrande för att få lärarna att säga mer och våga tala mer fritt. Jag lämnade 
talutrymmet fritt för att ge tid och möjlighet för lärarna att säga så mycket de ville men det blev 
ändå inget utöver svar på frågorna. Tidspress var troligtvis också en anledning till att lärarna inte 
sa något som föll utanför frågorna, jag genomförde intervjuerna innan jul och samtliga lärare hade 
mycket att göra och upplevde sig kanske inte ha tid att sitta och prata så länge. Hade lärarna haft 
en mer rutinerad intervjuare tror jag fler kategorier skulle kunnat skapas och resultatet hade därmed 
blivit ännu fylligare. Hade intervjun gjorts vid ett annat tillfälle än innan jul så hade lärarna kanske 
varit under mindre tidspress och kunnat ge mer uttömmande svar. 
 

9.2 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att få en ökad kunskap om lärares erfarenheter av användandet av 
populärlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning i ämnet svenska med särskilt fokus på 
elevers läsutveckling. 
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För att uppnå syftet har studien arbetat utifrån tre frågeställningar, vilka var: 

- Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? 
 
- Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? 
 
- Vad innebär begreppet populärlitteratur för lärare? 
 

Avsnittet där resultatet presenteras strukturerades med hänsyn till de kategorier som framkom ur 
analysen. I detta avsnitt, resultatdiskussionen, kommer resultatet att diskuteras i förhållande till 
tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk.  

 

9.2.1 Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling?  
 
Lärarna talar om att populärlitteraturen kan gynna läsutvecklingen hos såväl läsovana som elever 
med svenska som andraspråk. 
 
Valet av populärlitteratur är enligt lärarna ofta beroende på sammanhang, om de undervisar elever 
som av något skäl inte är läser mycket böcker på svenska, så kan populärlitteraturen vara ett sätt 
att gynna deras läsutveckling.  
 
Det går att tolka lärarnas svar som att de använder en form av scaffolding, så som Mcleod (2018) 
talar om begreppet. Det går också att se lärarnas arbetssätt med såväl scaffolding som situerat 
lärande som sätt att hjälpa eleverna nå proximal utvecklingszon gällande läsutveckling. Således kan 
sägas att populärlitteraturen kan gynna läsutvecklingen genom att den används i klassrummet 
samtidigt som lärare använder sig av såväl scaffolding som aktivt arbete för att eleverna ska nå sin 
proximala utvecklingszon. 

Visén (2015) menar att god läsutveckling sker när elever får stöttning, före och efter textläsning. 
Det verkar som att stöttning av den typ som Visén förespråkar, sker av lärarna i den här studien. 
Detta då ett tydligt mönster som framkom genom intervjuerna är att samtliga fem lärare visar stor 
omsorg om sina elever. Samtliga vill göra ämnet svenska så tillgängligt som möjligt, och de har 
didaktiska syften med de val de gör kring vad eleverna läser i klassrummet. Genom att samtala om 
vad de läser hjälper lärarna i den här studien sina elever att komma förbi ytplanet när de läser. 
Eftersom lärarna är måna om att gå in i texter, ställa frågor, se referenser till nutid och dåtid med 
mera, så är det tydligt att de inte lämnar elever ensamma med en text, utan finns där som stöd.  
 
I studien framgår att lärarna arbetar med populärlitteraturen bland annat genom att läsa tillsammans 
med eleverna. Högläsning uppfattas som ett av flera sätt att vidga dialog mellan bok och läsare, 
samt mellan läsarna i boksamtal. Visén tar upp vikten av att gå i dialog med text när hon diskuterar 
kring att just samtal kan vara gynnsamt för elevers förståelse av text de läst, eftersom deras 
textrörlighet ökar. Med textrörlighet menas mycket förenklat förmågan att kunna lära sig av en text 
och kunna se vilka erfarenheter man kan knyta till texten och att förstå texten (Visén 2015:111–
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112). Det hon talar om stämmer väl med lärarnas arbetssätt när de uppger att populärlitteraturen 
är bra för eleverna då de bland annat kan knyta texten till egna erfarenheter, lära nya ord och lära 
sig att läsa mellan raderna.  

