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Uppsatsen Vad ska vi läsa i skolan? har som syfte att utforska vilket förhållande svenskämnet haft till 
populärkultur under 80- och 00-talen.  

Som metod för att finna svar på detta valde jag att göra ett litteraturstudium av ett antal texter vilka 

har analyserats utifrån deras attityd gentemot populärkultur. Texterna har delats in under vilket 

decennium de skrivits och under varje decennium har texterna sedan delats in under tre kategorier 

tyckare: aktiva lärare, forskare och andra kulturdebattörer. Resultatet sammanfattas och diskuteras i 

den avslutande diskussionsdelen.  

Resultatet av undersökning visade att en förändring av svenskämnets attityd gentemot populärkultur 

skett mellan 80- och 00-talen, från att det tidigare var vanligt med en aggressiv inställning har den nu 

mildrats och det är svårare att hitta någon från skolvärlden som talar illa om populärkultur. Däremot 

gick det inte att se något mönster i vad de olika kategorierna tyckare ansåg om populärkulturen. De 

argument som använts för att tala om populärkultur var emellertid lättare att kategorisera, särskilt 

under 80-talet då de argument som var riktade mot populärkultur ofta följde en tydlig mall, den så 

kallade mediepanikens. I motsats till detta gick det att se en antydan till att de som försvarade 

populärkulturen i större utsträckning använde sig av forskning och undersökningar för att 

underbygga sina åsikter.  
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2 Inledning och syfte 
Denna uppsats har som syfte att undersöka vilket förhållande svenskämnet haft till populärkultur 

under 80- och 00-talen, detta genom att titta närmare på och analysera ett antal texter publicerad 

under de två decennierna. Texterna utgörs av en blandning av böcker och tidskriftsartiklar skrivna av 

personer med olika koppling till skolvärlden, att texterna uttrycker något om skolans förhållande till 

populärkultur är den minsta gemensamma nämnaren. Valet av ämne kommer delvis från ett tidigare 

mycket stort intresse för populärkulturella yttringar, särskilt gällande de litterära genrerna fantasy 

och science fiction och annat som rör den sortens fantasivärldar, ett intresse som idag nästan till fullo 

är ersatt med en väl tilltagen dos av mer klassisk högkultur.  

Ovanför själva undersökandet av frågeställningen i denna uppsats ligger en förhoppning om att 

också undersöka min egen litteratursyn, vilket kan göra den relevant för min framtida yrkesutövning. 

Om att ha en klar litteratursyn då man inleder sin lärargärning skriver bland annat Gunilla Molloy: 

Att börja undervisa i svenska utan att ha en egen genomtänkt litteratursyn är inte ovanligt bland 
lärare […] (Molloy 2007, sid.72) 

Har man inte en egen litteratursyn när man börjar sin lärargärning är det inte alls ovanligt att man 

helt enkelt följer den tradition man själv blivit undervisad i och utvecklar värderingar och en syn på 

litteratur som förblir ogranskad och okritiserad av både sig själv och kollegor. Det är inte alls ovanligt 

att en sådan okritisk litteratursyn leder till ett okritiskt val av litteratur (Molloy 2007, sid.71f). Vad 

jag alltså hoppas uppnå är att delvis reda ut var jag själv står i litteraturfrågan. 

Att en historisk tillbakablick på skolämnen även är viktig, inte minst på lärarutbildningen, för att 

kunna utveckla ämnesdidaktiken och se hur föränderligt ett ämne är framhålls särskilt av Jan 

Thavenius. Det finns inte ett svenskämne, det finns endast det som svenskämnet är fyllt med för 

tillfället. Att lära sig att se detta underlättar upprätthållandet av en kritiskt granskande attityd 

gentemot den egna svenskundervisningen (Thavenius 1999, sid.7f). 

Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är: 

Vilka attityder har funnits inom svenskämnet gentemot populärkultur under 80-talet 
respektive 00-talet? 

Denna frågeställning kan sedan delas upp på flera underordnade frågeställningar för att enklare 

kunna besvaras: 

Går det att se en förändring i attityderna gentemot populärkultur från 80-talet till 00-talet? 

Går det att se ett visst mönster i vad olika kategorier av tyckare tar för ställning gentemot 
populärkultur? 

Hur ser de argument ut som används för att tala om populärkultur? 
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2.1 Bakgrund 

De flesta av oss har en ganska klar bild av vad begreppet populärkultur representerar: rockmusik, 

skräckfilm, dataspel, dokusåpor, tantsnusksromaner, situationskomedier, buskis och så vidare. Är det 

då så enkelt? Efter att ha grävt sig in en aning djupare i ämnet är det omöjligt att svara något annat 

än nej på den frågan. Nedan kommer jag att med hjälp av böcker och artiklar att bredda bilden och 

problematisera den standardbild som många har av populärkultur.  

Då man läser om populärkultur är det näst intill omöjligt att inte stöta på begreppet högkultur, som 

i många fall sätts som en naturlig motsats till populärkultur, och att inte diskutera högkultur blir 

näst intill en omöjlighet då man diskuterar kring populärkultur. I varje fall om man skall 

problematisera kring vad populärkultur verkligen är och inte nöjer sig med generaliserande 

uppdelningar. Därför kommer texten nedan till synes behandla högkultur i nästan lika stor 

utsträckning som populärkultur. 

2.1.1 Populärkultur, vad är det? 

Då populärkultur behandlas, i till exempel litteratur, dyker det ständigt upp en mängd mer eller 

mindre synonyma uttryck såsom masskultur, skräpkultur, okultur, antikultur, trivialkultur, alla 

bärande på nyanser i värderingar och laddningar. Jag kommer emellertid att använda mig av termen 

populärkultur i de allra flesta fall, först och främst för enkelhetens skull men också för att som 

Magnus Persson skriver i Populärkulturen och skolan (2000): 

Som jag själv ser det är begreppen ”populärkultur” och ”masskultur” att föredra framför entydigt 
värderande termer som trivialkultur. De är problematiska och motsägelsefulla men några tydligare 
eller mer neutrala alternativ finns inte att tillgå. (Persson 2000, sid. 23) 

Populärkulturens historia inleds i slutet av 1700-talet då böcker börjar tryckas i allt större mängder 

och når allt fler människor vilket leder till att boken intar sin plats som det allra första massmediet. 

Begreppen populärkultur och masskultur började dock inte florera förrän senare när samhället 

verkligen ställdes inför moderniseringens alla omvälvande förändringar, alltså när en industriellt 

producerad kultur via radio, tv och film kunde möta en verkligt månghövdad publik (Persson 2000, 

sid. 23). Tillsammans med det ovan presenterade motsatsparet populärkultur - högkultur följer också 

en klar och tydlig hierarki. Den populära kulturen som innehåller det lättsamma, det utan någon 

djupare betydelse och som inte är av någon högre konstnärlig kvalitet står rangordnat under 

högkulturen som bär upp det vi kallar de klassiska konsterna såsom balett, opera, diktning och 

teater.  
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Den konst som ärlig och sann, berättar något om livet och om vad det innebär att vara människa. 

Det vi kallar vårt kulturarv. Riktigt så enkelt är det emellertid inte, den kulturella hierarkin är mer 

eller mindre en samhällelig konstruktion. Bland andra beskriver Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & 

Schrøder detta i Medier och kultur (2000). 

Det skarpa mandarinstreck som ofta upplevs existera mellan de olika kulturlägren av idag har inte 

alltid varit lika påtagligt, men någon gång på inträffade 1700-talet vad Drotner m.fl. (2000, sid.66) 

beskriver som ett slags storstädning inom kulturen. Kulturetablissemanget och den växande 

borgarklassen, vilken tilltog i såväl storlek som makt, rensade ut oönskade delar från kulturen för att 

separera sig från och för att dra en tydligare gräns mellan dem och de lägre stånden. De 

kulturprodukter som blev kvar efter städningen är de som vi idag kallar hög- eller finkultur. De 

oönskade delarna, de som skars bort, var de folkliga inslagen, det uppsluppna och lättsamma. Det 

var inte längre acceptabelt att vulgarisera de klassiska verken med sådana inslag. Sedan dess har alltså 

det som borgarklassen kallade sin kultur ofta ställts i motsatsförhållande till det som blev över: 

populärkulturen. Hur denna städning rent praktiskt gick till beskrivs av Johan Fornäs som beroende 

av flertalet faktorer: 

publicering av centrala estetisk-filosofiska texter, inrättandet av statsstödda kulturinstitutioner, 
utveckling av nya medier och marknader … (Fornäs 2006, sid.32) 

De populärare inslagen blev alltså redan tidigt beskyllda för sin brist av bildning, de gavs alltså en låg 

kulturell status. Denna indelning har fått som verkan att ända fram till idag kan de flesta av oss göra 

en snabb schematisk indelning av kulturyttringar emellan de två blocken: tv, video, rockmusik, 

kiosklitteratur etcetera kontra teater, klassisk litteratur, opera, lyrik etcetera. 

En sådan uppdelning är egentligen mycket mer problematisk än vad den till en början kan se ut. Var 

placeras film, fotografi, deckare, buskis och kan inte alla kulturella yttringar vara av skiftande 

kvalitet? Kvalitet är för övrigt ett ord som i detta sammanhang bör hanteras mycket varsamt för att 

man inte åter skall trilla in i gamla invanda mönster. En annan i sammanhanget intressant företeelse 

värd att nämna är att ända in på 1800-talet var gränserna mellan kulturens två ytterligheter, särskilt i 

USA, fortfarande betydligt mer flytande. Olika kulturyttringar blandades efter tycke och smak: 

Shakespeare med fars och opera med populära och folkkära melodier, utan att detta upplevdes som 

något slags brott mot någon kulturell ordning eller god smak (Persson 2000, sid.24).  För att göra en 

lite försiktigare definition av populärkultur lånar jag ett citat från Persson: 

Man kan se det som en beskrivning av en strömlinjeformad kultur för en strömlinjeformad massa 
eller som en demokratiserad kultur som är öppen för fler än eliten. (Persson 2000, sid. 23) 
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Definitionen ger oss två i stort sett motsatta förhållanden, en där populärkulturen påstås 

homogenisera samhället och en där det hävdas att det är en demokratisk kultur som är öppen för 

alla. Vad som egentligen menas med det senare kan vi få ett svar på av den amerikanska professorn 

Herbert J. Gans (1999, sid.8). Populärkulturen är demokratisk eftersom den låter alla vara med, den 

ställer inga krav på till exempel klasstillhörighet. Enligt undersökningar genomförda i USA har det 

framkommit att lägre klasserna i samhället har inte bara otillräckligt med pengar för att besöka 

exempelvis operan, de känner sig också ofta både ovälkomna och obekväma vid besök på 

kulturinstitutioner även då inträdet är gratis, i synnerhet gäller detta konstmuseum och gallerier. 

Den första delen av citatet ovan syftar till den påverkan kritikerna menar att populärkulturen har på 

sin publik. Då den skapas för att tillfredsställa den stora massan tappar den också alla individuella 

drag och det hela blir enbart upphov till smekningar medhårs av publiken vilket lämnar dem både 

passiv och allmänt avtrubbade. Dessa, de negativa effekterna av populärkulturen diskuteras nedan. 

