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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under vår utbildning har vi uppmärksammat att serietidningar knappt ges något 
utrymme alls på Lärarprogrammet. Vår erfarenhet är att elever läser serietidningar och vi 
undrar om och i så fall hur serietidningar används i svenskundervisningen. Mot denna 
bakgrund ville vi forska kring hur arbetande lärare ser på serietidningar som pedagogiskt 
arbetsmaterial och hur lärare arbetar med serier i skolan. 
 
Syfte: Huvudsyftet med studien var att undersöka om serietidningar används i grundskolan 
och vilka attityder lärare har till serietidningar som arbetsmaterial. Vidare ville vi granska hur 
serietidningar används i svenskundervisningen praktiskt och undersöka vilka serier som anses 
lämpliga respektive olämpliga att använda i undervisningen.  
  
Metod: Vi valde att göra en enkätundersökning med delvis öppna frågor, vilket gav oss 
möjligheten att granska de insamlade svaren kvalitativt och kvantitativt. Vi vände oss till 10 
grundskolor med hopp om att samla in 80-100 enkäter. 80 enkäter delades ut och 50 enkäter 
samlades in. Svaren bearbetades kvalitativt och kvantitativt med hjälp av SPSS. 
 
Resultat: Vår undersökning visar att många lärare är negativa till serier som kunskapsbärare, 
men att de anser att serietidningar är alternativ litteratur. Så många som 37 av 50 säger sig 
inte använda serier i sin undervisning på grund av eget bristande intresse, dålig kunskap 
och/eller tidsbrist. Lärarnas uppfattning om seriers innehåll visar att många lärare tycker att 
serier innehåller mycket våld och dåligt språk, vilket är anledningar till att de inte kan arbeta 
med serier i skolan. De lärare som arbetar med serier i skolan låter i huvudsak eleverna rita, 
skriva och läsa serier. Bamse utpekas av lärarna som en serie möjlig att använda i 
pedagogiska sammanhang, medan Kalle Anka och Fantomen anses vara både lämpliga och 
olämpliga. Några av lärarna låter sina elever läsa serier, men använder inte själva 
serietidningar i sin undervisning. Forskning visar att läsandet av serier inte är skadligt och att 
språket inte är sämre än i annan litteratur. Dessutom läser serieläsande elever mer än andra 
elever. Läsandet av serier kan underlätta för vissa elever, men läsandet av serier ersätter inte 
läsandet av skönlitteratur. Vår undersökning visar att lärare saknar gemensam kunskap om hur 
man kan arbeta med serier i skolan och vilka serier som lämpar sig för pedagogiskt arbete. 
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Inledning  

Serier i undervisningen är ett område som har liten plats i lärarutbildningen. Att använda 
tecknade serier i skolan borde vara en självklarhet, men vi ställer oss frågan om det verkligen 
är så. Strömberg (2005) poängterar att det ofta finns en negativ inställning till serietidningars 
värde som bärare av information och kultur. Vi har gjort en undersökning för att se huruvida 
detta stämmer med skolan idag. I en enkätundersökning har vi undersökt vilka attityder lärare 
har till serier som pedagogiskt redskap. 
 
Serier behöver inte bara handla om tecknade seriefigurer. Det förekommer även fotografiska 
serier i form av handledningar. Dessa finner vi i kokböcker, gör-det-själv-reportage, 
instruktionsmanualer och även inom visst skolmaterial. Vi kan till exempel finna 
serieutformade säkerhetsföreskrifter på flygplan, och instruktionsmanualer som medföljer när 
man ska bygga ihop möbler, leksaker och liknande. Ibland räcker det inte med enbart ord för 
att ge en klar upplysning om något (Ander, 2003). Genom att skaffa oss kunskap om de olika 
bildmedierna kan vi lättare förstå och lära oss att orientera oss i den stora bildström vi 
dagligen stöter på i vårt samhälle (Peterson, 1974).  
 
Det var bilder som var ett av de första sätten för människor att kommunicera med varandra 
och detta gjordes långt innan det skrivna ordet var uppfunnet. Även idag fungerar det på detta 
sätt; barn ritar och målar långt innan de kan läsa eller skriva (Pettersson, 1984). Serien utgör 
en stor del av det stora bildflöde som vi utsätts för dagligen. Vi tar del av reklambilder, 
satellitbilder, kamerabilder och ett antal upplysningsbilder i form av trafikmärken och skyltar.  
Genom att förmedla budskap med serier så kan fler ta del av information oavsett om man kan 
läsa eller skriva.   
 
Människans uppfattning av världen bygger till 70 procent på synintryck och vi uppfattar 
dessutom färg och form snabbare än text (Ander, 2003). Vi kan genom färg och form locka 
till läsning och underlätta förståelsen för det vi vill berätta. Ju fler sinnen vi använder desto 
större blir effektiviteten i inlärningen (Ander, 2003).  Trots detta görs större delen av 
utbildning och information för endast ett sinne i taget och den största delen av den 
information som produceras görs av personer som tror att kunskap är något man läser sig till, 
medan alltmer av vår kommunikation består av bilder. Media, såsom TV, Internet och 
tidningar, använder sig till större del av grafik, rörliga bilder, fotografier och teckningar 
(Ander, 2003). Människor fungerar olika när det gäller att ta till sig information. En del 
föredrar att lyssna eller att läsa, men för andra kan det vara lättare att titta på bilder. Somliga 
föredrar att se på TV medan andra läser serier. Oavsett vilken kommunikation vi väljer, 
konfronteras vi med konsten att läsa och förstå. Bilder, vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp, 
kan vara ett sätt att informera eller utbilda. 
 
Lundberg och Herrlin (2007) påpekar att läsning ska vara lustfylld. Det är av stor vikt att vi 
pedagoger tidigt stödjer eleverna i att läsa mer aktivt. Genom läsning kan vi nå en helt ny 
värld av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. Vidare påpekar Lundberg och Herrlin 
att lärare har ett stort ansvar att grundlägga ett intresse för läsning. När pedagoger inför olika 
slags litteratur i skolundervisningen kan de vidga elevernas perspektiv vad det gäller läsning. 
 
Vad barn ska läsa har alltid diskuterats: Vad är litteratur? Vad är egentligen skräplitteratur? 
Vilken litteratur är passande för barn och unga personer? Dickinson skriver: ”med skräp 
menar jag alla former av läsmaterial som för ett vuxet öga inte tycks innehålla något 
värdefullt, vare sig estetiskt eller pedagogiskt” (1970, s. 258). Vidare skriver Dickinson att 
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barn bör få läsa så kallad skräplitteratur, då det är viktigt att de får ta del av så mycket som 
möjligt av kulturutbudet. Med hänvisning till Lpo 94 (2006) ska vi låta eleverna tillägna sig 
kunskap om mediernas språk och funktion. De ska även få en chans att själva värdera och 
granska innehållet. Dickinson menar att de vuxnas sätt att se på värden i litteraturen inte alltid 
är det bästa. Han argumenterar vidare för att barn inte ska uppmuntras till att läsa serier för 
jämnan men han anser att man inte ska hindra dem. Barn har en förmåga att granska och 
värdera saker som vi vuxna inte alltid har. Körling (2003) menar att oavsett vad man läser, om 
det så är en bok eller en serietidning, är det läsning i hög grad. När barnet läser serier läser det 
både text och bild, vilket är positivt.  
 
Likaså betonar Lpo 94 (2006) vikten av läsning. 
 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo 
94, 2006 s. 5).  

 
Eleven skall alltså ges rikligt med tillfällen till att utveckla sin språkliga förmåga, bland annat 
genom läsning. 
 
Oavsett vilken litteratur vi väljer att använda i skolan är det viktigt att de texter vi väljer ger 
meningsfull läsning. Populärlitteraturen är ett känsligt problem. Många elevers läsning ligger 
inom denna kategori, men många lärare i svenska kan ha svårt att acceptera den som ”riktig” 
litteratur. Serier kan ge ett virrigt intryck och kan anses obegripliga för många. De kan vara 
”jobbiga” att läsa (Frick, 1986). Det går dock inte att komma ifrån att populärlitteraturen har 
egenskaper och kvalitéer som fyller ett behov hos läsaren. När man talar om litteratur som 
används i undervisningen, förknippas detta ofta med kvalitet. Kvalité handlar ofta om att höja 
ungdomars smak där målet är att få eleverna att passera ungdoms- och populärlitteraturen för 
att nå den ”fina litteraturen”. Svedner (1999) anser dock att detta är ett felaktigt synsätt och att 
det egentligen handlar om att bredda ungdomarnas läsning, inte höja den. Elever ska få möta 
sådan litteratur de känner igen, men också sådan litteratur som de kanske inte skulle stöta på 
utanför skolans ramar. Det gäller att få eleverna att fortsätta läsa populärlitteratur i olika 
former, så länge de kan acceptera att läsa annan litteratur i skolan. Svedners resonemang 
finner vi också stöd för i Lpo 94 (2006). 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, 2006 s. 6).  

 
Skolan ses alltså som ett medium där eleven ska erbjudas en bredd av lustfyllt material, där 
eleven själv får utforska olika kunskapsformer under vägledning av läraren. Vygotskijs 
teorier om lärande (enligt (Evenshaug & Hallen, 2001) betonar vikten av läraren som 
vägledare. Frick (1986) skriver dock att läroplanens målsättning och anvisningar är 
riktmärken som inte alltid uppfylls i verkligheten.  
 
I vårt växande mediesamhälle stöter vi på bilder hela tiden, men det är inte alltid lätt att tolka 
dem. Ofta lägger vi inte märke till bilder och de budskap som de ger oss, utan vi upplever 
dem oftast som ganska bekanta och ofarliga (Bonnier, 1982). I enighet med Ander (2003) tror 
vi att barn har lättare att ta till sig bilder än text. Genom att införa serietidningar som ett 
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redskap i undervisningen kan barn lära sig att möta text, bilder och uttryck. Genom vår studie 
vill vi belysa ett område som behöver en mer nyanserad diskussion. 
 
Vi har formulerat en tes, serietidningar anses inte vara kunskapsbärande, vilket i sig 
reflekteras i lärarutbildningen och kanske också på arbetande lärare. Med utgångspunkt i 
Vygotskijs och Deweys teorier om lärande samt Lpo 94 som betonar att man ska utgå från 
elevens erfarenhet och intressen, undrar vi om det verkligen är så. Vår teori är att många 
lärare inte använder serier i skolan, därför att de inte anser att serietidningar är ett fullvärdigt 
alternativ i jämförelse med läsning av böcker. Vi tror att serier, som en sidoeffekt av att barn 
behöver bildstöd i sin tidiga läsning, används i de tidiga åldrarna för att sen ersättas av ”riktigt 
litteratur”, såsom böcker med få bilder eller inga alls.  
 
Vi tror att flertalet lärare kommer att kontra serier med ”riktig” litteratur. Det finns troligtvis 
lärare som är insatta i seriemediet som ämne och använder sig av serietidningar i sin 
undervisning. Vi tror då att vår undersökning kan visa hur och vilka serier dessa väljer att 
använda som läromedel. Vi tror att det finns åtskilliga argument varför serietidningar borde 
klassas som ett arbetsmaterial bland andra, och vi ämnar med denna uppsats undersöka 
huruvida det förhåller sig så. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att genom enkäter ta reda på om lärare i grundskolan använder 
serietidningar i svenskundervisningen. Vår undersökning kommer att ge en tydligare bild av 
lärares förhållningssätt och attityder till serietidningar som undervisningsmaterial. Vi ämnar 
också undersöka hur lärare arbetar med serier i grundskolan. Vi kommer även att se på delar 
av seriemediet som kunskapsbärare, dess begrepp och historik. Vår undersökning utgår ifrån 
följande frågeställningar: 
 

• Anser lärare att serietidningar är alternativ litteratur? 
• Arbetar lärare med serietidningar i svenskundervisningen? 
• Hur kan svensklärare använda serietidningar i undervisningen? 
• Vilka attityder har lärare till serietidningar som pedagogiskt arbetsmaterial? 
• Vilka serietidningar lämpar sig för pedagogiskt arbete? 

 
 
 
Definition av begrepp och begreppsförklaringar 
 
Nedan följer en redogörelse för centrala begrepp som används i uppsatsen. Vi förklarar också 
vår användning av dessa begrepp i denna uppsats. 
 
Att läsa 
 
När vi skriver att läsa, väljer vi att tillämpa ett vidgat textbegrepp som innefattar mer än bara 
det skrivna ordet. Att läsa innebär således för vår uppsats att läsa såväl bild som text.  
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Serietidning, seriealbum och serier 
 
I vår uppsats har vi valt inte göra några skillnader i användandet av serietidning, seriemagasin 
och seriealbum. Vi har istället valt att se serier i ett större sammanhang, då vi undersökt 
huruvida serier används i skolundervisningen eller inte. Vi gör därmed ingen skillnad mellan 
serietidning, seriealbum eller serier utan anser att de är synonyma. Däremot kan forskare i 
ämnet serier skilja dem åt och därför har vi, i form av referenser, valt att använda den 
beteckning som respektive författare själv valt. Vi vill dock poängtera att det finns skillnader, 
då seriealbum är en mer påkostad utgåva som vanligtvis håller högre kvalité än en 
serietidning som trycks på billigare papper och har tätare utgivning, och därmed kanske lite 
lägre kvalité. Seriealbum är av Seriewikin1 identifierad som en seriepublikation utgiven i 
bokform. Ofta är den häftad och utgiven i ett större format med tjockare pärmar.  
 
Graphic novel, comic book och Manga 
 
I uppsatsen förekommer även ord som graphic novel, comic books och manga. Graphic novel 
är engelskans motsvarighet till en serieroman, alltså en tecknad serie. En graphic novel ses 
som mer komplex i både längd och innehåll, och riktar sig därmed till mer mogna läsare2. 
Manga, som har sitt ursprung i Japan, ritas med en särskilt ritteknik, vilket gör manga-
berättelserna lätta att identifiera i jämförelse med andra tecknade serier. Comic books är från 
engelskan och en comic book inriktar sig mot skämt-berättelser i serieform. Även här 
tillämpas alltså samma teknik som är beskriven ovan, på så sätt att vi i vår uppsats väljer att 
benämna ovanstående nämnda som serie eller serietidning, men skiljer där författaren själv 
gjort det.  
 
Stripe och Stripp 
 
En stripe är en horisontell bildsekvens som berättar en historia. Stripp är det svenska ordet, 
men även strip förekommer. Dessa horisontella bildsekvenser förekommer ofta i 
dagstidningar.  
 