Gällande stöd så visar studien att tre av fem intervjuade lärare framhåller hur viktigt det är att lära 
gemensamt, och inte lämna elever ensamma med en text. Det går att koppla till Lundberg (2010) 
som tar upp Vygotskijs tankar om lärande som en social process därför att elever får samarbeta. 
Utifrån detta diskuterar Lundberg kring vikten av att lära gemensamt för att elever ska få möjlighet 
att arbeta med sin läs- som skrivutveckling på olika sätt, men också på en för varje elev rätt nivå 
(Lundberg 2010:120–121). 
 
Lundberg tar upp läsutveckling och läsintresse och framhåller vikten av att erbjuda intressant 
undervisning som väcker elevernas läsintresse. Vidare diskuterar Lundberg vikten av att som lärare 
förespråka den spontana läsinlärningen som sker naturligt, snarare än att påtvinga någon läsning 
(Lundberg 2010:99–101). Det här som Lundberg diskuterar menar jag att vi kan se mönster av hos 
lärarna som alla vill väcka intresse hos eleverna och då eleverna går gymnasiala kurser kan de redan 
läsa men de behöver tränas att utveckla sin läsning, bland annat så som en lärare nämner, hans 
elever behöver träna på att öka upp ordförrådet och läsa mellan raderna, det vill säga hans elever 
behöver utveckla sin läsning.  
 
Lundberg & Herrlin (2005) beskriver läsutveckling som de delar inom läsning som samspelar med 
varandra och som har en egen utvecklingsprocess. De belyser även att för att kunna bedöma 
läsutveckling måste exempelvis läraren som bedömer ha kunskap om de olika dimensioner som 
finns i läsningen och inte endast se på läsfärdigheten i stort (Lundberg & Herrlin 2005:10). Lärarna 
i studien menar att populärlitteraturen kan vara till stöttning i läsutvecklingen hos elever och det 
främst gällande läsförståelse och läsintresse. Läsförståelse och läsintresse är två av Lundberg och 
Herrlins viktigaste dimensioner (Lundberg & Herrlin 2005:10) och lärarna i studien menar att 
eleverna utvecklar dessa med hjälp av populärlitteratur.  
 
Här går det att dra en parallell till Graeske (2015) som talar om vikten att göra ämnet svenska 
tillgängligt och har en metod för att läsa fiktioner. Den skulle eventuellt kunna testas av speciellt 
de lärare i studien som aktivt använder boksamtal, flera av studiens lärare talade om hur de 
använder sig av boksamtal eller diskussion av bok.  
 
Gällande fiktioner i skolan så diskuterar Graeske olika sätt att läsa med strategi på gymnasiet och 
hon uttrycker en önskan om att man inom skolan skulle betona att det finns olika sätt att läsa på 
precis som det finns olika sätt att räkna på, bland annat skulle detta kunna uttryckas mer i läromedel. 
Hon menar att idag betonas elevens ansvar ganska mycket i skolan, läraren och de medel som 
används inom undervisningen spelar därför en annan roll än tidigare. Med sin modell för 
fiktionsläsning hoppas hon kunna bidra till ett nyanserat sätt att arbeta där flera läsarter inkluderas. 
De olika läsarter som ingår i Graeskes modell är, en handlingsorienterad läsart, en historisk läsart, 
ett genusperspektiv och läsarens erfarenheter.  
 
Graeske menar att det är viktigt att alla elever i gymnasieskolan få ta del av likvärdiga resurser. 
Resurser som visar att finns många olika läs-sätt. Det gynnar literary transfer och performance 
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kompetens (Graeske 2015:151–165). Jag finner det troligt att Graeskes metod för att läsa fiktion är 
givande att använda inom undervisningen just för att den innehåller både träning i mångsidig 
förståelse av texten och dess uppbyggnad, vilket kan gynna elevers läsutveckling. 
 
Lärarna i denna studie talar om att populärlitteraturen kan gynna läsutvecklingen hos elever i 
allmänhet men lyfter som tidigare nämnts, elever som är ovana läsare samt elever med svenska som 
andraspråk för att läsningen ofta går bättre och därmed utvecklas av att eleverna känner igen sig i 
populärlitteraturen. De kan knyta sina egna erfarenheter till bokens karaktärer och vad som händer 
med dessa i den fiktiva berättelsen.  
 