2.1.2 Mediepaniker 

"Medievåld" har nästan blivit en standardförklaring till våldshandlingar; en 
syndabock som slaktas rituellt varje gång det förekommer verkligt våld i vårt 
fredliga, socialdemokratiska samhälle. (Gripsrud 1994, sid.56) 

Detta syndabocksslaktande av medievåld går det att dra historiska paralleller till. Liknande hetsjakter 

på nya kulturformer har dragits igång ända sedan den romantiska romanen utvecklades på 1700-talet 

fram tills idag som till exempel vid lanseringen av de första dokusåporna. Drotner m.fl. (2000, 

sid.65) har med andra kallat denna företeelse för mediepanik.  

Att nya medier ger upphov till motstånd är inget att förvånas över, eftersom detta leder till större 

konkurrens, bryter invanda kulturella mönster och drar till sig uppmärksamhet, allt detta på 

bekostnad av något annat. Det som är av intresse i dessa mediepaniker är snarare det som förenat 

dem ända sedan 1700-talets romantiska romaner mötte den nya kvinnliga publiken: likheterna i 

utövare, argument och syfte.  

De som står bakom mediepanikerna i dagens samhälle är oftast lärare, bibliotekarier och 

kulturkritiker. För hundra år sedan och längre bak var det mer tydligt den borgerliga klassen, men i 

vilket fall rör det sig alltså om personer med en välförankrad plats i den kulturella hierarkin som helt 

naturligt försvarar denna då nya uttryck kan sätta deras maktposition i gungning (Drotner m.fl. 

2000, sid.61).  
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Även då kritikerna ofta är ett slags förnuftets representanter i samhället är deras argument 

förvånansvärt frekvent uppbyggda kring känslomässiga markörer. Liknelser med hygien, sex och mat 

är också mycket vanligt förekommande i förkastandet av det nya mediet: snusklitteratur, godiskultur, 

våldsträsk är några av de vanliga nedsättande benämningarna. Ofta förespås också ett samhällets 

förfall, på grund av en styrning gentemot en allt smaklösare värld i och med det nya mediets 

ankomst (Persson 2000, sid.26f). 

Syftet med mediepaniken uppges nästan alltid vara att skydda barn och ungdomar, då dessa inte 

anses kunna värdera materialet rationellt utan blir direkt negativt påverkade av det. Enligt Drotner är 

det bland annat på grund av detta överbeskyddande av ungdomen som klyftorna mellan 

generationerna blir allt vidare. De självutnämnda försvararna av ungdomen upplever det hela som en 

större kamp, det rör sig inte enbart om en kamp mot det nya mediet utan också för att rädda de 

unga från att bli kulturlösa offer, vilket på sätt och vis gör det till en kamp om samhällets framtid. 

Problemet ligger i att då det ofta är de unga som först tar till sig ett nytt medium och försvararna 

förespråkar något äldre blir debatten en generationskamp (Drotner m.fl. 2000, sid.62).  

Persson kommenterar hela mediepanikfenomenet med vikten av att undersöka dem historiskt 

eftersom: ”underliggande mönster och återkommande argument friläggs som knappast klarar en 

kritisk granskning” och för att undvika att alienera ungdomen i debatten: ”försöka sätta sig in i vad 

medierna betyder för de unga själva” (Persson 2000, sid.27) 

Mediepaniker har dock en tendens att brinna över när det nya mediet kretsat kring i bruset en del 

och till sist blivit en del av vardagen, drevet efter våldsfilmer är idag inte alls lika starkt som på 80-

talet. Ett mer närliggande exempel är sändningen av den första säsongen av Expedition: Robinson på 

SVT, då en deltagare tog livet av sig efter det att han röstats hem från tävlingsön. Då fördömdes 

serien och dess idé av stora delar av pressen. Men idag är greppet med utröstningar av deltagare näst 

intill ett standardinslag i nya tv-produktioner.  

2.1.3 Stigmatiseringen av populärkultur 

Vad kan vi då med säkerhet säga om populärkulturen? Förutom att den orsakar mediepaniker, också 

det faktum att den blivit påhängd flertalet hundhuvuden och utmålats som bärare av många 

inneboende mindre smickrande egenskaper av dess kritiker.  
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Bland de vanligaste negativa föreställningarna om populärkulturen är den om den passiva 

mottagaren. Av bland annat Persson (2000, sid.18) förklaras denna till populärkulturen, av 

kritikerna tillskrivna egenskap. Populärkulturen anklagas för att sprida ett gemensamt förkastligt 

budskap av snedvridna värderingar genom homogena uttryck till barn och ungdomar. Då dessa i stor 

utsträckning utsätts för enbart sådana kulturyttringar blir de ett slags tvungna passiva mottagare av 

populärkulturens värderingar. Passiva är barnen och ungdomarna också mer uppenbart i det att 

populärkultur ofta anklagas för att inte kräva någon reaktion av mottagaren, ingen tankeverksamhet 

behövs för att svälja de uttryck som levereras. De kan stilla sitta vid tv:n och slappt suga i sig allt som 

kommer mot dem. Resultaten av detta är enligt kritikerna mycket farligt, bland riskerna som Gans 

(1999) presenterar finns avdemokratisering, vilket drabbar de som brukar populärkulturen i alltför 

stor utsträckning. Hur leder då passivisering till avdemokratisering? Jo, då den populärkulturella 

publiken passiviseras blir den världsfrånvänd och avtrubbad. Vidare tillfredställer populärkulturen 

endast falska behov hos publiken, behov uppfunna av kulturproducenterna. Dessa kan då utnyttja 

den kontroll de har över den passiva publiken för att driva igenom möjliga illvilliga agendor, vilka nu 

än dessa kan vara (Gans 1999, sid.41f).  

Ovanstående hänger också samman med uppfattningen om ett direkt förhållande mellan mediebruk 

och beteende. Det vill säga att en person som ser en våldsfilm på video kommer att utföra 

våldshandlingar i verkligheten. Ett sådant direkt förhållande existerar inte enligt Cecilia von Feilitzen 

som sammanställt en forskningsöversikt om medievåldets påverkan åt UNESCO men värt att 

uppmärksamma är att ett förhållande existerar:  

Om man vidgar perspektivet och tänker på andra typer av inflytanden än direkta och enkla 
orsakssamband mellan medievåld och aggression, förstår man att vi alla tar intryck av och är 
påverkade av medievåldet – men på olika sätt utifrån våra varierande motiv, avsikter, önskningar 
och livsvillkor. Av de nämnda exemplen på oönskade inflytanden – imitation, aggression, rädsla, 
felaktiga föreställningar och tillvänjning – förstår man också att vi alla på det ena eller andra sättet är 
negativt påverkade av medievåldet. (von Feilitzen 2001, sid.13) 

Enligt Gans (1999, sid.44f) är förhållandet våldsexponering – våldsamt beteende något av en ”hönan 

och äggetfråga”, det är mycket svårt att utröna huruvida ett visst beteende är beroende av exponering 

av våld eller om beteendet funnits där redan sedan tidigare och valet av våldsamt material görs 

utifrån en persons mer eller mindre våldsamma läggning.  

En annan föreställning om populärkultur är att det utan problem går att sätta likhetstecken mellan 

den och massmedierna (Persson 2000, sid.25), nog lever de i en viss sorts symbios, men det är också 

en grov förenkling av de verkliga förhållandena. Massmedier används ju inte enbart i 

populärkulturella syften: kultursidor, dokumentärer på tv och Svenska akademiens ordbok på internet 

är enbart några få exempel där massmedier används till annat än att distribuera populärkultur. 
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Ända sedan den romantiska romanen utvecklades, alltså i stort sett under populärkulturens hela 

existens har den burit på en föreställning om att den på något speciellt vis skulle vara 

sammanbunden med kvinnor. Med kvinnlighet menas här något uttryckt negativt (Persson 2000, 

sid.25). Detta samband utvecklades enligt Lise Busk-Jensen (1993, sid.216) i och med att kvinnorna 

i slutet på 1700-talet plötsligt fick tillgång till tidskrifter, romaner och veckotidningar. Nya litterära 

genrer utvecklades: den fantastiska och romantiska romanen och båda dessa omhuldades med ens av 

de kvinnliga läsarna. De nya böckerna som producerades i dessa genrer ansågs inte enbart som 

förkastliga och av undermålig kvalitet av litterära auktoriteter, de ansågs rent ut vara farliga och i 

likhet med ovan beskylldes de för att passivisera sin publik skriver Lisbeth Larsson (1993, sid.319f). 

Många var de som under 1700- och 1800-talen förfärades över romanernas påverkan på sina läsare, 

främst var det män som i debattartiklar och essäer ville hjälpa kvinnorna ur denna litterära sankmark.  

Men också framstående litterära kvinnor skrev under romanens förkastelsedom. Bland dem finner vi 

Victoria Benedictsson, Selma Lagerlöf och Sophie von Knorring, men deras inlägg i debatten var ofta 

mer problematiserande än de manliga motsvarigheterna. Vad var det då som var så farligt med den 

kvinnliga läsningen? Den beskylldes helt enkelt för att vara alltför känslomässigt engagerad, dess 

läsare gick helt upp i romanerna och började leva låtsasliv i dess textväv. Sådan identifikationsläsning 

var inget som sågs på med blida ögon under 1800-talet, särskilt inte i skolan, skriver Jan Thavenius 

(1999, sid.122f) i Svenskämnets historia, läsning skulle inte vara sinnlig eller bedrivas för upplevelsen 

eller spänningens skull, det ansågs typiskt kvinnligt. Istället var det strikt manlig läsning som 

förordades, och en sådan läsning var fri från tolkningar och alltför starka drag av identifikation, 

eftersom sådant inte ansågs behövas. De stora diktarna talade direkt och oförfalskat till alla läsare och 

deras ideal var också sådana som skulle följas.  

Vidare anses populärkulturen idag av vissa röster för att vara skadlig för samhället i allmänhet och 

högkulturen i synnerhet. Detta kommer sig av, menar man, att eftersom producenterna av 

populärkulturella produkter är beroende av profit måste de skapa en produkt som tilltalar den stora 

homogena massan. Och för att kunna tillfredsställa denna stora massa måste de skapa en homogen 

och standardiserad produkt i vilken alla kan känna igen sig. Detta gör skaparen till mer av en 

fabriksarbetare än en fritt skapande konstnär, vilket leder till att denne måste lägga individuella idéer 

och värderingar vid sidan för att kunna behålla sin plats i kommersialismens fabrik. Gans (1999, 

sid.30f) menar att det egentligen är det den högkulturen publiken som är den homogena gruppen, 

den populärkulturella publiken är åttio gånger så stor som den för högkultur, vilket logiskt sett gör 

den mer heterogen. Om sedan de produkter som skapas i populärkulturens namn är mer homogena 

menar han också är värt att ifrågasätta.  

10 



Han exemplifierar genom västernfilmer, där likheterna från film till film är ofta är slående, men en 

västernfilm är lika vitt skild från ett populärdrama som ett högkulturellt drama skiljer sig från en 

högkulturell komedi. Poängen blir alltså att det finns lika många genrer och nyanser i 

populärkulturen som i högkulturen, men de är inte lika tydliga då högkulturen i en mycket större 

utsträckning diskuteras och klassificeras av akademiker och kritiker.  