Onomatopoetiska ord 
 
Onomatopoetiska ord är ljudeffekter som förekommer i tecknade serier och film, såsom 
”ZZZ” för snarkningar. Onomatopoetiska ord är alltså ljudhärmande, och i serievärlden ofta 
grafiskt insatta i bilden. Fler exempel på onomatopoetiska ord är ”PLING”, ”KRASCH”, 
”BOOM”, ”CRACK” och ”SWISCH”3. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tillgänglig på [http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/seriealbum] 2008-09-01. 
2 Tillgänglig på [http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Graphic_novel] 2008-09-01. 
3 Tillgänglig på [http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Onomatopoetik] 2008-09-01. 
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Teoretiska utgångspunkter och forskningsbakgrund 
 
Nedan redovisas teoretiska utgångspunkter, seriens tidiga rötter, vad en serie är och hur den är 
uppbyggd samt hur serien används. Vidare beskriver vi vad som ligger till grund för god 
läsutveckling och avslutar med forskning kring serier samt läsning i 
undervisningssammanhang. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Teorins främsta uppgift är att göra lärare medvetna om det praktiska arbetet. Varför gör jag 
det här? Vad vill jag nå fram till med min undervisning? Hur ska jag förstå detta? Läraren 
räknas ofta som praktiker. En praktiker är ordbokens motsats till teoretiker. I lärarens 
arbetssätt, genom de metoder som praktiseras i undervisningen, ligger det teoretisk kunskap 
men den syns inte alltid. I lärarens utvecklingsarena ligger både teori och praktik, och det är 
inom denna spännvidd som lärares profession vilar. Det är sedan i klassrummet som teorier 
om lärande omsätts och prövas. ”En teori hjälper läraren att sätta ord på undervisning och 
lärandesituationer” (Körling, 2006 s. 24). Teorier skapar medvetenhet hos den individ eller de 
individer som ska tillämpa dem.  
 
Genom Lev Vygotskijs och John Deweys teorier lutar vi vår teoretiska utgångspunkt för 
denna uppsats. Vygotskijs teorier har inspirerat framtagandet av Lpo 94 (enligt Körling, 
2006). Om vi ska förstå meningen med läroplanen bör vi därför förstå Vygotskijs 
tankegångar.  Hans sociokulturella syn på den kognitiva utvecklingen är att barn utvecklar 
sina grundläggande kognitiva färdigheter i samspel med andra och att det sociokulturella 
sammanhanget är av stor betydelse för utvecklingen (enligt Evenshaug & Hallen, 2001). 
Vidare beskriver Vygotskij vikten av att få samtala kring sin kunskap, för samtal med andra 
medför medvetenhet om det man kan och det man förstår. Han har även tankar kring språkets 
betydelse för tänkandet: Vad kom först – tanken eller talet? Genom språket blir man 
medveten om tanken och det språk som människan använder utvecklas i social relation till 
andra. Samtalet kring egna erfarenheter har därför en viktig funktion för att förstå och befästa 
kunskap (Körling, 2006).  
 
Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen och genom denna skapas en dynamisk 
kontakt mellan lärande och utveckling (enligt Evenshaug & Hallen, 2001). Han menar att 
undervisning spelar en avgörande roll för barns psykologiska utveckling. Vikt läggs vid barns 
egna erfarenheter och de upptäckter de gör på egen hand. Vidare betonar Vygotskij att barn 
behöver ha ett dialogiskt samarbete med andra (enligt Evenshaug & Hallen, 2001). Läraren 
ska fungera som en kompetent vägledare och modell, som via verbala instruktioner visar 
barnet hur hon/han ska gå vidare i en viss handling. Barnet ska försöka förstå den vuxnes 
instruktioner för att så småningom själv kunna styra sin egen aktivitet. Utvecklingen går från 
det sociala till det individuella. När ett samarbete med andra har ägt rum kan barnet utföra 
uppgiften på egen hand och göra självständiga tolkningar (enligt Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
Deweys teorier utgår från individen och det sociala sammanhanget. Hans tes är learning by 
doing. Han menar att skolans uppgift är att ge kunskap för att individen aktivt ska kunna 
påverka det samhälle han/hon lever i (enligt Egidius, 1978). Pedagogik handlar om att 
reproducera kunskap, färdighet och värderingar från generation till generation. Individens 
intresse och aktivitet är i centrum, och lärarens arbete är att stimulera, bredda och fördjupa 
elevens utveckling (Dewey, 2004).  
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När Dewey (2004) talar om pedagogik betonar han vikten av att ge utrymme åt den enskilda 
elevens utveckling. Han menar att det är nödvändigt att arbeta med de praktiska problem som 
eleven har, och de problem som eleven kommer att möta i samhället. Skolan som institution 
bör därför representera livet som det levs för tillfället. Skolan bör förenkla lärandet av 
samhällsliv och innehållet i undervisningen ska kopplas till hem, grannskap och lek (Dewey, 
2004). Genom att bygga vidare på de aktiviteter som barnen är förtrogna med, kan man 
gradvis lära dem att se meningen med aktiviteten och få dem att identifiera vilken roll de 
själva har i sammanhanget. Det är skolans uppgift att vidga och fördjupa elevens känsla för de 
värden som grundlagts i hemmet (Dewey, 2004). 
 
Skolan ses alltså som en institution vars uppgift är att förenkla samhällets mångfasetterade liv. 
Den ska fånga upp och bygga vidare på de aktiviteter som eleven redan är förtrogna med från 
hemmet, och lära eleven meningen med dem för att sedan få eleven att se sin egen roll i 
förhållande till sammanhanget. På så vis byggs en brygga mellan tidigare erfarenhet till nya 
idéer, vilket säkrar kontinuitet i elevens utveckling. Läraren ska välja vad som ska påverka 
eleven och hjälpa eleven att på ett lämpligt sätt svara på denna påverkan (Dewey, 2004). 
Dewey anser att skolan har en tendens att föra in ämnen som inte någon anknytning till 
elevens sociala liv, därför betonar han att skolan måste se till elevernas egna erfarenheter och 
kunskaper och arbeta vidare med dessa. Läraren har till uppgift att hela tiden hålla ett öga på 
vad som intresserar elever. Genom att ständigt observera elevers intresse kan man som lärare 
lättare se vad eleverna är mogna för och vilket material de bäst kan arbeta med. Dewey (2004) 
skriver att barns intresse inte ska undertryckas. ”Att undertrycka ett intresse är att sätta den 
vuxne framför barnet” (Dewey, 2004 s. 54), och på så sätt nervärderas barnets kunskaper. 
Detta kan leda till att den intellektuella nyfikenheten försvagas och att intresset så småningom 
dör (Dewey, 2004). 
 
Både Vygotskijs och Deweys teorier pekar på förförståelse och erfarenhet som viktiga 
aspekter som påverkar lärandet. Undervisning som bygger på de erfarenheter som eleverna 
har, och hur pedagoger förhåller sig till dem gör undervisningen mer angelägen. På så sätt kan 
alla delta i en gemensam process där utveckling är möjlig (Körling, 2006). 
 
 
Seriens rötter 
 
Att kommunicera med bilder i serier är inget nytt påfund. Det har förekommit sedan långt 
tillbaka i historien. Vår historia består av en värld av bilder och ljud. Under cirka 35000 år har 
människan förmedlat sig med dessa uttryck. Bilder och målningar har alltid haft stor betydelse 
för människan, för det är genom dessa som vi kan läsa dess historia och få en uppfattning om 
hur hon levde. Den tyske historiken Edwin R. Theile har forskat kring seriernas tidiga rötter, 
som kan ledas tillbaka till grottmålningar och hieroglyfer (Bejerot, 1981). I hieroglyfer har 
man funnit bildserier om det liv som en gång levdes på olika platser runt om i världen. Genom 
grottmålningar kan vi få en uppfattning om hur människor levde förr och genom hällristningar 
kan vi se hur de avbildade naturen i form av jägare, djur och resor. De första tecknen som 
senare blev vårt skriftspråk föddes ur bilder, och man gjorde avbildningar på verkliga föremål. 
Dessa förenklades senare och blev till kilskrift (Ander, 2003). 
 
Långt före boktryckarkonsten fanns en utvecklad tradition att framställa tekniska bilder. Det 
kunde vara skisser över städer, broar och maskiner. Leonardo da Vinci var en av de stora 
konstnärerna och uppfinnarna som använde bilder i sitt skapande (Ander, 2003). Det finns ett 
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flertal skissböcker av honom som är bevarade än idag. Man kan säga att han var en av de 
första som integrerade text och bild tillsammans. 
 
Den första tryckta boken kallas för blockboken och man använde sig av en teknik som innebar 
att trycka hela trästycken, som var snidade av skickliga hantverkare. Ett imponerande verk 
som framställts på detta vis är Biblia Pauperum – De fattigas bibel, som publicerades 1470. 
Boken innehåller illustrationer och ett språkband som sammanhåller innehållet till en helhet, 
ungefär som i dagens serier (Pettersson, 1984). 
 
 
Vad är en serie? 
 

The drawings without their text would have only a vague meaning; the text without 
the drawings, would have no meaning at all. The combination of the two makes up 
a kind of novel, all the more unique in that it is no more like a novel than it is like 
anything else (Töpffer 1845, i Strömberg, 2003 s.77).   

 
Traditionella serier kan delas in i tre huvudgrupper: äventyrsserier, komiska serier och 
skämtserier. Bakom en serie arbetar det flera olika personer, såsom manusförfattare och 
tecknare. Innan en serie ges ut ser man vilka moraliska aspekter och vilket budskap serien ska 
förmedla till läsaren. Seriernas utformning är påverkad av vårt samhälle gällande masskultur, 
tv, filmer, radio och böcker. Genom dessa media får många karaktärer inom serier sina ofta 
typiska stereotypa drag. Målgruppen är en viktig del av processen vid skapandet av en 
serietidning. Vem ska läsa, barn, ungdomar, män eller kvinnor? Många tecknade serier har 
moraliska aspekter och kunskapsförmedlande ambitioner, men i första hand är det en fråga 
om ekonomisk vinst (Scholz, 2007). 
 
Strömberg identifierar serier som ”sidoställda, orörliga bilder i medveten frekvens” (2007, 
s.56). Bilderna ligger sida vid sida och är inte animerade som en film. Därutöver är de 
konstruerade att läsas i en viss ordning, vilket motsvarar medveten frekvens. Den tecknade 
serien är ett medium som kommunicerar på ett alldeles eget sätt. Den kan enkelt definieras 
som en film som inte rör sig, alltså en kombination av text och bild, där bilden dominerar 
(Bonnier, 1982). Grunden ligger i samspelet mellan bild och text där det förekommer olika 
byggstenar. Det speciella kännetecknet för en serie är pratbubblan. Texten finns inne i 
bildrutan, över eller under. Ett annat kännetecken är alla onomatopoetiska uttryck, det vill 
säga de ljudeffekter som framkommer i serien. Dessa ljudliknande uttryck görs synliga för 
läsaren med grafiska medel, till exempel PANG, VROOOM, KRASCH. För att förstärka 
känslor som seriefigurerna visar finns det också flera olika grafiska symboler, exempelvis 
ZZZ för snarkning eller bilder på hjärtan för kärlek.  
 
Serien har ofta en karaktär, en figur som återkommer regelbundet och som är involverad i de 
andra karaktärerna på olika sätt, vare sig det gäller en rolig figur, hjälte eller superhjälte.  Det 
krävs en viss teknik när man läser serier, då samspelet mellan bild och text måste förstås av 
läsaren (Gahrton, 1986). En serieläsare är i första hand en läsare av bilder. Uppfattningen av 
små detaljer och förståelsen hur bilderna hänger ihop är av stor betydelse för att kunna 
begripa handlingen. På liknande sätt som i filmer så använder sig serier av olika 
kameraperspektiv och avstånd. 
 
Innehållet i en serietidning betyder mycket. Berättelsens konstruktion och struktur följer ett 
igenkännande mönster. Karaktärer och handling ska ge klara besked om handlingen, vilka 
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motsättningar som finns, värderingar, attityder och synsätt som kan förknippas med olika 
sociala delar. Vi är mycket influerade av USA, och USA är en stor inflytelsekälla vad gäller 
serier. Men vi influeras även av andra kulturer och samhällen. Alla de olika delar som en serie 
utgörs av är viktiga för att fånga läsaren och få honom eller henne att stanna kvar (Bonnier, 
1982). 
 
Det är inte allt som fungerar i den tecknade serien. För att man ska kunna tolka bilderna 
behövs det göras en traditionell bildanalys. Den kräver form, struktur och stilistik. Det första 
vi ser i en serietidning är bilderna, och det är därför av stor vikt att bildens innebörd ger 
mening. Det är här den första tolkningsfasen börjar. Vad är det som ska skildras? Vilken miljö 
ska handlingen utspela sig i? Vilken tid? Nutid eller historia? Vad ska berättas? Hur är 
språket? Vilka ideologier och idéer ska presenteras? Karaktärernas identitet, kön ålder etc. ska 
också bestämmas. Med bildanalys i skapande verksamhet behöver författare och tecknare 
samarbeta för att få ett övergripligt tema. Hur stora ska bilderna vara? Hur ska bilderna se ut?  
Ska de vara små, stora, närbilder, tagna från sidan eller uppifrån? Läsaren bör veta i vilken 
ordning serierutorna ska läsas, och vilken text som hör till vilken bild. När en van serieläsare 
läser kan detta ske automatiskt, medan oerfarna läsare kanske behöver öva. Att skapa en 
serietidning är mer komplicerat än vad man kan tro och serier kan därför granskas ur ett 
djupare perspektiv vid användning som pedagogiskt material i skolan (Scholz, 2007). 
Komplexiteten i serier bör därför inte underskattas. 
 
 
Användandet av serien som medium  
 
Serien är ett självständigt medium, som har ett rikt utbud i både uttryck och berättande. Serier 
kan ha flera olika sociala funktioner som kan förknippas med dagens samhälle (Bonnier, 
1982). Inom populärkulturen finner vi många olika problem som barn och vuxna kan relatera 
till, och seriernas innehåll är inget undantag. Här kan vi finna olika 
kommunikationssituationer, genusrelationer, levnadssätt, sexualitet, sociala heriarkier, 
familjerelationer, homosexualitet, mode etc. Det finns även ämnen som etnicitet, 
minoriteternas roll, historiska händelser och politiska kriser som kan studeras närmare. Serier 
kan även ses som lingvistiska källor inom dialektforskning och språksociologi (Scholz, 2007).  
 
Enbart inom ämnet genusrelationer finns det serier som återspeglar hur män och kvinnor 
samspelar i hemmet, jobbrelationer, kärlek, hur de pratar, ord som används av respektive man 
eller kvinna, hur de klär sig och mycket mer. Vi kan även genom ett genusperspektiv finna 
geografiska och historiska skillnader mellan hur män och kvinnor värderas och hur detta har 
förändrats genom tiderna. 
 