Med stöd i sitt empiriska material drar Bommarco slutsatsen att det är av största vikt att elever kan 
ta till sig en text genom att koppla den till sina egna erfarenheter, detta är ett sätt för eleverna att 
känna att undervisningen är relevant för dem. Är en text för långt från elevens egna erfarenheter 
finns det en risk att eleven inte får ut något av sin läsning. Vidare tar hon upp läsloggen som en 
viktig del av läsutvecklingen. Läsloggen blir ett tillfälle för eleven att kunna skriva om sin egen 
livserfarenhet i relation till texten, och eleverna i Bommarcos studie visar att de finner det mycket 
viktigt att kunna dra paralleller mellan sina egna liv och text de läser för att vidga sin förståelse för 
texten (Bommarco 2006:235). Flera lärare tar upp att en av populärlitteraturens fördelar är att den 
är modern och lätt för eleverna att relatera till. Det stämmer väl överens med Bommarcos forskning 
där hon belyser hur viktigt det är för eleverna att känna igen sig i text. Utan denna igenkänning 
menar hon att det är omöjligt för eleven att helt förstå texten. Klarar eleverna inte av att tolka och 
förstå en text så kan eleverna inte heller att nå ny kunskap och förståelse (Bommarco 2006:47) 
 
Valet av populärlitteratur är enligt lärarna ofta beroende på sammanhang, om de undervisar elever 
som av något skäl inte är läser mycket böcker på svenska, så kan populärlitteraturen vara ett sätt 
att gynna deras läsutveckling. Eleverna själva väljer gärna denna typ av litteratur även om inte alla 
intervjuade lärare håller med eleverna om att dessa böcker är givande läsning. Men eleverna och 
vissa lärare uppskattar alltså populärlitteraturen och finner läslust i böckerna. Det här med läslust 
som ett sätt till läsutveckling går att koppla till Pettersson (2015) som menar att pedagogiska 
konsekvenser av hans studie är för det första det stora gapet elevernas spontant lustfyllda 
läsinriktning och läroplanens önskemål om inlärning. Det kan vara fördelaktigt att som lärare börja 
med det som i texten är njutbart för att sedan glida över till intressanta iakttagelser av annat slag. 
För det andra så är det viktigt att höja elevernas medvetande om hur mycket de faktiskt kan som 
fiktionsläsare även om de inte vet dessa kunskaper. De har en grundläggande förståelse i tre sätt 
som det går att lära något av fiktion – ”kunskap, förståelse och mer psykologisk färdighet” 
(Petterson 2015:154). Petterson menar att dessa kunskaper borde utvecklas bland annat genom att 
skillnaden mellan fiktion och dokumentär text lyfts, då kan den lärare som själv läst på om 
fiktionsläsning hindra att eleverna får en känsla av att inte känna igen sig alls eller förstå litteraturen 
(Petterson 2015:154). 
 
I intervjun talar lärare om att en bok ska passa klassen, och den individuella eleven. Ordet 
”matchas” används bland annat. Här går det att dra en parallell till Olin-Scheller (2008) som visar 
på problematiken när lärare inte väljer texter som passar eleverna. Det fanns texter som lärare ansåg 
vara passande i undervisningen för att de var utbildande och intressanta. Samma texter uppfattades 
av flertalet elever som tråkiga och ointressanta. Denna missmatchning beror på att lärarna inte har 
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vetskap om elevernas medierepertoarer (processen där eleven och texten möts utifrån sina olika 
föreställningar som exempelvis läsarroll) och därför inte förutsättningar för att beröra dessa i 
svenskundervisningen (Olin-Scheller 2008:128–129).  

 

9.2.2 Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? 
 
Gällande hur populärlitteratur används i gymnasieskolans undervisning så tar Persson (2000) upp 
att critical literacy gynnar litteraturundervisningen. Critical literacy kan mycket förenklat förklaras 
som ett sätt att förstå och engagera läsaren i en texts innehåll med hjälp av språket. I förlängningen 
ska eleven sedan klara av att tolka och jämföra, kritiskt och granska texten samt relatera till den i 
förhållande till sammanhang som samhället eller sig själv.  Persson menar att sådant som kan anses 
vara populärkultur och populärlitteratur kan träna elever på att läsa och lära sig se vilka typer av 
värderingar och ideologier som språket i en läst text innehåller. (Persson 2000:77). I intervjuerna 
framgår att det finns lärare som aktivt använder populärlitteraturen för att få eleverna att läsa mellan 
raderna, diskutera sig själva och samhället då och nu. Min tolkning blir att en form av critical literacy 
vid läsning av populärlitteratur används av studiens fem lärare. 
 