Även Persson (2000, sid.15f) uppmärksammar denna vidare nyansering av populärkultur, i 

anekdotens form beskriver han hur det gick upp för honom att det även inom populärkultur förs 

intertextuella samtal. Mellan äldre och nyare rock, pop och hip-hop pågår ett ständigt 

återanvändande, lånande och refererande via melodislingor, riff och textrader. Liknande exempel på 

intertextualitet är också mycket vanliga inom film och tv, ett program som Simpsons refererar 

ständigt till både högkulturella verk, såsom Flugornas herre och Mörkrets hjärta samt populärare 

företeelser som rockbanden Rolling Stones och Poison. Egentligen är detta inget att bli särskilt 

förvånad över, sammanblandning av olika kulturformer är mycket naturligt och oundvikligt då 

ingenting kan skapas i ett vakuum.  

Hur menar man då att detta skadar högkulturen? Jo, då populärkultur lånar inslag från högkultur får 

det som konsekvens att kvaliteten sjunker, det avkläds sin allvarlighet och sitt djupare budskap för 

att passa den stora massans smak. Vad som också sker är att begåvade konstnärer kan lockas ifrån 

högkulturen på grund av de stora pengarna i populärkultur, vilket då dränerar högkulturen på 

möjliga talanger (Gans 1999, sid.38f), men detta är inget nytt, författare har exempelvis producerat 

material i båda kultursfärer ändå sedan den stora marknaden för litteratur öppnades i slutet av 1700-

talet/början 1800-talet.  

Men det är inte enbart populärkulturen som lånar inslag från högkulturen, även det omvända 

inträffar, som exempel se 1960-talets popkonst. Det som händer när något lånas in från en kultursfär 

till en annan är att det genomgår en förändring, och när högkulturella element inlemmas i 

populärkultur och genomgår denna förändring, kan dessa tappa sin prestige och den tidigare 

publiken. Det samma gäller emellertid även tvärtom, den populärkulturella publiken kan känna sig 

frånvänd då populärkultur förändras till högkultur (Gans 1999, sid.38f).  

Vad är det då i populärkultur som påverkar samhället i negativ riktning? Populärkulturens påverkan 

av samhällets allmänna smak, ifrån det högkulturella finsmakandet till att föredra en lägre och 

banalare kultur förändrar, menar kritikerna, samhällets civiliserade egenskaper. Detta eftersom när 

alltfler väljer en mer ociviliserad kultur som inte ger upphov till någon bildning tappar vi som 

civilisation status. Att populärkultur leder till ett allt smaklösare och smaklösare samhälle anser Gans 

(1999, sid.55f) vara felaktigt.  
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De som föreslår detta, menar han, kommer enbart ihåg den äldre kulturens höjdpunkter, dess 

Shakespeares och Beethovens men glömmer allt det av undermålig kvalitet från den tiden som fallit i 

glömska. Det faktum att alltfler genomgår allt längre utbildningar föreslår han istället som ett 

exempel på att det motsatta skulle vara sant, att den allmänna smaken blir allt mer individualiserad. 

Vad som är intressant med populärkulturen och de debatter som förts kring den är vilken 

sprängkraft de fått. Populärkulturen har, som beskrivits ovan exempelvis dragit igång 

genuskonflikter men också generationskonflikter och kulturkonflikter. Ovanligt är inte att yngre 

människor sluter upp bakom populärkulturen och försvarar den mot vuxenvärlden precis som 

exempelvis kyrkliga representanter och andra kulturkonservativa ofta återfinns på den motsatta 

sidan. 

2.1.4 Populärkultur, fortfarande ett relevant begrepp? 

Gans (1999) frågar sig i inledningen till sin bok huruvida distinktionen mellan högkultur och 

populärkultur fortfarande är relevant, vilket han anser att den är, även om det enligt honom råder 

stor oenighet kring detta. Under skrivandet av denna uppsats råkade jag komma i kontakt med en 

krönika som visade att gränsen mellan de två kulturformerna fortfarande inte är helt öppen. Mikael 

van Ries skrev 21/11 2007 en krönika i Göteborgsposten som replikerade på Torbjörn Forslide och 

Anders Ohlssons bok Hamlet eller Hamilton? (2007). Vilken enligt van Ries uppmanar till ett inom 

litteraturforskningen mer eller mindre förlegat grepp, nämligen att studera populärlitteraturen på 

samma nivå som mer seriös litteratur:  

Vi skall kort sagt lära oss mer om existentiella frågor genom att läsa Liza Marklund och Jan Guillou. 
Jag ser verkligen fram emot att få läsa den ”nyskapande” och subtilt analytiska avhandling som 
kastar sådant egensinnigt ljus över de båda varumärkena. (van Reis 2007, sid. 54) 

En sådan behandling av populärlitteraturen menar han har pågått det senaste tjugofem åren och 

ordentligt vidgat litteraturbegreppet, men van Reis kritik ligger egentligen inte i utforskandet av 

populärkultur, det han kritiserar är den, som han upplever:  

scoutmässiga beredvilligheten att omfamna trivialkulturen som ägde den en tidigare okänd men 
oförytterlig kvalitet i sig. […] Det blir en sorts marknadsservilitet med påmålad modern entusiasm. 
(van Reis 2007, sid.54) 

Ett annat faktum som visar att frågan ännu är av intresse var den eldiga debatt som startade då 

folkpartiet lade in ett förslag om att en kanon skulle fastslås i den svenska skolan. De många röster 

som gjorde sig hörda då avslöjar att ännu så är det inte helt okontroversiellt vad människor borde/ska 

läsa.  

12 



Några som däremot ägnar just frågan i kapitelrubriken desto mer uppmärksamhet var deltagarna vid 

ett seminarium som anordnats av Svenska akademien, Kungl. musikaliska akademien och Kungl. 

akademien för de fria konsterna. De diskuterade frågeställningen: högkultur som subkultur? Och de 

inledande anförandena har givits ut i en bok med samma namn. Deras syfte med detta seminarium 

förklaras i inledningen: 

Det klassiska bildningsidealet tycks idag vika för en anstormning av kulturella identiteter, smaker 
och intressen, som knappast längre respekterar någon gemensam värdeprincip eller tradition. 
Förhållandet mellan den breda konsten och den smala, mellan massans preferenser och den 
kulturella elitens, har förändrats och fordrar en ny beskrivning och förbättrade analyser. (Engdahl, 
Granath, Holmqvist 2006, Förord) 

Horace Engdahl (2006) är den förste i boken som försöker reda ut frågan. Han skriver att enligt den 

gamla förordningen var det så att: ”konsternas mest kvalificerade skapelser fordrar en kvalificerad, 

’bildad’ publik som mottagare” (Engdahl 2006, sid.9) och att detta förhållande var av mycket större 

vikt för samhället än de obildade massornas förhållande till sina banala glädjeämnen. Detta hänger 

samman med gamla tanken att den klassiska, stora konsten bär på en allmängiltighet, vilket gör att 

den måste aktas och bevaras, vare sig den stora massan förstår den eller ej. Men idag, då valet av 

kulturella uttryck är så brett, kan verkligen den stora konsten hävda sig som allmängiltig? För väldigt 

många är inte längre konsten med stort K något ideal, de har sin egen kultur vars existens de anser 

vara likaberättigad och lika mycket värd som den klassiskt högkulturella. Horace frågar sig om 

högkulturens inneboende värde brutits ner så pass mycket att den enbart är en subkultur bland 

andra, alltså en kultur som enbart skall tilltala en viss grupp och också gör en poäng av detta. 

Kommer högkulturen, som han skriver, ”bli en subkultur bland andra subkulturer i ett platt 

landskap, där det inte längre finns någon bergstopp att blicka ut från?” (Engdahl 2006, sid. 10). 

Under kapitlet Klyftan och broarna mellan högt och lågt ger Johan Fornäs en motsägelsefull bild av 

förhållandet mellan högt och lågt: 

de ivrigaste anhängarna av det höga [är] bergfast övertygade om att det som är sann konst 
kännetecknas av en absolut och objektiv kvalitet, ett rent estetiskt värde. Å andra sidan är dess 
motståndare lika säkra på att det bara är en fråga om makt och social position, och att andra genrer 
och smaker borde förtjäna minst lika stort erkännande. (Fornäs 2006, sid.31) 

Fornäs (2006) vill sedan visa på en tredje linje som han anser vara den mest sanningsenliga, en där 

han pekar på tidens verkan på vad som är estetisk kvalitet, vilket gör högkulturens fanbärare mindre 

allmängiltiga än vad de utger sig för att vara. Detta betyder emellertid inte att kvalitet endast är 

något konstruerat för att upprätthålla hegemonin. Kvalitet är inte en illusion; allt är inte lika bra, det 

finns bara inte några tillräckligt slipade instrument för att enkelt kunna avgöra vilket som är vilket. 

”Det duger till exempel inte att luta sig mot de erkända institutionernas expertis” (Fornäs 2006, 

sid.37).  
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Även den finkulturella smaken förändras, Fornäs ger som exempel på detta en blick i backspegeln 

när jazzen först kom till Sverige. Från att de intellektuella musikkritikerna gav Louis Armstrong 

rasistiska påhopp på trettiotalet, till situationen idag då det delas ut stipendier, den största publiken 

hittas i elitskikten och det bedrivs akademiska utbildningar i jazz. Kvalitetsgränserna förskjuts alltså 

hela tiden och kan inte förutsägas (Fornäs 2006, sid.37). 

Fornäs (2006, sid.41) ser på den kommande tiden med positiv blick, den nedbrytning av ett klassiskt 

konstideal som pågår anser han vara av största vikt. Ifrågasättande av ett ideal tvingar till kritisk 

diskussion kring dess egentliga värde och betydelse och kräver ett förtydligande av detta för att åter 

kunna bli relevant. Även utbytet mellan hög- och populärkultur ser han som fruktbart, experiment 

ger förnyelse och tider med alltför stela gränser mellan kulturformerna kan leda till sterilitet. Vad 

som inte får inträffa, menar han, är att högkulturens försvarare sätter hälarna i backen och envist 

kvarhåller sin tro på sin kulturs bestämt högre värde. Dock är kvalitetsdiskussioner både inom och 

emellan genrer av allra största vikt så länge den inte utförs hegemoniskt. 

2.2 Metod 

Under lite drygt de senaste femtio åren har ett tvärvetenskapligt forskningsämne växt fram: cultural 

studies. Cultural studies fokuserar på samhällets kulturer och då särskilt den moderna kulturen och 

dess vitt skilda produkter, utforskandet av detta breda område sker med hjälp av metoder och teorier 

hämtade från fält lika skilda som studieobjekten. Vissa gemensamma nämnare finns dock för de 

olika undersökningarna: man utgår från ett brett kulturbegrepp utan hierarkiska strukturer, 

kulturprodukter kan inte studeras utan att sättas i ett historiskt förhållande till det samhälle de 

producerats i samt att det kapitalistiska samhällets orättvisor med de ras-, klass- och könsskillnader 

som det för med sig ständigt tas i beaktande (Persson 2000, sid.69f). 