Serieformen har bland annat använts för att sprida information och religiösa budskap. 
Tecknade serier ur Bibeln har publicerats i många länder. I Sverige kan de förekomma i 
religiösa dagstidningar och i USA finns det flera olika seriemagasin som innehåller bibliska 
berättelser. Engelska kyrkan gav ut hela Bibeln i serieform 1953. I USA har man även gett ut 
”Educational Comics”. Det är serier som har syftet att sprida kunskap och upplysning av olika 
slag. Många av dessa ges ut gratis av företag, organisationer och statliga institutioner, men det 
finns även de som säljs på vanligt sätt via fackhandeln. Man har gjort några försök i Sverige 
med kunskaps- och upplysningsserier, bland annat Ur vetenskapens värld, en serie om 
barnolycksfall där man tar upp ämnen som att inte leka med elden och ta reda på flaskans 
innehåll innan du dricker (Bejerot, 1981). En av de senaste upplysningskampanjerna som 
gjorts i serieform på svenska är Okej sex, vilken lanserades hösten 2007 av Operation 
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kvinnofrid4. Kampanjen har som syfte att upplysa om sex och få ungdomar att ta ställning till 
vad de anser är ”okej sex”. Kampanjen valde att använda sig av serieformen, därför att man 
ville frångå normen av reklam5. De lät tecknare med olika teckningsstilar skapa en 
attitydskapande humoristisk kampanj, vilken väckte stor debatt. I en synlighetsundersökning 
som gjordes visade det sig att 90 procent av den avsedda målgruppen, vilket var ungdomar 
15-30 år i Stockholms län, uppmärksammat kampanjen. Kampanjens framgång tros bero på 
att man talat till unga på ungas vis6. 
 
 
Grunder för god läsutveckling 
 
Inom svenskämnet kan man använda olika typer av medier, som tv och dagstidningar samt 
seriemagasin. Eftersom dessa medier har ett stort inflytande på barn och ungdomar, vore det 
klokt att ta fasta på det inom undervisningen i skolan. ”Språket i tidningar och tv kan studeras 
lika väl som annat språk i andra texter” (Svedner, 1999 s.65). Det viktiga är att ge eleverna 
kunskap om vad som finns i de olika utbuden inom massmedia, att få dem att kritiskt granska 
innehållet i såväl TV och dagstidningar som serietidningar. Eleverna ska bli medvetna 
medieanvändare. I grundskolans kursplan för svenska behandlas detta avsnitt om att eleverna 
skall få  
 

– kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt 
utveckla sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika 
medier (Svedner, 1999 s.65).  

 
Vidare står det i svenskans kursplan att denna undervisning 
 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, 
tillägnar sig kunskap om mediernas språk och funktion samt utvecklar sin förmåga 
att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap (Grundskolans 
kursplan i svenska, 2000 s.2). 

 
När barn frivilligt tittar och bläddrar i böcker eller tidningar kan man skönja ett läsintresse. 
De vill lyssna på sagor, få berättelser upplästa för sig och vill veta vad som står i bubblorna i 
en serie. Inte bara intresse för texter byggs upp; här får barn även träning i skriftspråket och 
dess ordval samt uppbyggnad. Genom att ta del av olika slags litteratur förbereder detta 
barnen så att de senare på egen hand kan läsa berättelser. Genom såväl vanliga barnböcker 
som serietidningar bygger barn upp sitt ordförråd av det de får höra och läsa. Inom 
seriemediet, där det förekommer många onomatopoetiska ord, får de även ta del av dessa 
ljudhärmande ljud, då det inte förekommer så mycket i skönlitteratur. De onomatopoetiska 
orden är många barn kanske redan bekanta med, men i en annan form. Många barn härmar 
bilens ljud, såsom VROOM eller BRUM. En raket låter SWISCH och PANG är när något 
smäller.  
 
Redan när barn ska lära sig att läsa måste de få texter som ger mening och glädje samt har ett 
budskap och en betydelse. De behöver erfara att olika texter har något att säga. En text bör ge 
eleven upplevelse och förståelse. Genom att aktivera elevernas förförståelse inför olika texter, 

                                                 
4  Tillgänglig information om detta projekt finns på [www.okejsex.nu]. 2008-09-06.  
5  Informationen finns tillgänglig på pressrealesen på [www.okejsex.nu/om/press] 2008-09-06. 
6  Citat från [www.okejsex.nu/om/press] 2008-09-06. 
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exempelvis visa hur bild och text hör samman eller visa dem den röda tråden som följer i en 
berättelse, kan vi skapa en förväntan hos eleverna om det de läser (Lundberg & Herrlin, 
2007). Detta gäller såväl skönlitteratur och serietidningar som vanliga dagstidningar. Det som 
är avgörande är att få eleverna intresserade och aktiva som läsare. Detta finner vi också stöd 
för i kursplanen för svenska i grundskolan. Undervisningen ska leda till att eleven 
 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och tolka samt upplever texter av olika slag 
för att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 
(Grundskolans kursplan i svenska, 2000 s. 2). 

 
Läsinlärning innebär att man först lär sig att avkoda ord, och att man så småningom kan förstå 
en text (Lundberg & Herrlin, 2007). En förutsättning för att man ska kunna läsa en text är att 
man kan identifiera orden som är skrivna. Många barn känner igen många ord innan de ens 
kan läsa eller skriva. De har uppmärksammat vägskyltar, varumärken, sitt eget namn eller ord 
som förekommer i serietidningar eller böcker. Barn vet ofta innan de kommer till skolan att 
det finns ett budskap i texter och skrifter. De vet att skylten över en affär talar om vad den 
heter, att etiketter på burkar talar om vad burken innehåller, att bubblorna i en serietidning 
anger vad figurerna säger till varandra och så vidare. Eftersom skolans tid ofta inte räcker till 
för att utveckla läsningen, behöver detta uppmuntras i hemmet. Många barn tycker om att 
bläddra i serietidningar. Då förefaller det rimligt att dessa ses som ett alternativt material att 
arbeta med även vid läsinlärning. Man bör ta fasta på barnens intresse oavsett vilken litteratur 
de väljer; huvudsaken är att de läser. Barn behöver få upptäcka de variationer som texter kan 
erbjuda för att se läsandet som en nyckel till kunskap, spänning, glädje och fantasi (Lundberg 
& Herrlin, 2007). Ett viktigt uttryck för läsförståelse är att man kan följa instruktioner, till 
exempel recept eller monteringsanvisningar. Dessa är ofta utformade som strippar i serieform 
för mindre barn vilket ger dem tydliga bilder att följa (Lundberg & Herrlin, 2007). Genom att 
presentera ett bildmaterial som ingår i barnens egen värld kan deras förhållande till bild och 
bildläsning utvecklas (Bonnier, 1982). 
 

Läsning och serier i undervisningen 
I Sverige är det främst intresseorganisationen Seriefrämjandet och dess magasin Bild & 
Bubbla (1968–) som undersöker och belyser ämnet serier (Scholz, 2007), ett relativt 
outforskat område. Seriealbum betraktas ofta som ren underhållning men kan användas till 
mycket mer. Serieformen har historiskt sett baktalats och man har sedan 1950-talet försökt 
påvisa skadliga effekter hos serien som pedagogiskt redskap. Ujiie (2005) poängterar dock att 
läsning, oavsett genre, bidrar till elevers språkförmåga. 
 
Historiskt sett har serietidningar lästs av unga läsare sedan tidigt 1900-tal. Gorman (enligt 
Ujiie, 2005) identifierar Funnies on Parade som startmarkör. Ujiie (2005) nämner 
superhjältarna på 1930-talet, klassiska serier på 40-talet, graphic novel på 80-talet och 
mangans explosion på 90-talet. Ujiie argumenterar emot att läsandet av serietidningar skulle 
vara skadligt, utan menar att forskning faktiskt visar motsatsen.  
 
I en studie gjord av Ujiie och Kraschen (1996) där 292 studenter i årskurs 7 deltog, visade det 
sig att läsandet av serietidningar inte sker på bekostnad av läsandet av böcker, utan elever som 
läser serietidningar läser också böcker. Serieläsande elever läser ibland till och med mer än 
andra elever, jämnt fördelat mellan serier och böcker. En tidigare undersökning gjord av Ujiie 
& Krashen (enligt Ujiie, 2005) visar att de som läser serietidningar faktiskt läser mer i 
allmänhet.  
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Kraschen (enligt Ujiie, 2005) menar att barn kan titta mindre på texten när bilder finns 
presenterade, men att ha bilder ger bättre förståelse till texten. Lundberg och Herrlin (2007) 
skriver att när barn läser serier får pratbubblorna ljud och liv på ett helt nytt sätt i jämförelse 
med skönlitteratur. Svåra ord blir lättare att komma åt genom det stöd som bilderna ger och 
likaså blir situationsbundet språk lättare att förstå med bilder som förtydligar. 
 
Lundberg och Herrlin (2007) hävdar dock att det finns en risk med den typen av läsning som 
barn och ungdomar kommer i kontakt med på sin fritid. Eftersom skoltiden ofta inte räcker till 
för att utveckla läsning hos många elever, så behöver de även lägga ner tid utanför skolan på 
detta. Lundberg och Herrlin menar att serier, dataläsning och textremsor på TV:n inte räcker 
till för att nå den färdighetsnivå som är nödvändig för att bli en god läsare. Ujiie (2005) 
tillbakavisar detta konstaterande något och menar att serietidningar är komplexa ur 
läsarsynpunkt, då läsaren måste ha en viss teknik för att kunna läsa dem. Sammanfattningsvis 
visar Ujiies forskning att läsning av serietidningar kan berika och främja fortsatt läsning. 
Många som har utvecklat god läsning tackar seriemediet och ser det som en inkörsport till 
fortsatt läsning.  
 
Ander (2003) skriver att serietidningar bevisligen har berikat kommunikationen hos många 
barn och ungdomar som av olika skäl haft svårt att ta till sig det skrivna ordet. Det finns ett 
motstånd till litteratur hos ett stort antal ungdomar då skönlitteratur anses vara svårtolkad, 
men genom att arbeta med serier i undervisningen har man öppnat dörren till fakta som 
tidigare varit stängd för elever som inte klarat av att läsa en hel textbok. Serier gör att man 
kan nå en grupp människor som man annars inte skulle ha nått och den kan vara en inkörsport 
till litteratur.  
 
Att serier fungerar som en inkörsport till ”riktig” litteratur är en gammal fördom, menar 
Strömberg (2005). Det kan finnas lite sanning i det, då de som har olika slags lässvårigheter 
eller de som håller på och lär sig att läsa kan hjälpas av serier. Dessa kan ofta få stöd av 
bilderna som finns i en serietidning och på så sätt räkna ut vad texten handlar om. Även 
lässvaga elever kan bli motiverade och få lust att läsa mer om de har tillgång till serietidningar 
i skolan. Att läsandet av serietidningar skulle få elever att avancera och läsa svårare texter är 
dock en myt, enligt Strömberg. Det framkommer att de som är vana serietidningsläsare 
fortsätter att läsa serier även när de redan har byggt upp en bra läsförmåga. Att då påstå att 
serier skulle leda till att man börjar läsa ”riktig” litteratur går inte att bevisa. Det finns heller 
ingenting som säger att läsandet av serietidningar på något sätt skulle hämma annan läsning. 
Strömberg menar att det är vetenskapligt bevisat att all läsning, oavsett form och innehåll, 
istället leder till en önskan om att läsa mer. 
 
Eriksson (2006) har utfört ett undervisningsförsök med 12 elever i år 7 som har svenska som 
andraspråk. Eriksson kom i sin undersökning fram till att både elever och lärare överlag var 
positivt inställda till att arbeta med tecknade serier. De två undervisande lärarna var mycket 
nöjda med elevernas prestationer och likaså tyckte de flesta elever att arbetet med serier var 
roligt och att de därför gärna skulle vilja arbeta med det fler gånger. Eleverna ville också läsa 
serier i större omfattning i undervisningen. 
 
I Erikssons intervju med de undervisande lärarna, visade det sig att lärarnas uppfattningar 
skilde sig åt då det gällde läsning av tecknade serier. Den ena läraren ställde sig positiv till 
läsning av tecknade serier i undervisningen och såg det som ett fullvärdigt alternativ till annan 
litteratur. Den andra läraren ställde sig mer tveksam till läsning av tecknade serier, och ansåg 
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att språket inte var tillräckligt. Erikssons slutsats i sin studie är att läsning som verkligen 
intresserar och engagerar elever är en förutsättning för att läs- och språkutveckling ska kunna 
ske. Eriksson skriver också att man i större omfattning i undervisningen skulle kunna ta fasta 
på elevers intresse, såsom läsning av serietidningar, för att eleverna ska kunna känna lust, 
glädje och motivation i skolarbetet. 
 
Lindmark (enligt Eriksson, 2006) skriver att ett vidgat textbegrepp infördes i kursplanerna för 
Svenska och Svenska som andraspråk vid revideringen av grundskolans kursplaner år 2000. 
Ett vidgat textbegrepp innebär att texter också kan vara sådant som i olika former upplevs 
med ögat och örat. Genom att i undervisningen arbeta med tecknade serier utgår man från ett 
vidgat textbegrepp, då detta medium innehåller bild och text. Avslutningsvis skriver Eriksson 
i sin slutdiskussion att det troligtvis kommer att dröja innan tecknade serier accepteras som ett 
fullvärdigt alternativ till annan litteratur och efterlyser vidare forskning i ämnet.  
 
Mallia (refererad i Strömberg, 2005) har studerat hur människan tar till sig information. Han 
är serieskapare och gjorde en observation bland sina universitetsstudenter, där han framställde 
viss information i olika former. Mallia skapade tre versioner av en viss information, där den 
första var i ren textform, den andra i illustrerad text och den tredje i serieform.  Två olika 
observationer genomfördes. Under första observationen lät Mallia studenterna välja fritt 
mellan de tre versionerna. Resultatet blev att serierna tog slut först, följt av den illustrerade. 
Versionen helt utan bilder men med enbart text blev kvar till sist. Mallia drog då slutsatsen att 
bilder väcker lust hos nästan alla, vilket förklarar varför versionerna med bilder tog slut före 
den med text. 
 
Efter den första observationen lät Mallia studenterna svara på en enkät för att se hur mycket 
de kom ihåg av innehållet i informationen. Det visade sig att alla kom ihåg ungefär lika 
mycket, trots att alla läst olika versioner av samma information. Mer text gav alltså inte mer 
information, utan bilderna kompenserade frånvaron av text. Mallia drar två slutsatser av sitt 
resultat. Den första är att en lustfylld situation gör att mer information fastnar. Den andra är 
att en stor del av världens alla människor är ”bildmänniskor”, vilket betyder att de har lättare 
att komma ihåg bilder och kan koppla fragment till bilder (enligt Strömberg, 2005). 
 
Att serietidningsläsande ska ha negativ inverkan på barn har det gjorts en del forskning kring. 
Bejerot (1981) hänvisar till en artikel skriven av läraren Lorentz Larson. 
 

Där seriefarsoten griper omkring sig slutar mängder av barn att läsa de böcker som 
biblioteken erbjuder dem. Dessa seriebarn får för liten övning att läsa och deras 
färdighet därvidlag utvecklas inte normalt, lika litet som deras språksinne (Larson, 
refererad i Bejerot, 1981 s. 176).  
 