Öhman (2015) menar att populärlitteratur kan användas till såväl kritisk läsning som 
inlevelseläsning. Han talar om att först låta en läsare gå in i handlingen och ta del av intrigen därefter 
så analyserar läsaren vad hen har läst, detta kallas att skugga intrigen (Öhman 2015:35). I 
undervisning så poängterar Öhman hur viktigt det är att läsa hela yttranden för att kunna svara 
boken som vi läser som en dialog. Detta utifrån Bakhtins teori om talgenrer. Öhman skriver att 
möjligheten till att skapa denna form av dialog mellan bok och läsare om läsaren fått läsa boken i 
helhet (Öhman 2015:70–71). Öhmans önskan om att elever ska läsa hela böcker står i viss kontrast 
till lärarnas svar i intervjuerna, tidsbrist och därmed läsning i begränsad form som utkast är en del 
av lärarnas vardag för att hinna med.  
 
I resultatet nämner en lärare, Toni, att gällande undervisning så är en nackdel med populärlitteratur 
precis som annan litteratur att det är tidskrävande och konkurrerar med andra moment. Här går 
det att dra en parallell till Magnus Persson (2012) som diskuterar snabba medier och långsamma 
böcker. Persson tar upp att just populärlitteratur ofta kopplas samman med snabb ytlig läsning, 
skumläsning och att klassiker istället knyts samman med svår läsning, avancerad kritisk sådan som 
tar tid (Persson 2012:110–112). I verklighetens klassrum 2018 verkar det inte spela någon roll vad 
för litteratur som läses, all litteratur upplevs ta tid.  

Precis som Öhman (2002) resonerar om att normen för vad som är god litteratur är föränderligt 
över tid, så resonerar lärarna på samma sätt. Bland andra Alex som är inne på att elever i skolan 
ska få möta såväl populärlitteratur som finlitteratur och att vad som räknas som finlitteratur ändras 
över tid. Det går att tolka lärarnas svar som att de trots olika definieringar av begreppet 
populärlitteratur har mycket god förmåga att se begreppen populärlitteratur och kanon som 
föränderliga. 

För blivande lärare kan resultatet av studien vara gynnande att ta med sig ut i arbetslivet då studien 
visar att det viktigaste inte är vad för typ av böcker elever läser utan av vikt är att inte lämna elever 
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ensamma med texter. Så även om en framtida arbetsplats har en specifik dold eller öppen kanon 
på kan det finnas skäl att vara kritisk och välja böcker utifrån den elevgrupp man möter i 
klassrummet. Detta eftersom resultatet visar att lärare anser att populärlitteratur kan gynna 
gymnasieelevers läsutveckling samt att populärlitteratur ofta används i gymnasieskolans 
undervisning. Speciellt framhålls att elever med svenska som andraspråk kan gynnas av 
populärlitteratur av lärarna. 

Med hjälp av scaffolding kan eleverna arbeta med läsuppgifter inom sin proximala utvecklingszon 
och på så sätt nå kunskapsmålen. Gynnande arbetssätt är bland annat att arbeta med läs-logg, ha 
boksamtal och rollspel utifrån handlingen i en bok. Vidare visar resultatet att lärarna har individuella 
förklaringar till vad populärlitteratur är och inte ser på begreppet och värderar begreppet 
populärlitteratur på delvis olika sätt.  

9.2.3 Begreppet populärlitteratur  
 
Gällande vad lärarna lägger in i begreppet så syns vid en jämförelse med min stipulativa definition, 
att ett generellt mönster är svårt att uttolka, då lärarna har olika åsikter. Flera av lärarna tycks luta 
mot att populärlitteratur är populärt hos massan men har låg status i jämförelse med klassiska verk 
som har hög status, vilket avgör vad som är populärlitteratur – det texterna. Dessa lärare har en 
syn på begreppet som liknar Boëthius (2015) som definierar populärlitteratur som något 
textexternt. Han menar att ett populärlitterärt verk är en text som går hem hos allmänheten men 
också anses vara estetiskt eller moraliskt dålig. Vidare menar han att begreppet är föränderligt över 
tid (Boëthius 2015:21–22). 
 
Medan andra lärare lutar sig mot textinterna, vad populärlitteraturen innehåller - som genrer. Detta 
då de i likhet med Öhman (2002) lägger vikt vid populärlitteraturens typiska utseende - 
genrelitteratur och han belyser att genrer är av stor vikt för läsarna (Öhman 2002:7), vilket stämmer 
med vad lärarna tagit upp, nämligen att deras elever uppskattar genrelitteratur och denna typ av 
läsning. 