Det är i en cultural studies-anda som jag genomför min undersökning vilken är uppdelad i två 

huvuddelar: 80-talets attityder och 00-talets attityder. Under respektive rubrik presenterar jag det 

resultat som jag funnit genom det litteraturstudium jag gjort av den under decenniet publicerade 

litteratur som ingår i undersökningen. Valet av ett litteraturstudium istället för en 

enkätundersökning vid utforskandet av svenskämnets attityder gentemot populärkulturen beror på 

att jag velat ha svar på vilka attityder som har funnits inte enbart de samtida. Något en 

enkätundersökning gjord idag inte hade kunnat ge några relevanta svar på.  
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Vidare har jag som Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang uttrycker det i Forskningsmetodik 

velat se personliga upplevelser i ett försök att finna: ”enheter som man utifrån vissa underliggande 

sociala förhållanden räknar med kan ge en mer nyanserad bild av den företeelse man studerar.” 

(Holme & Solvang 1991, sid.102). 

Med hjälp av uppsatsens frågeställningar och bakgrundsdel har jag analyserat det lästa och tydliggjort 

författarnas attityd gentemot populärkultur. För de två decennierna undersöks inledningsvis 

kortfattat kursplanerna för svenska, Lgr 80 respektive Lpo 94, då dessa kan fungera som de 

tidsmarkörer som nämndes ovan i beskrivningen av cultural studies. Efter dessa analyser följer 

undersökningarna av de andra böckerna/artiklarna i studien uppdelade under tre olika kategorier av 

tyckare. Denna uppdelning och tolkandet av litteraturen är ett försök att tydliggöra personen bakom 

texten, ett sätt att försöka se inifrån det undersökta (Holme & Solvang 1991, sid.100). För att 

illustrera de attityder som framkommit och för att förstå dem har i resultatdelen en stor del direkta 

citat från källorna använts eftersom dessa: ”visar individernas egna uttryckssätt” (Holme & Solvang 

1991, sid.101) 

De tre kategorierna tyckare är: aktiva lärare, med vilket menas lärare som arbetar på antingen grund- 

eller gymnasieskolan, forskare, vilket här får bli ett samlingsnamn på disputerade lärare inom 

universitetsvärlden, didaktiker och sociologer och till sist andra kulturdebattörer, en grupp som 

utgörs av författare, teaterchefer och bibliotekarier. Vissa av de undersökta åsiktsyttrarna tillhör i 

realiteten mer än en av kategorierna, de har då placerats under den grupp som varit mest passande då 

det gäller den aktuella källan.  

De undersökta böckerna och artiklarna har alla en mer eller mindre didaktisk inriktning. Däremot 

behandlar inte alla uttryckligen svenskämnet, men de uppvisar då istället en klar koppling till 

litteraturundervisning.  

Undersökningens resultat gäller endast den undersökta litteraturen, vilket gör att det inte kommer 

att gå att dra några slutsatser utanför det studerade materialet. De attityder som framkommer i 

undersökningen blir endast en provkarta av det verkliga förhållandet, men förhoppningsvis är urvalet 

sådant att resultatet presenterar en viss allmängiltighet.  
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Ibland kan undersökningen snarast verka gälla källornas attityder gentemot högkulturen i skolan, 

detta är oundvikligt då alla källor inte behandlar populärkultur uttryckligen. Dessa är emellertid 

ändå av intresse då hänsyn tas till att en kanon också karakteriseras av vad som inte ingår i den 

(Thavenius 1999, sid.124). Och den litteratur som en lärare använder i sitt klassrum får i mångt och 

mycket ett slags kanonform. Även ur ett cultural studies-perspektiv är detta fruktsamt då en 

kultursfär inte bör studeras i sin ensamhet utan i den samhälleliga kontext den existerar (Persson 

2000, sid.69f). 

2.2.1 Informationssökning och urval 

I min informationssökning har jag främst använt mig av databaserna Artikelsök och Libris webbsök. 

Även korssökning via referenslistor i funnen litteratur har bidragit med många användbara källor. 

Mitt mål har främst varit att hitta källor som behandlar problematiken populärkultur – svenskämne, 

eftersom detta ligger närmst mina frågeställningar, men jag har också använt mig av källor som mer 

lutat åt att hantera området skola – populärkultur och skola – kultur. Vinsten och nödvändigheten i 

att använda sig av källor som inte alltid direkt hanterar ämnet har varit att dessa djupare kan 

underbygga vissa förhållanden och samtidigt hjälpa till med vidare problematisering av studien.  

Sökord som använts i olika kombinationer med varandra har varit: populärkultur, högkultur, kultur, 

kulturarv, skräpkultur, masskultur, skola, svenska, svenskämne, mediepanik. För att göra ett urval av 

de böcker och artiklar som påträffats i sökningen har jag använt mig av två kriterier. I första hand att 

de är publicerade under antingen 80- eller 00-talet, och i andra hand att de uttryckte en mer eller 

mindre tydlig inställning till populärkulturens varande eller icke varande i skolan och svenskämnet. 

Detta kan självklart ge en något skev bild av det verkliga förhållandet, men att presentera 

undersökningar av litteratur som inte uttrycker något om ämnet är fruktlöst. Många utav de böcker 

och artiklar som gallrats bort i sökningen har också varit intressanta, men endast utifrån en sida av 

undersökningen då de till exempel behandlat området populärkultur – samhälle. En bredare 

undersökning som även låtit dessa områden ingå i urvalet skulle möjligen finna ett annat resultat än 

mitt. 

Värt att notera kring informationssökningen är också att vissa böcker och artiklar har jag mer 

slumpmässigt fått tag på. Ett exempel på detta är den artikel från Pedagogiska magasinet som finns 

med i undersökningen, vilken jag fann då jag prenumererar på denna tidning. 
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3 Resultat 
I denna del presenteras det som jag funnit av intresse i den undersökta litteraturen. Det är alltså 

författarens attityd gentemot populärkultur som ligger i fokus. Vad tycker de, hur uttrycker de detta 

och varför?  

80-talets undersökta material är två antologier i vilka en mängd olika röster gör sig hörda. 00-talets 

attityder är funna i ett bredare material. Den undersökta litteraturen är: 

80-talets attityder: 

• Dahl, K. (red.) Svar på tal –om svenskundervisningen och skolans kulturpolitiska uppgifter (1982) 

• Wåhlin, K. (red.) Kulturarvet det förargelseväckande (1984) 

00-talets attityder: 

• Bazalgette, C. Mediekunskap på agendan i tidskriften Zoom (2006) 

• Claesdotter, A. Populärkultur en del av identiteten i tidskriften Förskolan (2007) 

• Molloy, G. Skolämnet svenska –en kritisk ämnesdidaktik (2007) 

• Olin-Scheller, C. Den vidgade textvärlden i tidskriften Pedagogiska magasinet (2007) 

• Rydberg, N. Skräpkultur i samhällets tjänst i tidskriften Svenskläraren (2005) 

3.1 80-talets attityder, kursplanen i svenska för grundskolan 

Kursplanen för svenska i grundskolan i Lgr 80 innehåller inga explicita instruktioner om vad som 

skall läsas i skolan, i en formulering är det däremot utskrivet vad svenskämnet har som uppgift att 

kritiskt granska. Under rubriken Läsningen står: 

Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt undermålig och hårt 
präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och motarbeta. Att kritiskt granska 
denna litteratur är en känslig och svår uppgift. (Skolöverstyrelsen 1981, sid.136) 

Men det står vidare att eleverna och deras litteratur måste bemötas med respekt, och att den 

guidning mot ett mer medvetet litteraturval som skolan skall göra måste genomsyras av förståelse och 

uppmuntrande av elevernas egen förmåga. Men när populärkulturella medier såsom serier omnämns, 

är det i samma mening som kritisk granskning (Lgr 80, 1981). 

Attityden gentemot populärkulturen i Lgr 80 är inte ett totalt avståndstagande, långt därifrån, men 

det är inte heller särskilt omfamnande. Det upplevs mer som om att populärkulturen är insläppt i 

skolan för att ett vakande öga lättare skall kunna hållas på den. Populärkulturen beskrivs faktiskt mer 

som ett problem i citatet ovan och som något av låg kvalitet från vilken barn och ungdomar behöver 

ett slags skydd. Argumentet liknar mediepanikens i sitt skyddande av de unga. 
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3.1.1 Aktiva lärare om populärkultur i skolan 

I ett kapitel som heter Är allt i skolan kultur? (Andersson, Arnman, Assarson, Bjurman & Jönsson 

1982) i boken Svar på tal (Dahl red. 1982) presenteras förutom författarnas egna åsikter också två 

verksamma lärare vars arbete beskrivs ömsom genom författarna och ömsom genom intervjucitat. Siv 

den ena av de två lärarna, ger en, i intervjun, klar bild av vilken roll hon tycker populärkultur skall 

spela i skolan: ingen alls. Hennes niondeklass, som beskrivs som något av en problemgrupp vilken 

kommer att gå ut med låga snittbetyg, har stora problem med läsningen.  

Då Siv vet vad hon vill ge sina elever läser hon högt för dem, det hon läser är Hemsöborna. Hon 

argumenterar för valet med orden: ”Jag vägrar att släppa ut mina elever från årskurs 9 utan att dom 

åtminstone ska ha hört namnet August Strindberg” (Andersson m.fl. 1982, sid.81). Mot Strindberg 

gör eleverna märkbart motstånd och Siv som är huvudlärare i svenska har svårt att motivera de 

många obehöriga lärarna i kollegiet till att välja ett sådant innehåll i sin undervisning. De ifrågasätter 

det vettiga i att överhuvudtaget utsätta eleverna för det materialet, då motståndet är så påtagligt och 

de inte tycks förstå någonting. Siv försvarar detta med att hon tycker att eleverna skall lära sig läsa 

”riktiga böcker” vilket för med sig ett förbud mot böcker med mjuka pärmar för annars, berättar 

hon: ”kommer Allersromanerna . . .” (Andersson m.fl. 1982, sid.80).  

Siv är också skolans teaterombud och även på detta område stöter hon på motstånd från både elever 

och andra lärare. Hon beskriver eleverna som misstänksamma mot teaterverksamhet och att det 

gäller att välja rätt för att inte skrämma bort dem och även här är det de obehöriga lärarna som inte 

orkar med att engagera sig ordentligt. I längden orkar Siv inte med, eleverna släpps iväg på bio 

istället för teater. Beskrivningen avslutas med citatet: ”För Siv var den kultur hon ville förmedla till 

barnen hennes egen kultur. Hon älskade teater och hon ville att hennes ungdomar skulle få dela 

hennes teaterupplevelser.” (Andersson m.fl. 1982, sid.85). 