Vidare menar Larson (enligt Bejerot, 1981 s.176) att texterna och språket inte uppfyller det en 
text ska, därför att serier är ”språkligt mindervärdiga” och endast innehåller korta texter. 
Larson skriver att barn som läser serier förlorar förmågan att läsa en hel bok och andra 
sammanhängande texter. Fortsättningsvis skriver Larson (enligt Bejerot, 1981 s.176) att 
”serien är bokens och språkriktighetens fiende”. Stöd i sitt argument får Larson av Evald 
Fransson som också är lärare. Fransson (enligt Bejerot, 1981) menar att barnens ordförråd är 
torftigt och att serietidningsläsande skulle vara en av orsakerna till detta. Fransson menar att 
texterna är korta och kan betecknas som språkliga missfoster. ”Fortsätter barn att läsa detta 
kommer de att utarma sitt språksinne och få en bristande lästeknik” (enligt Bejerot, 1981 
s.177). 
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Klingberg (enligt Bejerot, 1981) har gjort en analys av seriemagasinens språk och anser att 
resultaten visar att både Larson och Fransson har fel. I Klingbergs sammanfattade 
undersökning blev resultatet:  
 

• Ordförrådet i de mest lästa seriemagasinen visar sig vara av samma storleksordning 
som i ett antal representativa barnböcker och läroböcker. 

• Slangord och onomatopoetiska ord spelar liten roll i texten. 
• Felstavade ord finns praktiskt taget inte. 
• Antal ord per mening är mindre än i representativa barnböcker, men endast marginellt. 
• Serien kan inte tänkas medföra utarmning av ordförrådet eller minska läsfärdigheten 

hos sina läsare. 
• Serien bör kunna utnyttjas i praktisk pedagogisk undervisning, där man ser 

möjligheterna att arbeta med lässvaga barn. 
 

Att påstå, att seriemagasinens text ej ger ens vad den enklaste bok ger (Larson) 
eller att den ger bristande övning i lästeknik (Fransson), är helt felaktigt, hävdar 
Klingberg (enligt Bejerot, 1981 s.178). 

 

Sammanfattningsvis så har det genom forskning framkommit att det inte är skadligt att läsa 
serietidningar. Det poängteras av vissa forskare att serier fungerar bra som alternativ litteratur 
och kan vara ett bra alternativ vid läsinlärning. Forskare hävdar också att språket i 
serietidningar inte är sämre än i annan litteratur. Att använda serier i pedagogiskt syfte är en 
möjlighet som inte ska förbises. 
 

Metod 
Nedan redogör vi för vår enkät och vårt tillvägagångssätt samt urval. Vi beskriver också vårt 
etiska förhållningssätt och diskuterar studiens tillförlitlighet.  
 

Enkät 
Vi valde att göra en enkätundersökning bland svensklärare i grundskolan år 1-9. Vår 
undersökning gjordes utifrån ett lärarperspektiv, där svaren granskades kvantitativt och 
kvalitativt. Vår avsikt var att försöka förstå vad läraren tycker och tänker om serietidningar 
som alternativ litteratur och pedagogiskt redskap. Vi avsåg också att försöka ta reda på om 
lärare i grundskolan arbetar med serietidningar och i så fall hur, speciellt med 
svenskundervisningen i åtanke. Utan en korrekt mall önskade vi dessutom undersöka vilka 
serietidningar som lärare anser vara lämpliga respektive olämpliga att använda i 
svenskundervisningen. En del av vår studie är därför kvantitativ. Att studien är kvantitativ 
innebär att vi gjort en precis skattning av våra resultat (Starrin & Svensson, 1994). Kunskapen 
om hur många lärare som anser att serietidningar kan klassas som litteratur och om lärare 
använder serier i undervisningen är bristfällig, så därför har vi valt att redovisa detta resultat 
kvantitativt. Den kvantitativa delen av vår uppsats redovisas alltså med exakt antal. Kvalitativ 
data redovisas däremot i grov uppskattning och målet med en kvalitativ analys är att 
identifiera företeelser och innebörder som är okända eller inte tillräckligt kända (Starrin & 
Svensson, 1994). Med öppna frågor i vår enkät, såsom hur lärare arbetar med serier och vilka 
serier som lämpar sig för pedagogsikt arbete, har vi fått in svar som vi avser att redovisa 
kvalitativt. Det tar sig uttryck i uppsatsen på så sätt att vi använder begrepp som få, många 
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och flertalet.  Enkäten konstruerades med 7 frågor som inte tog många minuter att besvara (se 
bilaga). Vi inledde vår enkät med ett missivbrev. Enligt förslag i Enkätboken (Trost, 2007) 
kan ett missivbrev inleda själva enkäten och vara dess första sida. Den som besvarar enkäten 
kan då gå tillbaka för att ta reda på information, såsom syfte eller kontaktuppgifter.  
 
 
Tillvägagångssätt och urval 
 
Vårt urval av informanter var strukturerat och innefattar lärare på grundskolan i ämnet 
svenska. Vi kontaktade rektorer på 10 grundskolor i glesbygden.  Vår förhoppning var att alla 
lärare på dessa skolor som undervisar i ämnet svenska skulle vilja delta i vår 
enkätundersökning, vilket skulle resultera i 80-100 enkäter. Efter det att vi tagit kontakt med 
rektorn på respektive skola, besökte vi efter överenskommelse skolorna och delade ut vår 
enkät. Ett pilottest med åtta enkäter genomförde på en grundskola, och vi fann att vår enkät 
fungerade bra. Enkätundersökningen genomfördes i maj 2008. Vi delade ut 80 enkäter och 50 
enkäter samlades in.  
 
Genom frekvenstabeller, och diagram i SPSS kunde vi se hur stor eller liten omfattning lärare 
arbetar med serier i skolan. Vi analyserade den kvantitativa delen av studien (enkätfråga 1-4) 
ur ett kvantitativt perspektiv, där vi genom SPSS undersökte användandet av serietidningar 
och huruvida lärare anser att serietidningar är litteratur. SPSS gav oss möjligheten till att göra 
korstabuleringar. Av de öppna frågorna (enkätfråga 4-7) i enkäten fick vi ut kvalitativa svar, 
som vi valde att sammanställa och kategorisera för att få ett överskådligt resultat. Vi pendlade 
mellan detalj och helhet.  
 
Inledningsvis i enkäten efterfrågade vi informanternas undervisningsålder och kön. Vi hade 
inte som avsikt att undersöka ett genusperspektiv, utan kön efterfrågades enbart i upplysande 
syfte. Vid utformandet av enkäten reserverade vi oss för att det kanske fanns en skillnad 
mellan könen, men ett för litet underlag insamlades för att undersöka detta. Med enkäten 
avsåg vi också att undersöka eventuella skillnader undervisningsåren emellan, men även här 
anser vi vårt underlag alltför begränsat för att göra denna jämförelse. 
 
 
Etiskt förhållningssätt 
Forskningsetiska principer, inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning utgiven av 
Vetenskapsrådet (2002) är sammanfattade i fyra kriterier, där regler finns kopplade till varje 
kriterium. Det första kriteriet är informationskravet. Detta innebär att forskaren skall 
informera informanterna om forskningens syfte. Vi valde att kontakta rektorerna via e-post 
och/eller telefon och informerade då om vårt syfte med undersökningen. De lärare och 
rektorer som sedan deltog i undersökningen fick dessutom muntligen information om 
informationskravet vid våra möten då enkäten delades ut. Dessutom valde vi att inleda 
enkäten med ett missivbrev (se bilaga) där informanterna blev informerade om samtliga fyra 
kriterier. 
 
Kriterium nummer två är samtyckeskravet, vilket innebär att informanten själv kan bestämma 
om den önskar delta eller inte. Detta kriterium berättigar också informanten till att när som 
helst avsluta sin medverkan. Även detta kriterium informerades deltagarna i undersökningen 
om, både muntligt och skriftligt, precis som redovisat ovanstående. 
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Det tredje kriteriet är konfidentialitetskravet, vilket handlar om anonymitet. Alla som deltog i 
undersökningen informerades om att det insamlade materialet skulle bearbetas konfidentiellt 
och endast användas i undersökningssyfte.  Det förekommer inga personuppgifter i enkäten 
och man kan heller inte se vilka skolor som deltagit i undersökningen. Vi har heller inte haft 
möjlighet att spåra enskild enkät till enskild informant, då det mest personliga är informantens 
kön och vilken årskurs informanten undervisar i. Vi tydliggjorde muntligt och i missivbrev att 
namn, personuppgifter och skola inte ska skrivas i enkäten samt att informanten inte kommer 
att kunna spåras eller vara synlig i den färdiga uppsatsen. 
 
Det fjärde och sista kriteriet är nyttjandekravet, vilket innebär att enkäterna endast får 
användas till forskningsändamål. Vi har inte lämnat ut uppgifter för kommersiellt bruk eller 
ickevetenskapliga syften och vi tänker inte göra det heller. Vi tydliggjorde i vårt missivbrev 
att visst material kommer att bearbetas i ett dataprogram, men att svaren från respektive lärare 
inte kommer att kunna kännas igen i redovisningen av resultatet. Allt insamlat material 
kommer att förvaras oåtkomligt för andra, vilket vi också informerade informanterna om via 
vårt missivbrev. Vi avser att fortsättningsvis bevara enkäterna på ett betryggande sätt. 
 

Reliabilitet och validitet 
Trots en lägre svarsfrekvens än önskat, hyser vi god tilltro till vår studies tillförlitlighet. 
Svarsfrekvensen stärker vår teori om att serietidningar inte är viktiga för arbetande lärare, 
vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi är medvetna om att vår studie är liten och 
att vi inte kan göra anspråk på generalisering, eftersom vi inte på något sätt frågat alla lärare. 
Deltagarna i vår studie tillhör inte någon enhetlig grupp, förutom att de alla arbetar i 
grundskolan. De har olika bakgrund, utbildning, erfarenhet och skilda arbetssätt, vilket för oss 
också är en försäkran om validitet.  
 
Studiens tillförlitlighet baseras också på att vi har samlat, dokumenterat och analyserat all 
dokumentation tillsammans. Kvale (1997) menar att validitet innebär att man ständigt 
kontrollerar, ifrågasätter och tolkar sina resultat teoretiskt.  Vi har under arbetets gång haft 
ständiga diskussioner och analyserat materialet ibland var för sig för att sedan byta och 
därefter avsluta med en gemensam diskussion. Vi utformade, genomförde och analyserade 
enkäten med noggrannhet, allt i enlighet med kraven på hög reliabilitet. Vi anser att vi därmed 
har nått en hög reliabilitet i vår studie och anser den vara tillförlitlig, utan att vi för den skull 
kan generalisera.  
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Resultat och analys 
Av 80 utskickade enkäter samlades 50 enkäter in från 10 grundskolor. Av dessa var endast 
fem män och resterande kvinnor. Detta motsvarar 10 procent män och 90 procent kvinnor. Då 
det blev en ojämn fördelning bland svaren från kvinnor och män, har vi inte gjort någon 
skillnad på manliga respektive kvinnliga svar i vår undersökning. Huruvida man använder 
serier i undervisningen och hur man ser på serier som pedagogiskt redskap mellan årskurserna 
har inte gjort någon markant skillnad att ta upp i resultatet. De flesta svaren kom från lärare i 
årskurs 1-6 (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Enkätinformanternas spridning över årskurserna 
 
  
Årkurs Frekvens Procent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

1-3 17 34,0 34,0 34,0 
4-6 17 34,0 34,0 68,0 
7-9 8 16,0 16,0 84,0 
1-6 6 12,0 12,0 96,0 
4-9 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0   
 
Hela 80 procent av lärarna som deltagit i enkätundersökningen undervisar i årskurs 1-6 och 16 
procent av lärarna undervisar i årskurs 7-9.  
 
 
Anser lärare att serietidningar är alternativ litteratur? 
 
Av de svar som vi fått in i vår enkät, visar det sig att nästan alla informanter anser att serier är 
litteratur. Av de tillfrågade var det endast en informant som inte ansåg att serietidningar kan 
klassas som alternativ litteratur (se Tabell 2). Några få som tycker att serietidningar kan 
klassas som litteratur tillägger med skrift på enkäten till en viss nivå och det är bättre att de 
läser det än ingenting alls. En lärare skriver att serier kan klassas som litteratur, men inte alla.  
 
 
Tabell 2. Lärare som anser att serietidningar är alternativ litteratur 
 

Svar Frekvens Procent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 45 90,0 90,0 90,0 
nej 1 2,0 2,0 92,0 
både 2 4,0 4,0 96,0 
ej svar 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0   
 
 
Som det visar sig i vår undersökning så anser de flesta lärare att serietidningar kan klassas 
som litteratur, med undantag för några få. Följaktligen blir då frågan hur man ska få denna 
litteratur mer synlig i undervisningssyfte, eftersom lärare faktiskt klassar serietidningar som 
ett alternativ till den ”riktiga” litteraturen. Likaså ska svenskämnet innehålla läsning av bild 
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och text, ett så kallat vidgat textbegrepp. ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 
och talade texter även bilder” (Grundskolans kursplan i svenska, 2000 s.2).  
 
 
Använder lärare serier i sin undervisning, och i så fall hur?  
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att det endast är 13 av 50 tillfrågade lärare som 
använder serier i sin undervisning (se Tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Lärare som använder serier i sin undervisning 
 

Svar Frekvens Procent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ja 13 26,0 26,0 26,0 
nej 37 74,0 74,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0   
 
 
 
Dessa 13 informanter ställer sig positiva till serier som ett pedagogiskt material. Värdet av att 
arbeta med serier i skolan poängteras av lärare. En lärare skriver att har arbetat med just 
serier och form, eleverna har fått läst och sedan ritat egna serier. För att ta till sig 
faktainnehållet kan serier vara utmärkt. Här belyses att interaktionen mellan bild och text kan 
fördjupa förståelsen för eleven. Informanten har dock inte förtydligat vilken fakta det gäller, 
men i enlighet med Bejerot (1981) så finns det ett flertal tecknade serier som är framtagna för 
att sprida information och fakta. Vissa företag ger ut upplysningsmaterial som är i serieform 
och dessa kan bland annat handla om trafik, sex, barnolycksfall i hemmet och mycket mer.  
 
Vår undersökning visar att det finns flera olika sätt att arbeta med serier i 
svenskundervisningen, och bland annat tar lärarna upp vikten av läsning oavsett litteratur. De 
skriver att huvudsaken är att få igång ett intresse för läsning och att serier kan motivera de 
elever som är lässvaga. En lärare skriver: så bra för att stärka svaga läselever och får deras 
självförtroende att växa och en annan: serietidningar kan vara ett bra alternativ för att 
motivera omotiverade eller svaga elever. Lundberg och Herrlin (2007) skriver att läsning ska 
vara lustfyllt och att det är av stor vikt att pedagoger stödjer eleverna att läsa aktivt. Körling 
(2003) menar att när ett barn läser serier, så läser det text och bild, vilket är läsning i hög grad.   
 