 

9.3 Slutsatser 
 

9.3.1 Hur populärlitteratur kan gynna gymnasieelevers läsutveckling 
 
En slutsats av den här studien är att populärlitteratur kan gynna gymnasieelevers läsutveckling, och 
främst då elever som har svenska som andraspråk och elever som inte är så vana vid läsning. 
Populärlitteratur kan upplevas som lättläst av eleverna bland annat tack vare en fångande intrig. 
Bokvalet kan vara en del av scaffolding gällande läsutvecklingen och vara ett sätt för att eleven ska 
nå kunskapsmålen genom att de i samarbete med läraren når sin proximala utvecklingszon. 
 

9.3.2 Hur populärlitteratur används i gymnasieskolans undervisning 
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Av det empiriska materialet framgår att boksamtal fungerar bättre med populärlitteratur då eleverna 
ofta har mer att säga både gällande intrig och när de kopplar bokens händelser till egna erfarenheter. 
Andra sätt är genom läs-logg, högläsning i klassen och rollspel utifrån romanen. Två av studiens 
fem lärare hyser förhoppningar om att kunna använda populärlitteratur som en bro till litteratur 
som kan anses vara svårare, exempelvis klassiker. 
 
En andra slutsats blir, att användandet av populärlitteratur kan vara gynnsamt i klassrummet för 
att det är en form av litteratur som många uppskattar. Därmed kan dialog med andra kring boken 
genomföras lättare än vid läsning av böcker som eleverna har svårt att relatera till. Förhoppningsvis 
kan dessa slutsatser få som följd att lärare i större utsträckning använder populärlitteratur i 
undervisningen på gymnasiet eftersom detta kan gynna eleverna. 
 

9.3.3 Vad begreppet populärlitteratur innebär för lärare 
 
Slutsatsen blir att studiens lärare inte reflekterar så mycket över själva begreppet utan snarare är 
inriktade på att eleverna ska läsa litteratur som passar dem. Majoriteten tycker det är mindre viktigt 
vilken typ av litteratur det är som deras elever läser. Gällande värdering så har lärarna olika 
värderingar av populärlitteratur. En konsekvens av detta kan vara att populärlitteratur och 
finlitteratur smälter samman mer. I examensarbete ett menar jag att populärlitteratur är ett begrepp 
på väg att bli överflödigt, något även denna studie pekar mot. 
 

9.3.4 Vidare forskning 

 
Vidare studier i huruvida populärlitteratur kan gynna läsutvecklingen hos elever med svenska som 
andraspråk på gymnasienivå kan vara intressanta. Detta då vi idag har en växande elevgrupp med 
annat modersmål än svenska. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 

     2018-11-21 
 
Förfrågan om deltagande 

Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna. Min undersökning kommer att handla om populärlitteratur i gymnasieskolan och jag 
kommer att använda mig av intervju som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är att öka förståelsen för hur lärare ser på användningen av  
populärlitteratur i gymnasieskolan. Området är viktigt att undersöka då det idag är allmänt känt att 
många elever ogärna läser böcker.  Om potential att få fler att läsa mer finns i populärlitteraturen så 
bör detta lyftas fram och jag ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
Jag har planerat att fem stycken lärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 
innebära att bli intervjuad, vilket jag räknar med tar cirka 30 minuter. Intervjun spelas in via 
mobiltelefon, parallellt med att jag antecknar. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av 
undersökningens resultat genom att jag vid önskemål skickar den slutliga godkända versionen till Dig 
på mail under VT 2019. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet som 
deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn 
eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos 
undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad data kommer 
att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. 
Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information 
om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du 
vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande, så 
kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur används och förstås termen populärlitteratur av dig som lärare? 
 

 
2. Hur resonerar du som lärare kring populärlitteraturens användningspotential 
i gymnasieskolan? 

 
 

3. Vilka fördelar har populärlitteraturen enligt lärare? 
 
 

4. Vilka nackdelar har populärlitteraturen enligt lärare? 
 
 

5. Vad har eleverna att vinna på läsning av populärlitteratur enligt lärare? 
 
 

6. Hur ser elevinflytande över bokval ut? Får de välja litteratur själva, i så fall 
hur ofta och finns några regler kring deras egna bokval? 

 
 

7. Vilket syfte har en lärare som använder populärlitteratur i undervisningen med 
användningen av populärlitterära verk? 

 
 
           8. Hur värderar lärare populärlitteratur?  
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