I ett slags motsatsförhållande till Siv står Rolf, den andre läraren vars arbete och inställning beskrivs i 

kapitlet. Han har själv ingen dragning mot traditionell högkultur och han menar att skolans 

kulturutflykters största vinst är att de lär barnen något om att åka tunnelbana. Han menar att skolan 

bör lära barnen något om den verklighet i vilken de skall bli vuxna. För att nå dit vill han ta 

utgångspunkt i elevernas egen kultur och han tycker att skolans sätt att bemöta ungdomarnas val av 

kultur är: ”’oprofessionellt’ och moraliserande” och exempel på en: ”Jävla snobbism” (Andersson 

m.fl. 1982, sid.85). Han ser inte sitt eget kulturval som särskilt relevant för eleverna utan vill istället 

sätta deras intressen i fokus. Men samtidigt, tydligt markerat av författarna till texten, är det också 

han som hindrar eleverna från att möta högkulturen, han anser helt enkelt att teater är för svårt att 

greppa för eleverna.  
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Han vill utgå från deras utvecklingspunkt och därifrån försöka ”nyansera deras uppfattning om livet” 

(Andersson m.fl. 1982, sid.86) för att de när de nått en tillräcklig själslig mognad ska vara mottagliga 

för teatern. Men som författarna skriver så: ”hur väl han än motiverar detta, så blir det han som 

väljer bort” (Andersson m.fl. 1982, sid.86). 

Författarnas bild av Siv blir något martyrlik och även om de inte gör några explicita 

ställningstaganden går det mellan raderna att utläsa större sympatier för hennes motståndsfyllda 

kamp för att ge eleverna en klassisk bildning än för Rolfs försök att möta eleverna på deras egen 

spelplan. Intressant att notera här är att författarna ser på den borgerliga kulturens utbredande som 

något negativt och vill försvara olika klassers val av kultur, så länge det valet inte blir populärkultur. 

Därför ställer de sig snarare bakom Siv, som utan att tveka förkastar populärkulturen och försvarar 

högkulturen genom Strindberg och teater. Hennes argument för detta innehåll är närmast 

känslomässiga och utan någon djupare förklaring; hon vill ge dem en smak av sin kultur då denna 

gett henne fina upplevelser och hon skulle aldrig kunna släppa iväg en klass utan att de hört namnet 

Strindberg. Det upplevs som om att Strindberg som historisk figur, snarare än vad hans eller andras, 

texter kan ge för upplevelser är viktigast i Sivs klassrum.    

Rolf ger däremot ett argument som mer verkar vara grundat i Vygotskijs teorier om 

utvecklingsnivåer för sitt beslut att låta elevernas kultur vara en del i skolarbetet när han talar om att 

utgå från elevernas utvecklingspunkt. Han tror som sagt inte mycket på barnens förmåga att ta till 

sig exempelvis en konstutställning, han tror de lär sig mycket mer om de själva får göra en. Han vill 

ge dem verktyg till att kritiskt granska så de kan förstå den konkreta verkligheten runtomkring dem. 

Men med detta i åtanke blir hans argument för film i skolan istället för teater lite märkligt: 

Film, där förs man ju, man tas vid handen och förs framåt, man skall skratta där, man skall gråta 
där. . .  (Andersson m.fl. 1982, sid.86) 

Detta får faktiskt filmen att låta så passiviserande som populärkulturens kritiker vill få den att verka. 

Att följa någon vid handen, någon som pekar och förklarar när du skall skratta eller gråta låter inte så 

mycket som ett användande av kritiskt granskande förmågor. Rolf ger nästan en vändstekt 

mediepanik, han vill skydda eleverna från högkulturen. 

Sven-Gustaf Edqvist är metodiklektor och aktiv svensklärare vid Fredrika Bremerskolan, vilket kan 

ses som symboliskt för den litteratursyn han representerar, och inleder boken Kulturarvet det 

förargelseväckande med kapitlet Calle Scheven, Fritiof och jag – befriare eller förtryckare?. Däri beskriver 

han hur han mycket självklart och utan några större problem, avsaknaden av kännedom verkar vara 

det allvarligaste, inbjuder höstens nya gymnasieelever att ta del av det ”oumbärliga kulturarvet” 

(Edqvist 1984, sid.31) genom Evert Taube.  
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Edqvist står för den klassiska synen på litteratur, som går ut på att viss litteratur betingar ett större 

värde och äger en allmängiltighet som gör den ständigt aktuell för alla människor och därmed har sin 

plats i ett kulturarv. Kulturarvets värde i svenskämnet och skolan är för honom mycket stort, och 

han försvarar det frenetiskt.  

Detta gäller särskilt litteraturen som han känner är på glid i dagens (läs 1984 års) skola. Han anser 

att det temaarbete som texter ofta får bli en del av och önskan att de skall ge konkreta och 

användbara kunskaper är ett förtryck mot klassikerna. Den stora litteraturen får genom denna 

behandling inte leva sitt egna liv. Edqvist skriver:  

En sådan litteraturpedagogik innebär förmynderi över författare och texter, misstro mot läsarens 
frihet och förakt för skönlitteraturen som ordkonst. (Edqvist 1984, sid.34) 

Då Edqvist även förordar utantillinlärning av vissa strofer och dikter doftar hans inställning mycket 

av den litteraturpedagogik som bedrevs på 1800-talet med en tolknings- och identifikationsfri 

läsning.  

En stark tilltro till högkulturen behöver förvisso inte betyda ett avståndstagande till populärkulturen, 

men hos Edqvist är så fallet. Gällande förvaltningen av kultur till eleverna säger han: ”[…] något 

stöd från ungdomskulturen och popidolerna är inte att vänta.” (Edqvist 1984, sid.36) och 

exemplifierar detta utifrån en intervju han nyligen läst med popstjärnan Niels Jensen, vilken han 

ansåg inte gjorde något hoppingivande intryck i denna fråga. Edqvist avslutar det hela med att 

förklara att hans val av ett äldre kulturarv förhoppningsvis skall ge eleverna mer kulturellt kött på 

benen än det som Jensen förmedlar. Likt ett uppretat djur, inträngd i ett hörn, slår han taggarna utåt 

och ryter: 

Själv skall jag ge dem Evert Taube och därmed, som jag tror, en varaktigare del av deras kulturella 
identitet […] Evert Taubes ”Vals på Mysingen” utnämner vi till vår kommunala nationalsång och 
sjunger den om ett par veckor – sittande, men utantill! (Edqvist 1984, sid.36) 

Edqvist upplever uppenbart att det klassiska kulturarv som han värnar om som hotat, både av 

popidoler och andra kulturdebattörer. Hans litterära blick verkar ständigt vara riktad bakåt och 

förutom att motivera sina val av undervisningsinnehåll med kulturarvet tar han också in sina egna 

upplevelser. Han vill försöka ge dem en smak av: ”vad vi menar med kultur” (Edqvist 1984, sid.34) 

och inte enbart skräpkulturen. 
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En som ser samhällets förfall och de ungas kulturella undergång i den kommersiella kulturen är 

Sigun Melander (1984) som i kapitlet Vägen till kulturen går genom skapande ger prov på alla de 

argument som är karakteristiska för mediepaniken och stigmatiseringen av populärkulturen i övrigt. 

Fast det är inte heller ett klassiskt högkulturellt arv hon vill att skolan okritiskt skall föra vidare, 

sådant menar hon har alltid passat medelklassens barn bäst, de som är nöjda med mätbara 

poängresultat. Idealet är mer nyanserat än så, hon vill ge eleverna god handledning i sitt val av 

litteratur för att de vidare skall kunna odla och förädla både sitt kulturnyttjande och kulturskapande. 

Hon vill lära dem att allas tankar och åsikter är värda något. Men då det kommer till 

populärkulturen har hon inte många goda ord.  

Till skillnad från många andra av populärkulturens kritiker ger Melander däremot ett konkret 

exempel på hur populärkulturen passiviserar sina brukare. Hon menar att de som ”i dag håller på att 

dränkas i TV:s och videons skräpfilmer tror inte på egen verklighet” (Melander 1984, sid.55), om de 

blir tillsagda att berätta om sin praovecka svarar de enbart att ingenting hände. Tv och video får 

deras förväntningar på livet att bli alldeles ohållbara, vilket gör dem blinda för sin egen vardag. 

Träning på detta, att se det nära, menar Melander ger dem tillgång till en djupare förståelse av texter. 

Då det gäller praktiktiden kan till exempel arbetsskildringar i litteratur bli levande på ett helt nytt 

sätt för eleven, då de kan möta den på lika villkor. 

Förutom detta är hållningen till populärkulturen i stor brist på nyanseringar. Under rubriken 

Människan står på spel förklarar Melander hur populärkulturen hotar med en ”kvävande smörja”, 

människans ”skapande förmåga” är i farozonen och språket: ”avkönas och desarmeras” (Melander 

1984, sid.53). Vidare ger populärkulturen falsk tillfredsställelse genom att leda människor bort från 

”autentiska känslor och behov” (Melander 1984, sid.53), passiviseringen leder till dumhet vilket 

sätter oss i farozonen för att utnyttjas av ”vilka ledartyper som helst” (Melander 1984, sid.53). 

Argumenten känns igen från mediepanikens mönster och hotet om avdemokratisering. I en mening 

liknas brukandet av populärkulturen som dyrkandet av en avgudabild: 

Det talade och skrivna ordet håller på att offras på lättköpthetens och bekvämlighetens altare medan 
dyrkandet av insmickrande och glättade bildmedier ökar. (Melandet 1984, sid.53) 
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3.1.2 Forskare om populärkultur i skolan 

Professor Gunnar Hansson (1984) levererar i Vadå arvtagare? en starkt kritisk samling ord riktad 

mot det klassiska kulturarvet och de värderingar som följer med detta. Den enhetlighet och 

oumbärlighet som exempelvis syns hos Edqvist anser Hansson vara en konstruktion, en konstruktion 

av de som har möjlighet att uttrycka sig kring litteratur, de högutbildade. Hanson menar alltså att 

kulturarvet egentligen är ett uttryck för maktdemonstration mot de lågutbildade; de okunniga. Ett 

litterärt arv är han dock inte fientligt sinnad mot, men skall ett sådant existera i skolan, menar han, 

måste det behandlas med mer finess, det får inte lämna någon utanför. 

Hanssons inställning till populärkulturen framgår inte uttryckligen i texten, men att den är mer 

nyanserad än exempelvis Edqvists framgår:  

De andra grupperna [de lågutbildade] har få eller inga kanaler för att göra sina röster hörda, och 
ingen frågar dem om vad de har tyckt och tänkt om sin läsning. Den svenska litteraturhistorien ger 
på det sättet ett gigantiskt felperspektiv på vad som har blivit läst och vad det har betytt för dem 
som läste. (Hansson 1984, sid. 40) 

En annan, subtil nyansering som är värd att notera hos Hansson är användandet av ordet krävande 

istället för kvalitet då han beskriver hur vissa som går ut skolan: ”inte har någon som helst möjlighet 

att tillägna sig ens en måttligt krävande roman eller diktsamling” (Hansson 1984, sid.40). Ordvalet 

kan ses som symptomatiskt med det tidigare citatet om olika upplevelser av litteraturläsning, 

kvalitetsbegreppets subjektivitet och tidsbundenhet; olika böcker betyder olika saker för olika 

människor i olika tider.  

Hansons inställning gentemot populärkulturen går alltså inte att med säkerhet veta utifrån textens 

innehåll, men hans attityd verkar snarare vara inkluderande och sympatisk än exkluderande och 

elitistisk. Han sätter inte kulturarvet i sig i centrum, det är elevers möjlighet att tillskansa sig ett 

kulturarv oberoende av klasstillhörighet som är det viktiga.  