Vidare poängterar Lundberg och Herrlin (2007) att oavsett vilken litteratur eleverna läser, så 
måste den skapa en förväntan hos dem och vara meningsfull. Detta gäller såväl läsning av 
skönlitteratur, serietidningar och vanliga dagstidningar. En av informanterna berättar att hon 
arbetar utifrån att fånga elevernas nyfikenhet – lust och läsintresse. Därför anser jag att det 
[är] ett material som andra. Eleverna väljer ibland det inför sin hemläsuppgift eller som 
läsning i skolan. Eftersom många barn tycker om att bläddra i serietidningar, förefaller det 
rimligt att dessa bör ses som ett alternativt material att arbeta med vid läsinlärning (Lundberg 
& Herrlin, 2007). För att språkutveckling ska kunna ske är intresse och engagemang en 
förutsättning (Eriksson, 2006). 
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Vår undersökning visar att lärare tror att serier kan öka lusten till skönlitteratur. Bland annat 
skriver en lärare att serier kan även locka elever, som inte gillar att läsa, att läsa. Resultatet 
visar även att vissa lärare tycker att serietidningsläsandet sedan bör utvecklas till läsning av 
”riktig” litteratur. En lärare skriver att serier används för läsovana elever i en övergång till 
böcker och en annan att det bör utvecklas till skönlitterärt läsande. Ander (2003) skriver att 
serier bevisligen har berikat kommunikationen hos barn och ungdomar, då skönlitteratur 
ibland ansetts svårtolkad. Serier kan därmed ses som ett medium som gjort svårläst 
skönlitteratur mer lättillgänglig. Strömberg (2005) tror att det kan finnas lite sanning i att 
serier gör skönlitteratur lättillgänglig, och att elever som har det svårt med läsning kan finna 
stöd i bilderna som finns i en serietidning, men han poängterar dock att det är en fördom att 
serier fungerar som en inkörsport till ”riktig” litteratur. Elever läser serier därför att de tycker 
att serier är bra (Knutsson, 1975). 
 
Det visar sig således i undersökningen att det finns lärare som tycker att serier kan hjälpa 
elever som har svårt att läsa böcker, att få läslust. En lärare skriver att jag låter elever som 
inte har läsvana läsa Deribs serier, exempelvis Buddy Longway som jag tycker har ett 
fredsfostrande innehåll. Att ha stöd i sin läsning för att på så sätt räkna ut vad texten handlar 
om kan öka motivationen, speciellt för lässvaga elever, men läsandet av serietidningar får inte 
elever att avancera och läsa svårare texter och böcker. Strömberg (2005) menar att vana 
serietidningsläsare fortsätter läsa serier även efter att läsförmågan byggts upp.  
 
Eftersom alla elever har olika intressen och förutsättningar, finns det lärare som betonar att 
det måste finnas variationer inom elevernas läsning: serietidningar är ett bra alternativ, men 
viktigt att det finns variationer. Svedner (1999) anser att pedagogers uppgift är att bredda 
elevers läsning, vilket också Lpo 94 (2006) stödjer då ”olika kunskapsformer” (s.6) ska 
utforskas. En annan lärare skriver att jag vill ta vara på var och ens möjlighet att känna lust 
till läsning. Lundberg menar att det är viktigt att barn tidigt får uppleva glädje i det de läser. 
Man bör ta fasta på barnens intresse och barn behöver upptäcka variationer för att få eleven 
att se läsandet som nyckel till kunskap, spänning, glädje och fantasi (Lundberg & Herrlin, 
2007). Likaså betonar Dewey (2004) att elevens intresse ska vara i centrum för 
undervisningen.  
 
Att använda sig av serietidningar för att visa olika sätt att skriva och hur språkanvändningen 
kan vidgas, är något som några av lärarna tar upp. En lärare skriver att serietidningar kan 
väcka ett intresse för skrivning hos vissa barn, särskilt hos dem som tycker att det är svårt att 
skriva... Bra för att få igång ’skrivsvaga’/omotiverade elever, skriver en annan. Svedner 
(1999) belyser att eleverna ska få många varierande tillfällen att använda sin språkförmåga, då 
detta leder till en fortsatt språkutveckling. Att skapa tillfällen där man arbetar med serier i 
undervisningen hänger mycket på läraren och hans/hennes attityder gentemot serier som 
medium. Det finns även lärare som nämner att de arbetar med serier i engelskämnet. De 
använder sig då av seriestripes där texten i pratbubblorna är borttagen och eleverna får då som 
uppgift att skriva in egen text. Denna uppgift lämpar sig väl även i svenskämnet, och det är 
intressant att så få av de övriga informanterna uppmärksammat detta som en uppgift att arbeta 
med i undervisningen. Som undersökningen visat hittills så går det att arbeta med serier i 
skolan, och dessutom göra kreativa och annorlunda saker med serier som redskap. 
 
Läroplanens målsättning och anvisningar är riktmärken som inte alltid uppfylls av 
verkligheten (Frick, 1986). Som framgår i undersökningen finns det de lärare som arbetar med 
serier i undervisningen, men ingen hänvisar till mål i läroplanen eller kursplaner. Lärare 
använder serier som ett komplement i svenskundervisningen och kanske är arbetet mot 
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läroplanen underförstådd. Att eleverna får rita egna serier och skriva text i pratbubblor är ett 
av de moment som lärare säger sig göra. Vissa låter även eleverna skriva fortsättningen till en 
serie som de läst. Att låta eleverna bekanta sig med olika slags texter och uttryck, och att visa 
på att det finns olika sätt att skriva på, finns det också stöd för i Lpo 94 (2006) där eleverna 
ska ges ”rikligt med tillfällen” och ”olika kunskapsformer” (s.6). Likaså står det i svenskans 
kursplan för grundskolan att ”mediernas språk och funktion” ska granskas och värderas (2000, 
s.2).  
 
Det finns lärare som poängterar samverkan mellan bild och text, och hur de arbetar med detta 
i sin undervisning. De antyder att det är ett bra sätt att få igång elevernas fantasi. En lärare 
skriver: bra skapande och fantasieggande, estethöjande och som motivationsmaterial. Att 
arbeta med bild och text kan betyda att man utgår ifrån ett vidgat textbegrepp, vilket innebär 
att text upplevs med ögat och örat i olika former (Lindmark, enligt Eriksson 2006). En lärare 
skriver att denne använder seriebildsrutor med tillhörande text för att träna i vilken ordning 
de ska komma för att man ska se berättelsens röda tråd. Att serier kan användas för att se 
berättelsens röda tråd poängterar även Lundberg och Herrlin (2007). Lundberg och Herrlin 
skriver att förförståelsen aktiveras genom att visa eleverna att text och bild hör samman, och 
exempelvis kan man göra detta genom att visa eleverna den röda tråd som följer i en 
berättelse. Förförståelsen som då skapas leder till en förväntan hos eleverna, och förväntan 
kan ses som avgörande för läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2007). 
 
De lärare som har skrivit att de arbetar med bilderna inom seriemediet nämner att de gör det i 
samband med bildlektionerna. Jag har använt serietidningar i sv/bild, då eleverna fått rita 
egna serier. Fokus har då varit på bilden. De har då låtit eleverna rita egna serier och skriva 
tal. En lärare tillägger att serierna som eleverna ritar kan vara antingen fantasy eller om deras 
egna liv. En lärare har gått ett steg längre med sina elever och förutom att rita och skapa, 
dessutom gjort elevernas serier animerade. Informanten skriver att en gång drog vi 
bildserierna igenom en skapad TV (låda med hål). Ju fortare man drar desto mer rörliga blir 
bilderna. Då måste teckningarna vara fler och mer detaljerade.  
 
Att bilden har betydelse för texten i seriemediet är det inte många informanter som har 
uppmärksammat: alltså hur och varför man skriver på ett visst sätt inom serierna. De 
onomatopoetiska uttrycken, som kan vara en stor del inom seriekonsten, är det endast en 
informant som har uppmärksammat. Denne skriver att serietidningar ger ett utmärkt tillfälle 
att diskutera hela meningar, onomatopoetiska ord och bildens betydelse för texten. Alltså hur 
ska man skriva för att skapa bilder – i förlängningen. Dessa ljudhärmande uttryck är många 
barn bekanta med, eftersom man gärna härmar exempelvis husdjur eller fordon. Genom att 
utgå från något som redan finns i barnens värld, deras förhållande till text och bild, kan barnet 
utvecklas (Bonnier, 1982). Att eleven ska ”utveckla sin förmåga att läsa, förstå och tolka och 
uppleva texter av olika slag” (Grundskolans kursplan för svenska, 2000 s.2) finns som mål att 
sträva mot i svenskämnet. 
 
Att serietidningar kan användas i skolundervisningen i svenskämnet visar informanterna 
tydligt, även om deras arbetssätt med materialet kanske kan ses som begränsat. Det är dock 
positivt att undersökningen visar att serier och serietidningar faktiskt kan ha ett pedagogiskt 
syfte. Endast en av dessa 13 lärare som arbetar med serietidningar i skolan anser att serier inte 
kan klassas som alternativ litteratur men han/hon väljer ändå att arbeta med serier i sin 
undervisning (se Tabell 4). Dessutom är det 36 lärare som inte säger sig arbeta med serier i 
sin undervisning, trots att de anser att serier är alternativ litteratur. 
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Tabell 4. Korstabulering mellan lärare som anser att serier är litteratur och lärare som 
använder serier i sin undervisning 
 

anser att serier är alternativ litteratur 
Lärare som ja nej både ej svar Totalt 

ja 9 1 2 1 13 använder 
serier nej 36 0 0 1 37 
Total 45 1 2 2 50 

 
 
 
Vilka attityder har lärare till serietidningen som pedagogiskt redskap? 
 
Flertalet av de tillfrågade lärarna, 37 av 50, svarade i enkätundersökningen att de inte 
använder sig av serietidningar i sin svenskundervisning. Vår tes serietidningar anses inte vara 
kunskapsbärande bekräftas sammantaget av deras svar, men bevisligen beror det inte på att 
lärarna anser att serietidningar inte är litteratur. Några få ställer sig dock positiva till 
användandet av serier i svenskundervisningen, trots att de själva inte använder sig av serier i 
sin undervisning. En informant som säger sig vara ny i läraryrket skriver att det inte är ett 
medvetet val att inte använda serier. Denna lärare skriver: jag tror att man kan använda sig av 
serietidningsformen för att få igång både skrivandet & läslusten. Vidare tillägger dock 
informanten att serietidningsläsande bör utvecklas till skönlitterärt läsande. Forskning visar 
att läsandet av serier inte leder till läsandet av skönlitteratur, då serieläsande ungdomar 
fortsätter att läsa serier (Strömberg, 2005). Skönlitteratur kan dock genom serieformen göras 
begriplig på ett annat sätt, och då bli tillgänglig för en större massa (Ander, 2003). En annan 
lärare skriver att han/hon ska lägga in serier som ett tema nästa år, med motiveringen att 
serier går ofta hem hos barn. Läraren tror att serier är ett bra sätt att få barnen att börja läsa 
och skriva. Att ”tala till unga på ungas vis”7 kan ge resultat, och att genom entusiasm stödja 
eleverna att arbeta aktivt också med detta material bör grunden för ett lyckat resultat vara 
lagd.  
 
Några lärare skriver att de inte använder sig av serietidningar i sin undervisning, men att deras 
elever läser serier: Mina elever får läsa serietidningar – seriepockets ibland när vi har tyst 
egen lästid och eleverna får läsa serietidningar när vi har tyst läsning. Jag är inte negativ till 
serier, men använder det inte i undervisningen. En lärare skriver att eleverna får däremot läsa 
serier ibland som omväxling under läsperioder –bra att dom läser – variation. Vad eller 
varför eleverna läser serier reflekterar inte lärare i enkätundersökningen över, men hur viktigt 
det är att eleven faktiskt läser, betonas av flertalet lärare. En lärare skriver: har i några fall då 
elever inte känner lust för att läsa skönlitteratur låtit eleverna läsa serietidningar (Adam & 
Eva). Det är vikigast att eleven läser.  
 
Det framkommer i enkätsvaren från ett flertal lärare att de inte anser sig ha tid till att arbeta 
med serier i undervisningen. En lärare skriver att tiden räcker inte till. Jag är inte tillräckligt 
intresserad eller insatt i vad som finns. En annan lyfter att för övrigt har svenskämnet för lite 
tid och väldigt stor stoffmängd och många olika moment. Moderna barn har stora svårigheter 
med stavning, handstil, ordförståelse. Detta måste få prioritet den tid vi har till förfogande. 
Detta kan tolkas på så sätt att tiden inte är tillräcklig i jämförelse med de moment som lärare 

                                                 
7 Vilket var orsaken till framgång med kampanjen Okej sex, [www.okejsex.nu/om/press] 2008-09-
06. 
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anser att ämnet svenska ska innehålla, därför prioriteras helt enkelt inte serier. Serier anses 
inte vara kunskapsbärande, utan det finns så mycket annat att arbeta med som är pedagogiskt 
uppbyggt, vilket en lärare uttrycker. Vidare så verkar ämnet svenska inte ha rum för serier, 
utan ses av flertalet lärare endast som ett alternativt läsmaterial som eleverna helst inte bör 
läsa. Få lärare ser serier som ett självständigt medium, med ett rikt utbud av uttryck och 
berättande (Bonnier, 1982). Några lärare delger att jag har haft fullt upp med annat 
läsmaterial. Det har inte blivit av att jag använt serietidningar. Är själv inte så intresserad av 
serietidningar och det är stor spridning på läsförmåga. Precis som visats förut, så har serier 
en röd tråd i sitt berättande, vilket gör att serier kan ha ämnen som både vuxna och barn kan 
relatera till, exempelvis rasism, fördomar, genusrelationer och levnadssätt.  
 
Att inte ha eget intresse för serier nämns också som en anledning till att inte lärare använder 
serier i pedagogiskt syfte. Merparten av lärarna nämner faktiskt detta som orsak till varför de 
inte använder serietidningar i sin undervisning. En lärare skriver att jag använder nog inte 
serietidningar i min undervisning så ofta pga. att jag själv aldrig läst serietidningar. Det har 
aldrig tilltalat mig. Vissa av lärarnas attityder till serier kan uppfattas som negativa och 
kommentarerna de ger är: är själv inte road av att läsa serier = får inte rätta engagemanget, 
motivationen för arbetssättet, är själv inte så begeistrad i serier –inget större intresse av det, 
kan inte så mycket om det och har själv aldrig varit intresserad av serier.  
 