Förordet till Svar på tal är skrivet av Karin Dahl som satt ihop samlingen i samarbete med Statens 

kulturråd 1982. Bokens övergripande inställning gentemot populärare kulturformer presenteras 

tydligt i förordet: 

Massmarknadskulturen tar barn på allvar. Den svarar på deras frågor om liv och död, kärlek, 
sexualitet, arbete, vuxenroller. Det är därför den har så starkt grepp över dem. Vi tycker sällan om 
svaren.  

i en tid då massproducerad okultur väller in över gränserna via video, film, ljudband och texter. En 
isolerad ungdomskultur, rotlöshet… (Dahl 1982, förord) 
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I citaten framkommer ganska tydligt vad Dahl anser om populärkulturen: den är farlig. Att den tar 

barn på allvar är märkligt nog något dåligt, det brukar ju annars vara något positivt då det gäller 

kontakten med barn och ungdomar. Populärkulturen beskrivs vidare som att den har ett starkt grepp 

kring barnen, den framställs som en yttre ondskefull kraft, citaten ovan klingar väldigt ödesmättat 

med sina korta, kärnfulla meningar. Att den massproducerade okulturen väller in över gränserna 

låter närmst som en krigsskildring. Populärkulturen nyanseras här inte, argumenten är uppbyggda 

kring känslor och det låter precis som om Dahl gör sig redo för en förestående kamp om samhällets 

kulturella framtid. 

Men vad är egentligen bokens syfte? Populärkulturens avskyvärdhet är inte ständigt i fokus genom 

bokens tjugoen kapitel, den är mer som en perifer faktor som återkommande dras in som syndabock 

för att förklara någon form av missförhållande. Bokens egentliga mål är att ge tips och råd till lärare 

om hur en fruktsam språkundervisning kan se ut samtidigt som skolans kulturpolitiska uppgifter 

belyses ordentligt.  

Den ovan nämnda, 1984 års utgåva av svensklärarföreningens årsskrift, Kulturarvet det 

förargelseväckande med undertiteln Tankar kring litteraturen i skolan, pryds på omslaget av en 

reproduktion av titelbladet till Georg Stiernhielms Hercules. Då häftets texter behandlar valet av 

litteratur i skolan kan kanske omslagsbilden stå för något mer än bara dekoration. Den föreställer 

den unge Hercules som rådvill står vid ett vägskäl och har att välja mellan Fru Lustas och Fru Dygds 

levnadsråd, den breda eller den smala vägen. Är det månne populärkulturen eller högkulturen den 

unge mannen har att välja mellan?  

Förordet till boken är inte lika hätskt i sin attityd gentemot populärkulturen som det i Svar på tal, 

snarare tvärtom. Forskarassistent Kristian Wåhlin som för redaktionskommittén knåpat ihop de 

inledande orden frågar sig om de kulturella distinktionerna är adekvata:  

Det är också viktigt att försöka porträttera människor som till synes lever ett kulturfattigt liv. Vad 
har de gått miste om? Eller är det vi som gått miste om något genom ett för snävt kulturbegrepp? 
(Wåhlin 1984, förord) 

Wåhlin funderar vidare kring huruvida vissa böcker bör läsas i skolan, vad som är bra och nyttigt i 

dagens skola, en slags kulturarvsdebatt. Författarna till den andra delen i boken, Arvstvisten, får var 

sitt kapitel till förfogande för att diskutera kulturarvet. De presenteras som: ”sex personer, kända för 

sitt engagemang i skol- och kulturfrågor” (Wåhlin 1984, förord). 

Inge Jonsson, professor i litteraturvetenskap, ger prov på en omskrivning av populärkulturens 

passiviserande effekter och en viss misstro till tv-mediet: 

Även med all respekt för de populärvetenskapliga och samhällsupplysande ambitionerna i svensk 
TV uppfattar jag själva mediet som i hög grad fiktionaliserande, och detta på ett sätt, som i motsats 
till litteraturläsning inte kräver aktiv medverkan av betraktaren. (Jonsson 1984, sid.42) 
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Jonsson önskar att den rädsla han upplever finns, och som han anser vara ogrundad, för att utsätta 

sina elever för värderingar och att försöka påverka deras val av litteratur, borde arbetas bort. Att inte 

göra det menar han kanske enbart ger upphov till ett ”svek” då eleverna på grund av det kanske inte 

får något möte med ”den stora dikten” (Jonsson 1984, sid.44).  

I sina tyckanden liknar Jonsson Edqvist och det äldre litteraturidealet. Han skriver om gemensamma 

läsupplevelser av verk som talar lika till alla sina läsare, utan generations- eller smakklyftor. Något 

som han säger att ”publika, masskulturella fenomen” (Jonsson 1984, sid.44) i samma utsträckning 

inte lyckas med. Och likt Edqvist tycker han utantillärning av citat och strofer är ett utmärkta inslag 

i undervisningen, detta motiverar han med citatet: ”få ting bryter lättare isen bland folket i 

Nifelheim, när vår andes stämma i världen ljuder utanför Verona” (Jonsson 1984, sid.44). Vilket på 

ett vis blir ett praktiskt utövande av kulturarvet och dess makt, den som läser texten förväntas nästan 

känna till citatet, om inte uppstår lätt en känsla av att bli utestängd från texten.  

3.1.3 Andra kulturdebattörer om populärkulturen i skolan 

I Svar på tal förekommer med jämna mellanrum uppfattningen om populärkulturen som 

passiviserande och farlig. I  Teatern och skolan skriver Folke Asplund, teaterchef: 

Teatern bör vara ett alternativ till det kulturutbud, som elever i allmänhet kommer i kontakt med; 
serietidningar och underhållningsfilmer som förmedlar våld, flyktromantik, fördomar – en 
passiviserande underhållning. (Asplund 1982, sid. 187) 

Och i Vems tankar tänker du? Om samarbete skola – folkbibliotek av Marianne Johansson, 

bibliotekarie, presenteras liknande tankegångar kring passivism men också kommersialism: 

Grunden för val av metoder och insatser måste vara att stärka människans egenvärde, trygghet, 
gemenskapskänsla, möjlighet att deltaga i samhällsarbetet och en strävan att komma ur passivitet 
och bryta och motverka kommersialismens negativa verkningar. (Johansson 1982, sid.170) 

Också Christina Äng, bibliotekarie, nämner kommersialismen och även en rädsla för hur denna för 

barnen bort från samhället och kvalitetskultur: 

Idag måste skolan sätta till alla klutar för att bli en jämnstark motvikt till den alltmer 
kommersialiserade fritid barnen lever i. De starka krafter som inte tar hänsyn till samhällets mål i 
läroplaner och kulturpolitiska strävanden måste få hård konkurrens av det som har ett större värde 
och det som har kvalitet. (Äng 1982, sid.186) 

Hur de kommersiella krafterna för de unga bort från samhällets värderingar beskriver även Monica 

Zak, författare: 

Barn i dag blir påverkade av starka kommersiella krafter som försöker tvinga dem att bli passiva och 
tysta storkonsumenter av kassettband, serietidningar, tv-program, grammofonskivor, videofilmer 
och allsköns elektroniska apparater. […] Vad är det flertalet serietidningar lär ut? Våld. En förlegad 
kvinnosyn. Förakt mot alla svaga och glorifiering av den hårda handlingsmänniskan. (sid. 189) 

[…] att det går att bekämpa de kommersiella passiviserande krafterna. (Zak 1982, sid.197) 
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De fyra ovanstående citaten är tagna från texter som inte uttryckligen behandlar konflikten 

populärkultur - högkultur. Men populärkulturens negativa verkningar, och bekämpandet av dem, 

dyker ändå upp i sammanhanget, i de två övre citaten på ett nästan slentrianmässigt vis som av 

gammal vana. Men problematiseringar, nyanseringar och specificeringar lyser med sin frånvaro. Vad 

som egentligen menas med att: ”bli passiva och tysta storkonsumenter” förklaras inte närmare och 

några exempel på serietidningar, filmer eller skivor ges inte. Avsaknaden av argument som klarar att 

genomgå en kritisk granskning (Persson 2000, sid.27) kan kanske förklaras med att boken möjligen 

är skriven för de redan frälsta, vilket upplevs vara fallet med mycket av den litteratur inom området 

som vänder sig mot populärkulturen. Det är sällan någon vidare diskussion kring ämnet som tas upp 

utan man lutar sig hela tiden tillbaka på samma grova generaliseringar.  

Det direkta förhållandet mellan mediebruk – beteende anspelas på och i Ängs citat syns en rädsla för 

en samhällelig förändring på grund av populärkulturen som skulle föra med sig en smakförskjutning 

till det lägre. De fyra debattörerna har också arbeten inom den klassiska kultursfären: bibliotekarie, 

teaterchef och författare. Mönstret känns tydligt igen från definitionen av en mediepanik. Än 

tydligare blir det panikartade i ett annat citat från Monica Zak: 

En vuxen kan kanske värja sig mot innehållet och värderingarna i tv-program och serietidningar. 
Barn kan det inte. Barn i dag blir exploaterade. De blir inskolade i speciella handlings- och 
tankemönster. De blir dagligen utsatta för andlig våldtäkt. (Zak 1982, sid.189) 

Det är de unga som måste försvaras, även om till och med ett varningens finger höjs för de vuxna, 

effekterna av dagens (eller egentligen dåtidens) kultur är glasklara. Zak går till och med så långt att 

hon kallar det ”andlig våldtäkt”. Denna våldtäkt är enligt Zak vad som får många barn att istället för 

att läsa böcker på biblioteket välja att läsa ett seriealbum och lyssna på en popskiva för vuxna (Zak 

1982, sid.189). 

3.2 00-talets attityder, kursplanen i svenska för grundskolan och 
gymnasiet 

Vid en granskning av de aktuella kursplanerna för svenska visar det sig att det står föga om vilken 

roll populärkulturen skall spela i skolan, åtminstone uttryckligen. Om så önskas går det att tolka in 

populärkulturen i flertalet formuleringar, men i de flesta av dessa fall skulle en tolkning till fördel för 

högkulturen vara lika berättigad. I grundskolans kursplan i svenska går det exempelvis att tacksamt 

tolka in användandet av populärkultur på de ställen där uttryck som: möta litteratur från olika tider 

och kulturer används, detsamma gäller dock högkulturen. På en plats i grundskolans kursplan blir 

däremot en koppling till populärkulturen tydligare, under mål att sträva mot står: ”tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion” (Skolverket 2008).  
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Vilket bör innebära ett arbete med vissa inslag ifrån den populära kultursfären, även om det nu inte 

går att sätta likhetstecken mellan medier och populärkultur. Men formuleringen avslöjar inget om 

vilken inställning läraren bör ha till ämnet. 

I kursplanen för gymnasiet används ordet populärkultur uttryckligen vid ett tillfälle, det är vid 

beskrivningen av kursen Litteratur och litteraturvetenskap i svenskans C-kurs. Där står att 

värderingsdiskussioner av begrepp såsom: ”den litterära kanon, kvalitetslitteratur och 

populärlitteratur” (Skolverket 2008) skall äga rum. Inte heller denna formulering säger något direkt 

konkret om skolverkets attityd, det skulle i så fall vara att det står ”kvalitetslitteratur och 

populärlitteratur”, bakom uttrycket vilar möjligtvis en uppfattning om att det finns en tydlig gräns 

emellan de två. 