Flertalet lärare skriver att serier har dåligt språk och att serier innehåller värderingar som inte 
bör uppmuntras i skolan. En lärare skriver att tycker att språket ofta är torftigt. Ingen djupare 
handling. Körigt med bild och text. Innehåller sådana värderingar som vi inte uppmuntrar i 
skolan. Återigen beskriver lärare vad de tycker om serietidningar utifrån sitt eget perspektiv 
som lärare och vuxen. Frick (1986) menar att serier ger för många ett virrigt uttryck och kan 
anses obegripliga för många vuxna. Endast några få lärare ger svar som har eleverna i åtanke. 
En lärare skriver att han/hon tror att språket inte passar mina nybörjare. Kalle Anka tex. vissa 
har svåra ord och faktiskt lite ”vuxet” innehåll ibland. En annan menar att det är viktigt att 
eleverna bygger upp egna inre bilder, istället för att bygga upp fantasin kring bilderna i en 
serietidning. Denne skriver att det är viktigt att de flesta elever kan läsa och uppleva text utan 
bildstöd för att skapa sig egna bilder. Att läsa och uppleva bilder borde berika elevens inre 
bilder och inte hämma skapandet av egna bilder. Elever kan ibland behöva stöd av bilderna 
som finns i en serietidning för att på så sätt räkna ut vad texten handlar om. Att läsandet av 
serietidning på något sätt skulle hämma den egna fantasin om att skapa sig egna bilder är 
motsägelsefullt. Bonnier (1982) menar att det i dagens samhälle finns för lite utrymme till 
fantasi, särskilt i skolan.  
 
En lärare skriver att böcker har ett bättre språk och att serier endast ger njutning för stunden. 
Jag föredrar böcker som har ett bättre språk – innehåll. Serietidning är förströelse för 
stunden. När det kommer till språket i serietidningar, har det visat sig i undersökningar att 
serietidningar har ett lika stort ordförråd som barnböcker och läroböcker (Bejerot, 1981). 
Slang och felstavade ord förekommer väldigt sällan i serier och i en undersökning av stora 
klassiska litterära verk har man analyserat språket och kommit fram till att det inte höjer sig 
över seriens nivå (Bejerot, 1981). En annan lärare tycker att serier är svåra att läsa, vilket är 
något som Frick (1986) har identifierat. Läraren skriver: tycker det är svårt att läsa. Vuxna 
ser serier ur ett vuxenperspektiv, vilket kanske inte behöver vara det bästa perspektivet 
(Dickinson, 1970).  
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En lärare nämner att denne inte använder sig av serier i sin undervisning på grund av 
kollegialt tryck. Denna skriver: ibland kollegialt tryck. Ibland blir det helt enkelt inte av. 
Ibland finns inget behov. Sedan 1950-talet har serien som form baktalats och man har försökt 
påvisa att serier ger skadliga effekter, trots att forskning visar motsatsen (Ujjie, 2005). Om det 
är den allmänna attityden att det är så, kan det kollegiala trycket mot serier i undervisningen 
förstås. Det kan påvisa att det är svårt att införa nya moment i undervisningen om de andra 
lärarna inte tycker att ämnet är intressant. I vår undersökning framkommer det att några 
lärare, som inte säger sig använda serier i sin undervisning, ändå beskriver tillfällen då de 
faktiskt gör det. Bland annat så skriver en lärare: jag har inte använt dem som ett pedagogiskt 
redskap. Främst pga. okunskap om hur man kan använda dem och det finns så många bra 
material för svenskundervisningen. Däremot är det viktigt att diskutera skillnader i 
skriftspråket och då även prata om hur språket i serietidningar ser ut. När man pratar om 
språk och diskuterar hur språket ser ut i en serietidning, kan det tolkas som att man faktiskt 
använder serietidningar i sin undervisning.  
 
Ett flertal lärare skriver att de inte vet så mycket om serier. Det framkommer också i 
undersökningen att många lärare känner sig osäkra inom ämnet serier och att de därför inte 
använder det i sin undervisning. Ett flertal har lämnat kommentarer såsom osäker på hur jag 
ska använda dem, jag kan inte så mycket om serietidningar och jag har inte arbetat så länge 
och har därför inte tänkt igenom hur jag skulle använda det som arbetsområde. Några lärare 
skriver att de inte har använt serier som undervisningsmaterial i sin utbildning och vet därmed 
inte så mycket om serier eller hur man ska kunna arbeta med serier i svenskundervisningen. 
En lärare delger att jag saknar kunskap och har inte tänkt på det som ett alternativ och en 
annan ifrågasätter sig själv: Bra fråga Tiden att planera och jag har inte letat upp någon bra 
idé. Detta område ramlar lätt ut. En lärare säger att den styrs av tillgången till serier: Styrs 
mest av tillgång. Vilka serier ”ramlar över mig”? Då jag inte själv läser serier regelbundet 
får jag färre uppslag. Om serier setts som ett naturligt inslag i svenskundervisningen, bör 
rimligtvis tillgången till serietidningar underlätta och arbetsmetoder för hur man kan arbeta 
med dem synliggöras. Det finns serier som redan från början är ämnade för skolbruk, men det 
pedagogiska utnyttjandet av seriemediets möjligheter har hittills varit mycket begränsat. Att 
serietidningar och serier dessutom förbises på lärarutbildningen främjar inte forskning eller 
intresset för serier i skolundervisningen.  
 

Vilka serietidningar lämpar sig för pedagogiskt arbete? 
Seriemarknaden har ett enormt stort utbud och det kan vara svårt att orientera sig i vad som är 
bra och dåligt. De lärare som deltog i undersökningen fick svara på frågan om vilka serier 
som lämpar sig för pedagogiskt arbete. Lärarna nämner främst Bamse8 som pedagogiskt 
material att använda i svenskundervisningen. Bamse har alltid förmedlat en medmänsklig och 
solidarisk grundtanke (Strömberg, 1999). Bamse innehåller flera olika historier som berör 
vardagliga händelser och historier som baseras på fakta. Några informanter nämner att det 
finns specialnummer med Bamse som tar upp främlingskap och mobbing, och dessa lämpar 
sig som underlag för diskussioner. Informanternas egna tankar kring Bamse är att Bamse är 
mobbingförebyggande, har hjälpas-åt-tema och att Bamse tar upp mycket etik, moral, hur 
man ska vara mot varandra.  
 

                                                 
8  Bamse är en av de mest folkkära seriefigurerna i Sverige. Skaparen Rune Andreásson är 
nästintill lika populär som Astrid Lindgren [http://susning.nu/Bamse]. 2008-10-10. 
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Kalle Anka hamnar på andra plats över serier som lärare i vår undersökning anser är lämpliga 
tidningar att använda i skolundervisningen. Andra tidningar som tas upp är Fantomen, Nalle 
Puh, Musse Pigg, Tarzan och alla serier från Deribs. En informant tycker att Kalle Anka kan 
fungera bra som diskussionsunderlag och även ge inspiration till eget skrivande. Kalle Anka 
är en av de 100 bästa serierna enligt Strömberg (1999). En av informanterna skriver att Deribs 
-alla serier är lämpliga att använda i svenskundervisningen. Denne lärare menar att dessa 
serier behandlar universell problematik, speglar äkta känslor och har barn i huvudrollerna. Ett 
par av de serier som Deribs9 är skapare till är Buddy Longways äventyr och Yakaris äventyr. 
Dessa bygger på den amerikanska västerns historia. De handlar om indianer och vita, och hur 
de lever i vildmarken. De innehåller såväl spänning och dramatik som mänsklig värme 
(Strömberg, 1999). Då dessa serier har ett historieberättande tema fungerar de bra i samband 
med undervisning. En informant skriver just att Buddy Longway är lämplig att använda i 
svenskundervisningen: Buddy Longway som jag tycker har ett fredsfostrande innehåll. 
 
Andra serier som nämns av informanterna som lämpliga är Asterix, Lucky Luke som kritiskt 
granskar ”Vilda Västern” Amerika och Manga-serierna. Dessa behandlar också historiska 
händelser. Manga, som är ett av de nya stora seriefenomenen från Japan, har en stor spridning 
bland sina läsare. En informant skriver: de flesta tidningar kan användas beroende på vad 
som ska diskuteras. Vidare menar informanten att alla [serier] har något att säga/dölja! 
Övriga serier som nämns som lämpliga är Eva & Adam och Illustrerade klassiker. En av 
informanterna hävdar att alla serier går att använda på sitt sätt i undervisning: Alla, på 
marknaden, förekommande serietidningar. Favorit är Illustrerade Klassiker! Just Illustrerade 
klassiker är tidningar som mycket väl lämpar sig för elever som har svårt att ta sig igenom en 
hel bok, men som också kan användas som fullvärdigt alternativ till skönlitteratur. Med 
illustrationer kan elever få ta del av de stora klassiska verk som skrivits genom tiderna. Som 
Ander (2003) skriver har serietidningar berikat kommunikationen hos många barn och 
ungdomar som av olika skäl har svårt med läsning av böcker. Mallia (enligt Strömberg, 2005) 
visar att information inte går förlorad om illustrationerna görs rätt.  
 
Några lärare har gett allmänna kommentarer om vad som gör en serie lämplig att använda i 
svenskundervisningen. En lärare skriver att när det gäller att locka tröga läsare tror jag att 
den serietidning som lockar är just den rätta. I låga åldrar är det bra med tydliga bilder där 
det inte blir för rörigt för läsaren. Även texter som inte är alltför svåra kan nog vara bättre 
pedagogiskt sett. Man måste öka svårighetsgraden efter mognad, t.ex.ljudstridiga, långa ord 
och meningar, svåra faktaord osv. Detta är något som Lundberg och Herrlin (2007) 
poängterar. För att läsinlärning ska ske måste lust finnas, och för att eleven ska utvecklas 
måste svårhetsgraden bitvis ökas. Ett par lärare nämner att lämpliga serietidningar är 
tidningar med ett bra språk och kanske med ett ”budskap” och känner mig nog ganska öppen 
här, men det är nog bra om språket är ålders/nivå-anpassat. Bejerot (1981) menar att språket 
i serietidningar har lika stort ordförråd som barn- och läroböcker och att felstavade ord nästan 
inte alls förekommer.  
 
En lärare skriver att lämpliga serietidningar är moderna serietidningar där eleverna kan 
studera könsroller. Detta är en viktig poäng, då eleverna bör få granska och analysera serierna 
de läser. Serietidningar tar upp stereotypa könsroller, rasism och våld, så dessa kan ligga till 
grund för samtal. Genom serierna kan eleverna lära sig om de uttryck som finns inom bild och 
på så sätt vidareutveckla ett intresse för andra uttrycksmedel än tal och skrift. En lärare 
nämner att det finns många [lämpliga serietidningar] eftersom elever som har svårt med 

                                                 
9  Deribs riktiga namn är Claude de Ribaupierre.  
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läsning lättare kan förstå när de har bilder med också. De har läst Eva & Adam, Tintin och 
Asterix. 
 
Ett flertal av lärarna skriver att de inte kan ta ställning till vilka serier de tycker är lämpliga 
eller olämpliga att använda i svenskundervisningen av olika anledningar. En lärare skriver att 
jag anser att alla serier har olika budskap. Men det är viktigt att ha en dialog kring det. 
Därför kan jag inte ta ställning till vilka som är mest lämpliga. Flertalet av lärarna skriver 
dock att de inte vet vilka serier som är lämpliga eller olämpliga, därför att de är okunniga i 
ämnet serier: Jag kan inte och vet inte så mycket om serietidningar och känner inte till några 
serietidningar… Är ej tillräckligt insatt i vad det finns för tidningar skriver en lärare och en 
annan: har inte varit i kontakt med serietidningar sen jag själv var barn = 50 år sedan 
(Blondie, kronblom etc.).  
 
 
Vilka serietidningar lämpar sig inte för pedagogiskt arbete? 
 
På frågan vad lärare tror är olämpliga serietidningar att använda i skolan, är det intressant att 
Fantomen och Kalle Anka nämns. Dessa var ju serier som också ansågs lämpliga att använda i 
svenskundervisningen. Fantomen beskrivs av en lärare som bra äventyrsberättelser och av en 
annan som rasistisk. Andra tidningar som lärare tycker är olämpliga att använda i 
skolundervisningen är Agent X9, Poke´mon och Manga som inte är historiska.  
 
Flertalet lärare skriver att olämpliga serietidningar innehåller för mycket våld. Att använda 
serier med våldsinslag eller annat går emot skolans värdegrund är ett av de svar som flera av 
informanterna instämmer i. En av lärarna skriver att olämpliga serier är sådana med våld och 
kränkande handlingar och texter. Har inga exempel men jag tror att det förekommer sådana 
serier. En lärare menar dock att visst våld är acceptabelt. Denna lärare skriver att olämpliga 
serietidningar är sådana med för mycket våld eller förnedring av andra. De som inte stämmer 
överens med skolans värdegrund. Jag menar mer typen X9 än vad jag menar det överdrivna 
våldet i t ex Tom och Jerry eller Kalle Anka. Något som också nämns är tidningar med 
rasistiskt, sexistiskt och rått innehåll. Att vissa serier även innehåller tomma karaktärer, utan 
äkta känslor med våldförhärligande innehåll är något som några av informanterna skrivit 
angående serietidningar som är olämpliga att använda i undervisningen. 
 
 

Kort sammanfattning av resultat 
Nästan alla lärare anser att serier kan klassas som alternativ litteratur. Det är bara en av de 
tillfrågade som anser att det inte kan det. Det finns lärare som ställer sig positiva till att serier 
används i undervisningen. Dessa lärare anser att serier kan vara bra för elever som är svaga i 
läsning och att det kan vara ett bra alternativ till ”riktig” litteratur. Av de tillfrågade lärarna är 
det 26 procent som använder serier i sin undervisning, medan 74 procent inte gör det. Det 
framkommer i undersökningen att tid, bristande intresse, osäkerhet och okunskap är orsaker 
till varför lärare inte använder serier i undervisningen. Likaså nämns att serier innehåller 
dåligt språk, våld och dåliga värderingar som går emot skolans värdegrund. Lämpliga serier 
som omnämns är bland annat Bamse, Kalle Anka och Fantomen. Olämpliga serier anses bland 
annat vara Fantomen, Kalle Anka och Agent X9.  
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Diskussion  
Målet med vår undersökning var att ta reda på om lärare arbetar med serier i grundskolan, och 
i så fall hur. Vidare ville vi ta reda på om lärare anser att serier kan klassas som alternativ 
litteratur och vilka attityder det finns gentemot serier som pedagogiskt material. Vi ville även 
ta reda på vilka serietidningar som anses lämpliga respektive olämpliga att arbeta med i 
skolan.  
 
Vår undersökning öppnar upp till många frågor. Den visar att flertalet lärare är okunniga i 
ämnet serier och att de inte använder sig av serier i sin svenskundervisning. Det finns flera 
orsaker till detta, bland annat personligt bristande intresse, man vet inte hur man kan arbeta 
med serier, man tycker det är olämpligt material med dåligt språk och man anser att innehållet 
går emot skolans värderingar. Vi vill hävda att serier är en konstform som mycket väl lämpar 
sig i skolarbetet. Med positiv inställning och lite kunskap om ämnet, finns det mycket att 
tillgå och ta lärdom av i seriernas värld.  
 