I övrigt karakteriseras snarast gymnasiets kursplaner av samma inställning till populärkulturen som 

grundskolans: det finns ingen, det är upp till var svensklärare att tolka in de olika formuleringarnas 

innehåll efter tycke och smak. 

3.2.1 Aktiva lärare om populärkulturen i skolan 

Nenne Rydberg, lärare i Johanneshov, skriver i Svenskläraren 3/2005 under rubriken Skräpkultur i 

samhällets tjänst om möjligheten att använda sig av en typisk tjejtidning som Frida i 

svenskundervisningen. Flickorna i den klass hon undervisade menade att tidningen inte alls enbart 

behandlade mode, kändisar och annan flärdkultur vilket brukar vara den gängse uppfattningen utan 

också gjorde viktiga och intressanta reportage. Ett sådant fann Rydberg i en intervju med 

programledaren Sanna Bråding, vilken behandlade ämnen såsom sexuella trakasserier och det fina i 

att sticka ut från mängden. Rydbergs poäng ligger i att denna artikel mycket väl kan studeras i 

skolan, dels då dess innehåll är positivt och formatet välkänt för eleverna, men också för att artikeln 

är logiskt uppbyggd och följer den argumenterande textens mönster. Detta borgar för till exempel 

jämförelsestudier mellan en berättande text på samma tema menar Rydberg.  

Att populärkulturen behöver ta en större plats i skolan är för Rydberg odiskutabelt: 

Självklart skall vi använda oss av den så kallade lågkulturen i undervisningen. Att dela upp kultur i 
låg- respektive högkultur är förlegat. Allt som fångar elevens intresse måste vi utnyttja […] 
(Rydberg 2005, sid.11) 

Rydberg ser alltså en chans att fånga sina elevers intresse vid arbetet med populärkultur, men det är 

inte enbart på grund av detta som hon väljer skräpkultur som innehåll i undervisningen hon anser 

också att: ”Den antika synen på högkulturen som enda källa till kunskap är idag förhoppningsvis 

död och begraven.” (Rydberg 2005, sid.11).   

26 



3.2.2 Forskare om populärkulturen i skolan 

I tidningen för alla förskolelärare Förskolan 6/2007 intervjuas den nyligen disputerade Carina Fast 

om sin avhandling som behandlar populärkulturens betydelse för identiteten. Fast menar att alla 

barn, oavsett klasstillhörighet, har en sak gemensamt när de kommer till skolan: populärkulturen. 

Alla bär de på populärkulturella erfarenheter som är en betydande del i deras identitetsbyggande. 

Vad hon upplever som ett problem är att det inte tas någon hänsyn till detta i skolan eller att det 

utnyttjas i goda pedagogiska syften i särskilt stor utsträckning.  

Populärkulturen skuffas undan, lärarna vill inte kännas vid fenomen som Pokemon, Beyblade och 

Spindelmannen. Fast upplever att den genomsnittliga skolan och läraren fortfarande ser på 

populärkultur som något dåligt, som något med lägre kvalitet. Hon menar att skolkulturen 

fortfarande i stor utsträckning speglar den vita medelklasskulturen i vilkens ögon populärkulturen 

inte är värd särskilt mycket, och i denna kultur passar vissa barn som handen i handsken, andra inte. 

De barn som inte finner sig tillrätta i denna kulturella sfär löper då stor risk att hamna utanför 

skolans gemenskap, både kulturellt och i frågan om resultat (Claesdotter 2007, sid.20f). 

Hos Fast ser vi klart och tydligt en vilja att utnyttja populärkulturen till något gott, vilket emellertid 

inte betyder att hon anser den för övrigt vara dålig och att utnyttjandet av den endast är ett konkret 

exempel av ordspråket: intet ont som inte för något gott med sig. Fast ser på barnens 

populärkulturella bildning som något rakt igenom positivt. Hon menar att rörliga bilder fungerar 

som en hjälp vid läsinlärning, att alla de populärkulturella uttryck som barn tillskansar sig genom 

bilder och budskap i reklam, på tv, i radio och så vidare tränar upp deras förmåga till att sortera 

information och liknande (Claesdotter 2007, sid.20f). Fast vill alltså bryta ner de barrikader hon 

fortfarande uppfattar står skyddande kring skolans verksamhet då det gäller populärkultur. Men hon 

vill inte göra det för att tillmötesgå det tryck eleverna sätter på lärare genom att förkasta den mer 

klassiska skolkulturen, hon vill göra det därför att hon anser att det kommer något gott utifrån det. 

De argument hon brukar för sin sak är grundade på de undersökningar hon gjort till sin avhandling. 

Gunilla Molloy har skrivit boken Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik (2007). Boken är 

uppbyggd kring didaktiska analyser av Molloys egna lektionsplaneringar vilka publicerats i olika 

tidskrifter under 80-talet. De är dock relevanta för undersökandet av attityder under 00-talet 

eftersom den analys för vilken Molloy utsätter dem för ger tydliga vinkar om en förändrad 

litteratursyn jämfört med 80-talet.  
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Den första artikeln och metoden som Molloy dissekerar heter …och så möttes deras läppar i en kyss 

och beskriver ett sätt att arbeta med, som författaren under 80-talet valt att kalla det, kiosklitteratur. 

I texten från 80-talet finns andra värderande uttryck och citat att hämta och de är inte till fördel för 

populärkulturen: 

Egentligen är det språket som jag ser som den största faran i dessa böcker. Dess erbarmliga 
torftighet är häpnadsväckande. (Molloy 2007, sid.60) 

Molloy anser dock att ungdomarnas litteraturval skall respekteras: ”även om det är böcker som vi 

själva tar avstånd ifrån” (Molloy 2007, sid.60). Idén med arbetet kring kiosklitteraturen är ändå i 

stort sett att visa på, för eleverna själva, att de läser banal och illa skriven litteratur och att de istället 

borde läsa sådant av god kvalitet. En klar och tydlig koppling till Lgr 80 och den syn på 

populärkultur som presenteras där är närvarande i texten. 

Molloy är inte okritisk mot sig själv, i diskussionen kring sitt gamla upplägg framkommer tydligt att 

hennes syn på kiosklitteraturen genomgått en förändring. Inte nödvändigtvis så att hon tycker den 

litteraturen har erhållit en högre kvalitet över tid, snarare att hon nu ser sprickorna i hennes tidigare 

så fasta tro till en stabil kanon och ett gemensamt kulturarv. För henne är det inte längre lika 

självklart vad som är bra eller dåligt och hon refererar till annan forskning som är inne på samma 

bana, till exempel Magnus Persson och Pierre Bourdieau. Hennes litteratursyn är mer nyanserad, 

hon vill bort från distinktionerna högt och lågt och istället låta texter kvalificera sig på andra 

grunder. Eftersom exempelvis: ”Visserligen är stereotypa könsroller ovanligt tydliga i triviallitteratur, 

men det är de även i modern ungdomslitteratur och i äldre texter” (Molloy 2007, sid.92) 

Den brist på diskussion kring vad som skulle läsas i skolan var (och är) enligt Molloy farlig då den 

lätt får lärare att omedvetet glida in i gamla spår och helt enkelt ta efter den tradition i vilken de 

själva blivit undervisad. 

I ett annat kapitel kallat Fröding i nian beskriver Molloy hur hon bedriver undervisning med 

Fröding som utgångspunkt. Även där uppvisar hon två relativt olika attityder gentemot 

populärkulturen. Fröding valdes som undervisningsstoff då han var en del av ett självklart och 

odiskuterat kulturarv 1983. I dagens läge har Molloy ingenting emot Fröding, det är en av hennes 

personliga favoriter låter hon meddela, men hon ser inte längre detta som ett relevant argument för 

att Fröding skall ta plats i skolan. Inte heller anser hon att hans plats i kulturarvet nödvändigtvis 

kvalificerar honom till att bli läst i skolan.  
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För henne är det numer inte lika viktigt att tradera ett kulturarv innehållande texter av högre 

karaktär, hennes urvalsgrund för litteraturen i skolan rör sig kring andra kriterier än högt och lågt 

eller fint och fult. Textens ålder är irrelevant, det som bestämmer om en text är relevant i 

skolsituationen är huruvida den lyckas ge eleverna något. Gör den det är dess kvalitet oviktig (Molloy 

2007, sid.128f). Det är problematiskt med ett gemensamt kulturarv idag, skriver Molloy, eftersom 

ett sådant aldrig blir riktigt gemensamt: 

Kvinnor är till exempel sällan representerade i detta ”vårt” kulturarv, ej heller populärlitteratur eller 
författare som varit uppskattade av många läsare. (Molloy 2007, sid.113) 

Christina Olin-Scheller (2007), universitetslektor i litteraturvetenskap, skriver om vikten av att 

beakta det vidgade textbegreppet i svenskans litteraturundervisning. Många elever blir i dagens skola 

klassade som icke-läsare på orättvisa grunder, då de antingen läser sådant som inte är sanktionerat av 

skolan eller är icke-typografiskt. Olin-Scheller exemplifierar utifrån två elever hon mött i sin 

undersökning varav den ene läser stora mängder fantasy-böcker på sin fritid, eftersom han tycker det 

är roligt, inte för att redovisa i skolan. Den andre har ett stort filmintresse och besöker på internet 

regelbundet fanfiction-sajter, hemsidor där besökare kan läsa och publicera egna historier baserade 

kring verk som Stjärnornas Krig och Sagan om Ringen. Men denna litterära kompetens har de, i 

likhet med eleverna i Fasts avhandling, ingen användning för i undervisningssammanhang. 

Skall då: ”såpor, fantasy och datorspel ersätta Strindberg, Frankenstein och Dante?” (Olin-Scheller 

2007, sid.44) frågar författaren. Svaret är nej, det skall de inte, men elevernas förförståelse och deras 

textvärld måste utnyttjas i skolan för att en framgångsrik litteraturundervisning skall kunna bedrivas. 

Den högkulturella diskurs som ofta förs i klassrummen på de högre nivåerna stänger ute de elever 

som inte har den litterära kompetensen som krävs. Vilket betyder att de inte finner någonting i 

texterna: ingen identifikation, ingen spänning, ingen intertextualitet och därmed inget sug efter att 

lära eller att läsa mer.  

Olin-Scheller vill alltså se att skolan på ett mer respektfullt vis tar till vara på elevernas tidigare 

litterära erfarenheter och använder sig av dessa för att försöka nå de elever som annars ofta trillar 

utanför ramen. Populärkulturella yttringar ses alltså som en tillgång, eller kanske en nyckel för att 

kunna hjälpa vissa elever också in i skolans textvärld, så att deras läskompetens vidgas. Vidgas kan 

också ses som ett nyckelord i artikeln, det handlar inte om att antingen strunta i populärkulturen 

eller högkulturen. Det handlar om att med hjälp av det ena närma sig det andra för att ge eleverna en 

så bred litterär grund som möjligt.  

29 



3.2.3 Andra kulturdebattörer om populärkulturen i skolan 

I Svenska filminstitutets filmpedagogiska tidskrift Zoom nummer 3/2006 medverkar Cary 

Bazalgette, chef på The British Film Institute, med en artikel med namnet Mediekunskap på agendan. 