Enkätundersökningen visar att de flesta av lärarna anser att serietidningar är alternativ 
litteratur. Då litteratur är en stor del av svenskämnet kan man undra varför inte fler lärare 
använder sig av serier i sin undervisning. Läroplanen visar att vi ska ta vara på elevernas 
intresse och att vi ska bredda deras kunskaper i såväl språk som media och kommunikation. 
Vygotskij (enligt Evenshaug & Hallen, 2001) menar att den proximala utvecklingszonen har 
utgångspunkt i barnets erfarenhetsvärld och Dewey (2004) menar att skolan uppgift är att 
hjälpa eleverna svara mot påverkan.  Seriemediet är en stor del av vår kommersiella värld och 
har lästs av såväl barn som vuxna, därför bör vi arbeta med dess innehåll, värderingar och 
attityder. Vi håller med Svedner (1999) att språket kan studeras i serietidningar, likaväl som i 
andra texter. Även Eriksson (2006) påpekar att man i större omfattning skulle kunna använda 
sig av serier i undervisningen, eftersom läsning som engagerar eleverna är en förutsättning för 
att språkinlärning ska ske. 
 
De få lärare som använder serier låter eleverna läsa, skriva och rita egna serier. Serier används 
också som diskussionsmaterial och som ämnesövergripande material med ämnet engelska. 
Lärarna ser serier som en möjlighet till att visa på hur man skriver eller kan skriva. Några 
nämner även att de använder serier för att locka elever som är skrivsvaga eller som inte gillar 
att läsa. Lundberg och Herrlin (2007) skriver att det som är avgörande gällande läsning är att 
få eleverna intresserade och aktiva som läsare. Körling (2003) menar att serietidningsläsande 
är läsande i hög grad och forskning har visat att serietidningsläsande inte hämmar annan 
läsning, utan tvärtom. Ujiie & Krashen (enligt Ujiie, 2005) påvisar att serieläsande elever 
läser faktiskt mer i allmänhet. Strömberg (2005), Körling (2003), Kraschen & Ujiie (1996) 
och Ujiie (2005) menar att all läsning, oavsett form och innehåll, är positiv och leder till en 
önskan om att läsa mer. Frågan är då hur lärare ska kunna uppmärksamma de bra 
egenskaperna som ligger inom seriemediet, eftersom det finns mycket att utforska och lära sig 
genom att använda serier i undervisningen.  
 
En lärare skriver att hon/han inte använder sig av serietidningar i sin undervisning därför att 
det är stor spridning på läsförmåga. Om det nu är så, hade det då inte varit bra att använda 
sig av alternativ litteratur, såsom serier? Några av lärarna skriver att de inte använder sig av 
serier i sin undervisning, men att deras elever läser serier. Detta ger ett ypperligt tillfälle att 
låta eleverna kritiskt granska det de läser. Dewey (2004) betonar vikten av att utgå från 
elevers aktiviteter. Då elever har med sig olika kunskaper från hemmet ser Dewey (2004) det 
som skolans uppgift att ta fasta på elevers erfarenheter och deras intressen. Serier läses av 
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många barn på fritiden och för att få kunskap om de värderingar som serier vill förmedla är 
det viktigt att lärare ser till barns intressen, såsom serietidningsläsande, för att på så sätt kunna 
välja material att arbeta med som kan kopplas till elevernas kunskap och erfarenhetsvärld. 
 
I vår undersökning framkom det att det finns en del positiva attityder bland lärarna gällande 
serietidningar. Bland annat skrev informanterna att serier väcker intresse för skrivning, att de 
är fantasieggande, och någon menade att serier är ”estethöjande”. Däremot bekräftades vår tes 
serietidningar anses inte vara kunskapsbärande, då flertalet av de tillfrågade ställde sig 
negativa till serier. Vi undrar huruvida det enbart är brist på intresse och tid eller om bristen 
kanske kan finnas på lärarutbildningen, där vi själva har noterat att serier ges en väldigt liten 
plats.  
 
Genom litteraturen vi läst har vi kommit fram till att det finns många positiva och lärorika 
sidor hos serietidningen som pedagogiskt redskap. Eftersom kunskapen om serier är så liten 
eller bristfällig bland de tillfrågade lärarna, genomsyras svaren av negativitet. Tid är något 
som poängteras, det vill säga tiden räcker inte till, och därför ges serietidningar inget 
utrymme. Svenskämnet som tar en så stor plats i skolundervisningen borde väl rimligen kunna 
ge utrymme även åt serietidningar? Då de tillfrågade lärarna ansåg att serier är alternativ 
litteratur, borde väl även serier få någon plats i svenskundervisningen? Många lärare nämnde 
att de själva inte är intresserade av serier och att de därför inte använder serier i sin 
svenskundervisning. Lärarens undervisning i skolan bygger till stor del på eget engagemang 
och intresse, och läraren väljer material utifrån eget tänkande och tyckande. Det är intressant 
att lärarens eget intresse och tyckande ses som ett giltigt skäl till att inte använda serier. Är det 
verkligen motiverat att lärarens eget intresse ska styra innehållet i svenskämnet? Dewey 
(2004) poängterar att undervisning bör utgå från elevens intresse och att lärarens uppgift är att 
observera elevers intresse. Kanske kan detta i förlängningen härledas till lärarutbildningen; 
om serier hade införts mer aktivt i utbildningen, hade kanske serier setts som ett pedagogsikt 
redskap.   
 
Det framkom även i undersökningen att några av de tillfrågade tyckte att det finns så mycket 
annat att arbeta med som är pedagogiskt uppbyggt. Om man inte har arbetat med serier och 
sett de möjligheter som mediet kan ge, bör man kanske inte döma ut serietidningar som 
opedagogiskt material. Vi menar inte att alla serier är bra undervisningsmaterial, men man bör 
inte förringa alla serier. Det finns otaliga ämnen som serier tar upp som kan kopplas till 
etnicitet, kön, värderingar, kärlek och våld. Framför allt finns det elever som har serier som 
intresseområde, vilket inte bör nedvärderas. Dewey (2004) menar att undertryck av elevens 
intresse leder till att den intellektuella nyfikenheten försvagas, vilket i förlängningen kan leda 
till att intresset så småningom dör. Att inte ta till vara på elevernas intresse, menar Dewey 
(2004), är att nedvärdera eleven och pedagogen sätter då sig själv och sitt eget intresse 
framför barnets. 
 
Vi tror att serietidningar kan användas i skolan som pedagogiskt material, men det betyder 
inte att alla serietidningar är lämpliga i undervisningen, precis som med annan litteratur. Visst 
finns det ett flertal serier som inte är lämpliga i pedagogiskt syfte, men för den sakens skull 
kan man inte döma ut hela serieformen som opedagogisk. Det har visat sig att serien är ett 
utmärkt pedagogiskt hjälpmedel för att lättfattligt och åskådligt förklara hur olika processer 
eller aktiviteter går till, moment för moment (Peterson, 1974). Det kommer an på oss 
pedagoger vilken typ av serier vi använder oss av och vilka värderingar och teman vi kan 
arbeta kring. Vår undersökning visar att Bamse anses vara lämplig att använda i 
skolundervisningen, medan Kalle Anka och Fantomen anses vara lämpliga och samtidigt 
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olämpliga. Hur kan det bli så? Vad vi lärare saknar är gemensam kunskap om hur man kan 
arbeta med serier i skolan och vilka serier som lämpar sig för pedagogiskt arbete.  
 
Ingen av våra lärare nämnde det, men det finns de kritiker som hävdar att Bamse inte bara är 
en oskyldig serietidning. Vissa menar att man genom Bamse propagerar för socialism, vilket 
kanske är fullt möjligt. I seriefiguren Krösus Sork ser vi kapitalisten som Bamse kämpar 
emot10. Strömberg (1999) menar att det finns en hel del mindre bra tidningar om Kalle Anka 
och hans Värld, men det är inte samma som att påstå att allt är skräp. Kalle Anka är en av de 
mest analyserade och respekterade i världen (Strömberg, 1999). Skaparen Carl Barks 
beskriver människans svagheter och det är inte bara barnen, knattarna, som bär sig dumt åt. 
Barks skildrar livets motsättningar på ett humoristiskt sätt, men också genom list, dumhet, 
ilska, glädje, ömhet, kärlek och avundsjuka. Barks var den som vidareutvecklade 
serieteknikens möjligheter att uttrycka känslor. Om man har dessa aspekter i åtanke när man 
läser och arbetar med Kalle Anka-serier, fungerar de mycket väl i de sammanhang som 
informanterna nämner. Eva & Adam-böckerna är skrivna av Måns Gahrton och Johan 
Unenge. De handlar om två elever som går på mellanstadiet och blir kära i varandra, med alla 
de problem som detta skapar. Serien har gått som följetong i Kamratposten vars läsare är just 
elever på mellanstadiet (Strömberg, 1999). I detta fall är det inte svårt att se det positiva i 
serien. De problem som uppstår är sådana som eleverna själva kan relatera till, vilket är bra 
för de barn och ungdomar som exempelvis kanske har svårt att tala om kärlek. 
 
Våld verkar vara ett utmärkande drag när det gäller serier, och lärares uppfattning kring 
seriernas innehåll kretsar ofta kring detta. Några av lärarna har poängterat detta i sina svar och 
hävdar att de inte skulle kunna arbeta med sådana serier. Men vi vill nog hävda att detta är 
något man kan arbeta med i skolan. Exempel på olika teman är: Hur framställs våldet? Vilka 
fördomar finns det? Hur ser de goda respektive de onda ut? Vad finns det för budskap? 
Ämnen som kan diskuteras och synliggöras är rasism, fördomar, kärlek, ironi, vänskap och så 
vidare. Man kan också göra jämförelser med film och TV för att se vad som skiljer sig mellan 
de olika medierna. I skolan bör man föra fram diskussioner om hur man upplever 
bildberättelser i jämförelse med ordberättelser och alla varianter däremellan (Bonnier, 1982). 
Vygotskij (enligt Körling, 2006) menar att samtalet är viktigt. Att samtala kring sina 
erfarenheter leder till att man blir medveten om det man redan kan och det man förstår. I 
samtalet synliggörs också andras sätt att se. Likaså betonar Vygotskij (enligt Körling, 2006) 
vikten av läraren som kompetent vägledare och modell. Pedagogen har här en viktig roll att 
fylla, för att på så sätt kunna styra upp samtal kring olika ämnen, exempelvis våld i 
förhållande till skolans värdegrund. Vi anser att det är bättre att tala om de normer och 
värderingar som framställs i våldsamma serier än förbise dem. 
 
Att serier innehåller mycket våld är inget att diskutera, för det gör det, i stora mängder. Det 
finns ett flertal tidningar som enbart säljer för detta våldsinnehåll, såsom skräckserier, 
krigsserier och agentserier. När det kommer till serier med alla dessa negativa inslag, är det 
upp till oss lärare att gallra ut det material som går emot skolans värderingar. När man väljer 
ur läromedel och annat arbetsmaterial i skolan finns det vissa riktlinjer. Man måste veta hur, 
vad och varför jag ska arbeta med detta material. Detta gäller även serier. Alla serier är inte 
lämpliga att använda som diskussions- och läsmaterial, men de kanske kan uppfylla ett annat 
syfte. Man kan analysera de värderingar som finns och exempelvis undersöka målgruppen för 
tidningen. Dewey (2004) poängterar att man ska arbeta med de praktiska problem som 
eleverna kommer att möta i samhället. Skolan ska förenkla lärandet av samhällslivet och 
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därför ska innehållet i undervisningen representera det liv som eleverna faktiskt lever. 
Serietidningar har en plats i vårt samhälle och därför anser vi det angeläget att pedagoger 
hjälper eleverna att svara på den påverkan de faktiskt utsätts för. Scholz (2007) föreslår att 
man ska se på vilka idéer och ideologier som skildras i serietidningarna. Vilken miljö utspelar 
sig handlingen i? Bonnier (1982) ger som förslag att man kan arbeta med TV och film för att 
göra jämförelser i förhållande till serier, exempelvis hur framställs skräck och våld i dessa? 
Scholz (2007) menar att man kan utgå ifrån ett konnotativt synsätt när det kommer till serier, 
och vad han menar då är att man kan se på motsatserna och begreppsinnehållet i serierna. Vad 
finns det för könsrollsmönster, vilket socialt beteende återspeglas? Vilken världsåskådning 
propagerar serien? Förmedlas det någon särskild uppfattning eller åskådning av samhället?  
 
Att Fantomen nämns som en olämplig tidning med våld kan diskuteras. Visserligen innehåller 
den skurkar och slagsmål, men grundidén för Fantomen har ändå ett gott syfte även om 
motivet är hämnd. Fantomen svor vid sin faders mördares skalle att han skulle bekämpa 
sjöröveri, ondska och orättvisor, och att hans söner skulle följa honom. Det kan därför ses 
som försvarbart att Fantomen utses av lärarna i vår enkätundersökning som lämplig och 
samtidigt olämplig tidning. Agent X9 nämns också som olämplig på grund av sitt 
våldsinnehåll. Agent X9 är en äventyrsserie som kan jämföras med James Bond, fast i 
serieform istället för film. Att våld är ett inslag i denna tidning är ett faktum och innehållet 
handlar om de goda mot de onda. Likaså utpekades Poke´mon. Poke´mon är en serie, gjord för 
barn i varierande åldrar, där fantasidjur har huvudrollerna. Dessa strider mot varandra och 
kanske kan innehållet vara otäckt för mindre barn att se.  
 
I skolan ska vi läsa varierande litteratur, nutidsberättelser, deckare, kärleksberättelser och 
gamla klassiker. Att det förekommer mycket våld och intriger i dessa undgår många, verkar 
det som. I en stor del av de gamla sagorna och folksägnerna förekommer det faktiskt mycket 
våld och ond bråd död; se bara på klassiker som Romeo och Julia, Illiaden och till och med 
Bibeln, som genomsyras av våld och svekfullhet. När man ser på de gamla sagorna och 
klassiska verk som exempelvis Rödluvan, där vargen slukar mormor eller spökerierna och 
giftmord i Hamlet, så anses de ge overkliga intryck på barn, medan brutaliteten i seriemagasin 
ger nutidskänsla och tränger sig på barn på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid i den äldre 
litteraturen. 
 
Tråkigt nog verkar det bara vara en av informanterna som känner till Illustrerade klassiker. 
Dessa serietidningar är illustrerade klassiska storverk som Hamlet, Iliaden, Moby Dick, 
Odyssén, Macbeth, Romeo och Julia, Gullivers resor, Oliver Twist och många, många fler. 
Illustrerade klassiker producerades mellan åren 1956- 1976 och det finns inte mindre än 228 
nummer tryckta11. Om man då anser att serietidningar innehåller för mycket våld och att de 
anses olämpliga att läsa kan man ifrågasätta ovanstående litteratur som gjorts i serieform. 
Oavsett om du skapar egna bilder genom att läsa eller att se de i bildform är budskapet ändå 
det samma. 
 
Det betraktas allmänt som en självklarhet att ”god” och ”äkta” litteratur har en positiv 
inverkan på läsarna och att den ger utrymme för fantasi och nya synsätt som berikar 
personligheten. Till försvar för serieläsning finns det inga bevis på att barn tar skada av att 
läsa serier. Oavsett litteratur eller andra media, som TV, har människor en stark tendens att 
identifiera sig med olika aktörer, oavsett om de är goda eller onda. Frågan är om det då är 
riktigt att peka ut serier som den form av litteratur som innehåller ”smörja” som påverkar barn 

                                                 
11  [http://www.seriecentrum.com]. 2008-10-10. 
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och ungdomar negativt. Bör man i så fall inte ta ställning till all litteratur, reklam och media i 
denna fråga? 
 
Är det så att det är vi vuxna som är experter på vad barn ska läsa och inte läsa? Vi har en 
tendens att döma ut viss litteratur som skräp utifrån våra egna värderingar och smak. För 
många vuxna är det kanske befogat att de tycker att det är jobbigt att läsa serier, men borde 
inte innehållet i svenskämnet speglas av vad barn och unga tycker, och vad läroplanen säger 
att kursen ska innehålla. Vad barnen själva väljer att läsa borde istället uppmuntras mer både i 
hemmet och i skolan för att på så sätt ta vara på alla de resurser som finns inom all litteratur, 
böcker och tidningar. Är det inte på tiden att vi ser på barnen som individer med egen smak 
och vilja och att de har vissa rättigheter om vad de ska läsa? Är det inte upp till oss pedagoger 
att granska innehållet i litteraturen i såväl böcker som serietidningar och göra något bra med 
det? Barn läser serietidningar för att de tycker att de är bra, då är de också bra (Knutsson, 
1975).  
 
Är då denna litteratur bra? Den innehåller både fördomar, våld och värderingar, men kan detta 
diskvalificera serierna som litteratur? Skulle vi göra det, blir det inte mycket kvar för barnen 
att läsa. Det finns betänkliga värderingar i både Pippi Långstrump, Emil, Skattkammaren och 
många fler. Vem bestämmer vilka värderingar som är korrekta? Är det skolstyrelsen, föräldrar 
eller politiker? Är det inte upp till oss pedagoger att lära oss mer om vad barn tycker om och 
varför? Dewey (2004) ser det som pedagogens uppgift att studera elevens intressen och 
Vygotskij (enligt Evenshaug & Hallen, 2001) poängterar vikten av läraren som modell och 
vägledare. Eftersom skolan har till uppgift att låta eleverna ta del av olika medier, så är det på 
tiden att serietidningar uppmärksammas och tas på allvar. Det kan inte vara en slump att barn 
och ungdomar tycker om att läsa serietidningar. Kan det vara så att pedagoger känner sig i 
underläge när det gäller serier? Barnen läser ju dessa mer och kan säkerligen mer om dem 
också. Detta får inte vara en av orsakerna till att lärare är negativa till serier i undervisningen. 
Det bör införas kurser på högskolan och fortbildning på skolorna om detta. På så sätt kan vi 
följa läroplanen och ge elever ett rikare utbud när det gäller språk, kultur och alternativ 
litteratur.  
 
När det kommer till språket i serietidningar, har det visat sig i undersökningar att 
serietidningar har ett lika stort ordförråd som barnböcker och läroböcker (Bejerot, 1981). 
Slangord och onomatopoetiska ord spelar liten roll i seriernas texter och felstavade ord 
förekommer väldigt sällan. I en undersökning av stora klassiska litterära verk har man 
analyserat språket och kommit fram till att det inte höjer sig över seriemagasinens nivå 
(Bejerot, 1981). Att hävda att alla serietidningar har ett torftigt språk och dåliga värderingar 
tyder på okunskap inom ämnet, tolkar vi det som. Serien som form har oändliga möjligheter, 
då den kan föra barnen till fjärran länder och olika kulturepoker, men även till växternas och 
djurens värld. Serier kan skildra historia eller saga, men också vetenskap eller teknik (Bejerot, 
1981).  
 
Det finns flera skäl till att man måste ta serien på allvar. Serien som uttrycksform lämpar sig 
inom kommunikation samtidigt som den har konstnärliga möjligheter. I vårt samhälle finns 
det få barn och ungdomar som inte har läst eller tittat i en serietidning. Genom skolan ska vi 
bejaka barns och ungdomars fritidsintressen och då bör inte serier förringas som pedagogiskt 
material i undervisningen. Genom att arbeta med serietidningar i undervisningen och använda 
serier som informationsbärare kan man hjälpa många som inte klarar av att läsa textböcker. 
Det finns flera olika svårtolkade berättelser och faktakunskaper som med seriernas hjälp kan 
öppna dörrar till lättare förståelse. Litteraturen kan göras levande genom bilder och på så sätt 
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bli tillgänglig för den grupp människor som har svårt med läsning (Ander, 2003). Däremot 
ska man inte underskatta den teknik som krävs för att läsa en serietidning. 
Serietidningsläsande ska inte ses som en inkörsport till skönlitteratur, utan som ett 
komplement till skönlitterär läsning. Strömberg (2005) menar att serietidningar som 
inkörsport till ”riktig” litteratur är en myt, då undersökningar visar att serieläsande elever 
läser mer än andra elever. Elever som läser serietidningar överger sällan seriemediet, utan 
fortsätter att läsa serier bredvid skönlitteratur.  
 
Vår undersökning visar att kunskapen om serier som pedagogiskt material är brisfällig, och 
inte enat. Vidare har vår studie visat att det ofta är det egna tyckandet och värderingar som 
styr om man använder sig av serier i sin undervisning. Detta går i sig att koppla till kollegialt 
tryck, som en lärare i vår enkätundersökning nämnde. I flera av dagens skolor arbetar man 
med gemensamma upplägg av lektionsinnehåll lärare emellan och ibland kan det vara svårt att 
införa nya moment som kanske inte uppskattas av kollegorna. Då vi arbetar med olika slags 
litteratur i skolan, borde serierna finnas med i gruppen populärlitteratur. Att baktala serien 
som form känns förlegat, man borde istället utforska vad serien som pedagogiskt redskap kan 
ge både vuxna och barn. 
 
Vårt samhälle är uppbyggt av många bilder och mönster, men samtidigt är vi dåliga på att 
bereda elever i dagens skola när det gäller att analysera dem. Att låta fantasin flöda är något 
som skolan har lite tid med, därför hamnar ofta bilder och dess kommunikation i bakgrunden. 
Då seriemediet är ett populärt medium bland barn och ungdomar borde serier vara en bra 
utgångspunkt för en bildspråklig diskussion i ämnet svenska, anser vi. Med lite mer kunskap 
och med lite fantasi kan vi få fram lärorika, intressanta och roliga material att arbeta med i 
skolan inom seriemediet.  
 
Vi vill avsluta denna del med ett litet citat. 

 
Skolan skulle kunna vara den plats där ungdomar lär sig att läsa kritiskt och 
självständigt. Och där de lär sig att motstå indoktrinering.  
 
Låt den bli det! 
 
-släpp in veckotidningar och serietidningar i klassrummen. Lär ungdomarna leta 
efter fördomar och generaliseringar, och lär dem genomskåda dessa, 
- lär också lärarna på lärarhögskolorna hur tidningar kan användas i skolan  
 

(Jakalas, 1980 s.172). 
 
 
Metoddiskussion 
 
Vi har i vår studie undersökt lärarens syn på serier som pedagogiskt arbetsmaterial. Vi valde 
att ge ut en enkät för att få fram kvantitativa resultat på lärarens syn på serier. Genom denna 
metod kunde vi också få ut kvalitativa svar. Att göra en kvantitativ studie med kvalitativa 
frågor i detta ämne har varit positivt. Vi har fått fram både frekvens, procent och individuella 
svar, vilka vi tolkade kvantitativt och kvalitativt. Vi trodde dock att intresset för ämnet serier 
skulle vara större än vad det var. Då serier i pedagogiskt syfte är ett tämligen outforskat 
område trodde vi att vi kunde väcka nyfikenhet för seriemediet, vilket vi hoppas att vi gjort. 
Vår svarsfrekvens blev dock relativt låg mot vad vi trodde och hade önskat, och detta kan 
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bero på flera saker. Främst skulle vi vilja peka på ett bristande intresse om ämnet serier bland 
lärare, vilket stöds av tidigare forskning. I allmänhet anses serier inte vara kunskapsbärande. 
Vi tror också att vi kanske borde ha haft en personlig kontakt med informanterna istället för 
att ta hjälp av skolledningen, för att på så sätt få in fler svar. De skolor vi besökt, där vi 
bestämt möten med lärare som fyllt i enkäten medan vi väntade för att sedan lämna enkäten 
direkt till oss, har resulterat i högre svarsfrekvens än på skolor där ledningen skött utdelandet 
och insamlandet. Självklart kan svarsfrekvensen ställas i ljuset av frivillighet, där läraren helt 
enkelt har valt att inte delta i undersökningen. 
 
Vi har också uppmärksammat en brist i vår enkät, då det framkommer i undersökningen att 
lärare faktiskt använder serietidningar eller har gjort, men att de samtidigt skriver att de inte 
gör det. Vi tror att detta kanske hade kunnat förhindras genom att använda en skala. På frågan 
om läraren använder serietidningar i sin undervisning kunde vi ha graderat med: Nej, aldrig /  
Ja, ibland / Ja, ofta /, för att på så sätt ge läraren fler alternativ och därmed för oss ett säkrare 
svar.  
 
En ytterligare brist i enkäten är att vi inte förtydligat att önskvärt vore endast ett kryss per 
fråga. Att vissa lärare kryssat i fler svar än ett per fråga, har försvårat bearbetningen av 
resultatet. En enkät med flera kryss har dock inte sorterats bort, utan vi har hittat en lösning 
där vi helt enkelt grupperat svarsalternativen efter de svar som vår empiri har gett oss. Att 
lärarna som arbetar i kombination med andra ämnen helt renodlat endast har svarat vad som 
gäller för dem och deras arbete i svenskan reserverar vi oss för, eftersom vi har lärare som 
nämner bild och engelska. Vi vill dock påpeka att vi ser detta som positivt, då serier mycket 
väl lämpar sig för ämnesövergripande undervisning. 
 
Det finns mycket litteratur kring serier, bland annat om serieskapande, dess historik, de olika 
serieskaparna och deras seriefigurer, men forskningen inom detta ämne kopplat till pedagogik 
är svalt. Vi har fått förlita oss på den begränsade litteratur och ringa forskning som finns. Vi 
anser därmed att vår studie kan betraktas som ovanlig, då det inte finns mycket tidigare 
forskning kring serier i pedagogiskt syfte. Samtidigt vill vi påpeka att detta har försvårat för 
oss. Vår utgångspunkt var att de flesta lärare inte arbetar med serier i skolan, vilket har 
bekräftats, så det har därför varit svårt att få fram nya arbetssätt och idéer inom ämnet serier. 
Kanske lämpar sig intervjuer bättre för detta ändamål.  
 

Förslag på fortsatt forskning 
Serier kan bli utgångspunkt för diskussioner om frågor som är aktuella i vår tid, men de utgör 
också ett utmärkt källmaterial för olika forskningsområden. För att kunna använda tecknade 
serier i pedagogisk verksamhet efterlyser vi mer forskning inom dessa nedanstående områden:  

 
• Hur påverkas våra barn av serietidningsläsande? 
• Varför är det så populärt att läsa serietidningar? 
• Vilken social funktion har serier? 
• Hur kan vi arbeta med serier i kombination med värderingar och skolans värdegrund? 

 
Önskvärt vore också en handbok för ämneslärare som beskriver hur man praktiskt kan arbeta 
med serier i skolan. 
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Bilaga  

Enkät gällande serietidningar i skolundervisningen  

 

Hej! 

 

Detta är en enkätundersökning gällande serietidningar i pedagogiskt syfte. Vi vänder oss till 

svensklärare verksamma i grundskolans år 1-9. Denna undersökning kommer att ligga till 

grund för en C-uppsats på lärarprogrammet. Vi, som ber dig om hjälp med denna enkät, heter 

Carina och Therese. Vi läser vår näst sista termin på Högskolan Västs lärarprogram med 

inriktning språk. 

    Vi har försökt att göra enkäten så enkel som möjligt för att vi inte ska ta för mycket av din 

tid. Vår önskan är dock att du är noggrann när du fyller i enkäten, då det är viktigt att vi får 

fullständiga svar. Undersökningen görs helt anonymt och du kan själv bestämma om du vill 

delta i vår studie. Det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt, men du kan när som 

helst dra dig ur undersökningen. Vi vill betona att ditt deltagande är frivilligt. 

     Det insamlade materialet kommer att bearbetas konfidentiellt och användas endast i 

undersökningssyfte. Varken namn på dig eller den skola du arbetar på kommer att vara 

synliga i uppsatsen. Visst material kommer att bearbetas i ett dataprogram, men dina svar 

kommer inte att kunna kännas igen i redovisningen av resultatet. Allt insamlat material 

kommer att förvaras oåtkomligt för andra.  

     Om du är intresserad, kommer du självklart att få läsa den färdiga uppsatsen. Du kan i så 

fall skicka dina kontaktuppgifter såsom adress eller e-postadress, på e-post till någon av oss 

och vi kommer att skicka dig uppsatsen. OBS! Skriv inte kontaktuppgifter i enkäten!  

 

Du kan nå oss på e-post eller telefon om det är något du vill fråga eller om något är oklart i 

enkätundersökningen. 

 

 

Stort tack på förhand! 

Carina och Therese 

 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx  telefon:  xxxxxxxxx 

xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx     xxxxxxxxx 
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Enkät gällande serietidningar i skolundervisningen.  
 
1. Arbetar du i 

Grundskolans tidigare år (1-3)  □ 
Grundskolans mellan år ( 4-6)  □ 
Grundskolans senare år ( 7-9)  □ 
 
 
2. Är du: 

Man □ 
Kvinna □ 
 
 
3. Anser du att serietidningar kan klassas som alternativ litteratur? 

Ja □ 
Nej □ 
 
 
4. Använder du serietidningar som pedagogiskt material i din undervisning? 

Ja □ 
Nej □ 
 
Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv hur du arbetar med serier i din 
undervisning. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Varför använder du / använder du inte serietidningar i din undervisning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Oavsett om du använder dig av serietidningar eller inte i din undervisning, önskar vi att 
du svarar på följande två frågor. 
 
6. Vilka serietidningar tycker/tror du är lämpliga som pedagogiskt material?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Vilka serietidningar tycker/tror du inte är lämpliga som pedagogiskt material? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Skriv gärna egna kommentarer här som du tror kan hjälpa oss vidare i vår studie. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vi tackar dig för din medverkan i vår undersökning. 
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