Kontentan av artikeln är att påpeka det viktiga i att i dagens skola undervisa i mediakunskapen i 

allmänhet och filmkunskap i synnerhet. Bazalgette vidgar dock filmbegreppet till att innefatta alla 

rörliga bilder, vare sig de presenteras i en biograf, via internet eller datorspel. Rörliga bilder, menar 

Bazalgette, är de moderna mediernas modersmål och i och med att detta modersmål hörs allt mer 

och tar allt större utrymme i våra liv blir undervisning inom området en självklarhet för henne.  

Här kan man se en tydlig skillnad i pedagogiskt tankesätt, Bazalgettte vill alltså ha mer 

mediekunskap i och med de rörliga bildernas ökande betydelse i samhället. Detta i motsats till den 

ovan presenterade Sven-Gustaf Edqvist (1984, sid.35) som menar att då det populärkulturella ökar i 

samhället måste skolan slå vakt om historien och öka sin förmedling av sådant innehåll till sina 

elever. Han skräms av klyftan som alltmer breder ut sig mellan eleverna och historien.  

Bazalgette har en hög tilltro till filmen som pedagogiskt verktyg och i likhet med undersökta 

skribenter ovan känns det som om hon till viss del skriver för redan frälsta eller åtminstone inom 

området redan pålästa. Följande citat som behandlar filmens plats i skolan är exempel på det: 

Jag hoppar över de mest vedertagna argumenten, som att film ligger så naturligt för barn att vi kan 
använda den som inkörsport till viktigare saker som att lära sig läsa eller till att utveckla sociala 
färdigheter (Bazalgette 2006, sid.24).  

Argument i stil med att det skulle finnas något slags skadlig effekt av en för stor filmkonsumtion 

anser Bazalgette vara: ”direkt föraktfulla mot filmen som eget suveränt medium” (Bazalgette 2006, 

sid.24). I filmen ser hon istället nästan vad latinskolevurmarna såg i grammatiken under 1800-talet. 

Nämligen det att filmens språk, likt grammatiken, tränar upp den analytiska och logiska förmågan, 

alltså ger en allmän hjärngymnastik. Bazalgette menar också att det filmens språk som unga av i dag 

lär sig ofta är mer komplext uppbyggt än det språk de tillskansar sig genom typografiska texter. Detta 

språk kan barn och ungdomar sedan använda då de skall tolka och förstå andra medier (Bazalgette 

2006, sid.25). Kort och gott kan sägas att Bazalgette ser filmen nästan som ett universalmedel för 

pedagogisk framgång. 

Bazalgette har en som synes stark tilltro till det nya och expanderande medierna, hon anser att de 

måste omhuldas av skolan för att den skall kunna ge sina elever vad de är i behov av för att fungera i 

det moderna samhället. Någon skillnad i status vill hon heller inte tillskriva olika kulturformer, det 

är inte det hon finner intressant, det intressanta ligger i vad varje enskild kulturyttring kan ge 

brukaren för att vidare förstå sig på sin omgivning.  
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3.3 Avslutande diskussion 

Den första av mina underordnade frågeställningar gällde huruvida det går att se en förändring i 

attityderna från svenskämnet gentemot populärkultur från 80-talet till 00-talet. Enligt resultatet av 

min undersökning är så fallet, en förändring mot en mer positiv och accepterande syn på 

populärkultur har skett mellan de undersökta perioderna. Tydligast blir detta hos Molloy (2007) 

som i sin bok tydligt visar hur hennes attityd förändrats, från avståndstagande och motstånd till 

populärkultur i skolan till att istället ifrågasätta den skarpa distinktionen mellan hög- och lågkultur. 

Den mycket enkla syn på populärkultur som många i 80-talsdelen presenterar, tanken att det finns 

ett självklart högt och ett lika självklart lågt och sedan inget där emellan, har Molloy lämnat under 

00-talet, men den äldre synen delade hon som sagt med många andra på 80-talet. Annars syns 

attitydförändringen tydligast i hur tyckare under 00-talet väljer att se på populärkultur som en 

resurs, något som är värt att utnyttja och inte längre som något skadligt.  

Detta betyder nödvändigtvis inte att populärkultur tar så mycket större plats i dagens skola jämfört 

med 80-talets. Vissa källor visar på att ett etablerat motstånd fortfarande finns till populärkultur i 

skolan, men att det nu i det stora hela förs en debatt om de positiva sidorna av populärkulturen 

snarare än de negativa. Emellertid är det viktigt att komma ihåg att detta resultat endast gäller 

förhållandet populärkultur – svenskämne/skola. En undersökning med ett vidare problemområde 

skulle nog ge ett annat resultat, exempelvis populärkultur – samhälle. Något som tyder på detta är 

det flertal böcker, publicerade på 80-talet, som jag gallrat bort då jag gjorde mitt urval då de inte 

behandlade mitt problemområde, men som uttryckte en positiv inställning till populärkultur. Ett 

slags motsatt förhållande verkar nästan råda idag, det är svårt att hitta någon från skolvärlden, eller 

som skriver om den, som uttalar någonting negativt om populärkultur. Att däremot finna 

kulturdebattörer som i dagens läge talar illa om populärkultur är inte så vidare svårt. 

Vad denna förändring beror på kan jag endast spekulera i, men den bör sannolikt höra samman med 

den i samhället för övrigt förändrade synen på populärkultur och den kulturella utjämning som 

pågår. Exempel på detta menar jag är då graffitikonstnärer flyttar in på erkända konstgallerier, i den 

tecknade humorserien Simpsons finner man parafraser på både Joseph Conrads Mörkrets hjärta och 

William Goldings Flugornas herre och hårdrocksband spelar nuförtiden med jämna mellanrum in 

tillsammans med symfoniorkestrar.  
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Den tidigare refererade Högkultur som subkultur? (2006) är också ett tecken på denna förändring. De 

kungliga akademierna känner ett behov av att diskutera de gamla kulturidealen i en tid då de sätts i 

gungning. Men de olika debattörerna har olika infallsvinklar på problemet, vissa välkomnar de nya 

kulturformerna och den nyskapande kraft de kan föra med sig, medan andra i populärkulturens 

förhöjda värde ser smaklöshetens utbredande över samhället. Och nog är det rätt intressant att om 

Motorsågsmassakern, den film som var med och satte igång hela videovåldsdebatten, skulle lanseras 

idag skulle den knappast ådra sig någon större uppmärksamhet ur moralsynpunkt. Men om detta 

beror på att samhället förändrats i rätt riktning och nu accepterar ett vidare spektra av vad konst kan 

vara, eller om det helt enkelt betyder att vi tappat smak och omdöme får någon annan svara på. 

På frågeställningen om det går att röna ett visst mönster i vad olika tyckare har för åsikt i 

populärkulturfrågan blir svaret nej. Något mönster går knappast att finna i den blandning av åsikter 

som presenteras inom de tre kategorierna jag indelat varje resultatdel i. Det kan tänkas att ett annat 

svar skulle framträda om undersökningen varit större och mer fokus lagts på själva kategoriseringen. 

I mitt fall blev den något konstruerad, då flertalet tyckare i själva verket var aktiva inom mer än en 

kategori. 

Kring den tredje frågeställningen utkristalliserade sig däremot ett ganska tydligt mönster. De tyckare 

som under 80-talet talade emot populärkulturen använde sig i stor utsträckning av förutsägbara 

argument som följde en viss mall, nämligen den som känns igen från Drotners m.fl. (2000) 

beskrivning av mediepaniken, även Persson (2000) ger exempel på hur dessa argument kan vara 

uppbyggda. Detta kartläggande är emellertid inget nyare påfund, på 80-talet publicerades flera 

böcker som också diskuterade populärkulturkritikernas argument och hur lika de alla var varandra i 

sin förkärlek för att exempelvis göra liknelser vid smuts och sex. Bland dem Den förförda 

barnkulturen? (1988) i vilken Margareta Rönnberg visar på hur populärkulturen under 80-talet kom 

att bli en kulturyttringens hora (!) i debatten: 

Det vänder sig till en mängd kunder, är avindividualiserat, falskt och förledande och visar inget 
känsloengagemang, inga äkta känslor. Det betecknas som vulgärt, ytligt, uppslukande, billigt, 
lättåtkomligt, kroppsligt, omoraliskt och snabbt förbrukat – ungefär som en kvinna, med andra ord. 
(Rönnberg 1988, sid.111) 

Rönnberg visar också i boken Skitkul! (1989) en analys av moderna barnprogram i vilken hon 

kommer fram till att de kritiska röster som ofta höjs mot dessa också följer det förutsägbara mönster 

som presenterats ovan och inte alls klarar en kritisk granskning. Istället kommer hon fram till att de 

moderna He-Man- och Transformers- historierna ofta bidrar med ett sundare budskap till barnen än 

de klassiska sagor de ofta jämförs med. 
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Anledningen till att det i så många fall där det talas illa om populärkulturen saknas mer konkreta 

eller mer genomarbetade argument skulle kunna bero på att texterna är skrivna för de redan invigda. 

Alltså personer som redan delar författarens inställningen, texten är inte till för att omvända någon, 

då blir behovet av välunderstödda argument mindre nödvändigt. Ingen betvivlar ju ändå vad som 

står där. Detta skulle i sin tur också kunna förklara varför det ofta när det kommer till försvarandet 

av populärkultur refereras flitigt till forskning, mer genomarbetade analyser uppvisas och konkreta 

exempel ges, det upplevs helt enkelt som att då man försvarar populärkulturen behöver man 

verkligen ha sitt på det torra för att lyckas övertyga någon. 

Då det kommer till den överordnade frågeställningen: Vilka attityder har funnits inom svenskämnet 

gentemot populärkultur under 80-talet respektive 00-talet? är det svårt att säga något annat än att det 

under de båda decennierna existerat både attityder för ett inlemmande av populärkultur i skolan och 

svenskämnet och attityder som velat ta avstånd eller aktivt motverka. Men det går ändå som sagt att 

inom skolvärlden se en allmänt positivare attityd till populärkultur under 00-talet. Men viktigt att 

komma ihåg i detta fall är att detta inte alltid betyder att man menar att populärkulturen blivit 

bättre. Jag tror att det handlar lika mycket om att man insett dess betydelse för de unga och eftersom 

vi idag talar så mycket om vikten av förförståelse i skolan går det heller inte att helt utestänga något 

som är så pass viktigt för eleverna som populärkulturen är utan att detta får konsekvenser. 

Avslutningsvis kan tilläggas att jag i uppsatsens verkliga slutskede kom till insikten att jag kanske 

skulle kunna finna både ett tydligare och kanske också intressantare resultat om jag istället för att 

använda mig av så blandad litteratur istället koncentrerade mig på ett slags källa. Till exempel en 

närstudie av vilken attityd skribenter i tidskriften Svenskläraren haft gentemot populärkultur under 

80- och 00-talen. En sådan studies resultat hade antagligen varit en smula enklare att generalisera 

kring, då utvecklingen hade varit lättare att följa eftersom man inte hade löpt lika stor risk att missa 

något av intresse. Det är förvisso kanske också det som gör min egen studie något sånär intressant, 

nämligen bredden och det spretiga i det undersökta materialet. 
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