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Abstrakt 
 

Can interest become knowledge? 

Teacher's attitude towards popular culture in pedagogical practice. 

 

Detta självständiga arbete handlar om fritidslärares inställning till populärkultur i peda-

gogisk praktik. Syftet med arbetet var att delge hur fritidslärare upplever att populärkul-

tur kan användas som ett pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. Utgångs-

punkten var följande tre didaktiska frågeställningar: 

 

 Vad anser fritidslärare att begreppet populärkultur innebär? 

 Hur skulle populärkulturella intressen kunna användas som ett pedagogiskt ar-

betssätt enligt fritidslärare? 

 Varför tycker fritidslärarna att elevernas intressen ska vara en utgångspunkt i 

undervisningen på fritidshemmet? 

 

Metoden som användes var kvalitativ, verktyget semistrukturerade intervjuer. Detta för 

att få en djupare förståelse för respondenternas åsikter och tolkningar. Deltagarna i stu-

dien var mellan 25–60 år gamla och representerades av båda könen. Deras utbildnings-

status skiljde sig åt, likaså antal år de har varit verksamma i läraryrket. Samtliga fritids-

lärare undervisade i ett praktiskt-estetiskt ämne; i bild, musik eller idrott. 

 

I avsnittet tidigare forskning poängterades vilken utmaning det är att beskriva innebör-

den i begreppet populärkultur, samt att fördelarna med ämnet inte utnyttjades i den aka-

demiska världen. Resultatet från studiens förstärker den teorin och undersökningen be-

lyste även datorns och mediers roll. Samtidigt påpekades även populärkulturens bety-

delse för eleverna på fritidshemmet. 

 

 

Nyckelord 
Populärkultur, fritidshem, lärande, kultur, pedagogik. 

 

 

 

 

 

 

Tillägnas min dotter Elice och alla mina bollplank, 

både de akademiska och de populärkulturella. 

 

”Ingen feeling, ingen flow” 
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1 Prolog 
Det är inte kutym att skriva en prolog i ett självständigt arbete på universitetsnivå, det är 

vanligare i litteraturens värld. Anledningen till att jag bestämde mig för att göra det är 

antalet målgrupper som kommer att läsa denna uppsats. Lärarstudenter, handledare och 

examinatorer. Har jag glömt någon ber jag om ursäkt och önskar även dig/er en trevlig 

läsning. För detta ser jag som min främsta utmaning, att skriva om populärkultur på ett 

sätt som tilltalar så många olika individer och åsikter. Min prolog tänker jag använda 

som en berättelse där jag tillåts ha åsikter, utan att ens försöka styrka min uppfattning 

med forskning. Men min populärkultur kräver det inte heller av mig och det är nog lite 

av charmen med populärkultur. Den ende som innerst inne vet vad du tycker och tänker 

om ämnet, är du själv. Om du inte väljer att dela med dig av dina uppfattningar såklart 

och det tänkte jag göra nu. Samtidigt vill jag ta tillfället i akt och tacka alla respondenter 

som delade med sig av sina tankar om populärkultur i de intervjuerna jag genomförde. 

Jag uppskattar det verkligen, ett stort varmt hjärtligt tack! 

 

Populärkultur betyder väldigt mycket för mig och samtidigt innebär det väldigt många 

olika saker. Litteratur, musik, film, dans och konst. Populärkultur anser jag är lika vik-

tigt som det är personligt. Det är en av anledningarna till att jag tycker att det borde vara 

en del av fritidshemmet. En verksamhet där elevernas sociala utveckling ska ges lika 

stor plats som deras lärande. Jag tycker det är både viktigt och självklart att elevernas 

egna erfarenheter ska vara en utgångspunkt i pedagogisk undervisning. Populärkultur är 

ett stort ämne och som jag anser, ett ämne som jag omöjligt kan göra rättvisa. För mig 

påminner populärkultur lite om en orkester och denna gång är det jag som är dirigenten. 

Du som läsare kommer säkerligen att ha både andra synpunkter och åsikter, förmodli-

gen hade du valt ett helt annat perspektiv på ditt arbete. Vi är alla olika individer och vi 

tolkar saker på olika sätt. Men så länge vi respekterar varandras åsikter så tycker jag att 

den stora variationen gör det mer spännande. 

 

Staffan Stukát (2011, s. 20) brukar reflektera över sina studenters ämnesval i det själv-

ständiga arbetet på följande sätt. För honom handlar det lika ofta om en nyfikenhet att 

studera ett intresse, som en brist som studenten själv upplever i lärarutbildningen. Han 

anser samtidigt att det kan vara ett betydelsefullt ämnesområde som berörts lite, eller 

inte alls. I min treåriga utbildning till fritidslärare ingår det en vecka populärkultur. Jag 

är övertygad om att elevers intressen och erfarenheter kan bli kunskap, därför anser jag 

att detta ämne är så viktigt att utforska. För tänk om populärkulturen kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Tänk om det finns en möjlighet att förena 

elevernas egna kulturella perspektiv med vuxnas didaktiska barnperspektiv? Därför har 

jag valt att skriva om populärkultur och där har även källkritiken en given plats. 
 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informa-

                                                         .                             

                            ga att kritiskt granska information, fakta                  

och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Läroplan för grundskolan, förskoleklas-

sen och fritidshemmet 2011, s. 9). Under min uppväxt ställdes jag inför helt andra förut-

sättningar, nuförtiden har barn/elever andra utmaningar. Det finns två frågor som jag har 

fått höra fler gånger än andra av elever. Den första är: Varför måste lärande vara trå-

kigt? Den andra är: Vem vill egentligen bli lärare? Den första frågan går att koppla till 

mitt val av ämne i detta examensarbete. Mitt svar p                     : ”Jag, jag vill 

          .” S              j                                       : p p                

didaktiska triangeln och källkritik. 
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2 Inledning 
”M                                               .” Det tillhör knappast ovanligheterna 

att populärkulturen figurerar i medier på olika sätt. Digitaliseringen i samhället gör det 

lättare att nå ut till fler personer på kortare tid och tidningarnas löpsedlar försöker stän-

digt väcka vårt intresse. Den här gången är utgivaren facktidningen Skolvärden. Jag är 

medveten om vikten av källkritik men när jag inser att personen som intervjuas är en 

före detta lärare och numera även nobelpristagare i litteratur, Herta Müller, så läser jag 

artikeln (Hedman, 2017, s. 34). Inte speciellt förvånande visar det sig att det som Herta 

Müller faktiskt sa var: ”Litteratur i skolan är ett helt nödvändigt skydd mot dumhet, 

populism och förtryck, och viktigare än någonsin.” 

 

Populärkultur är en stor del av mitt liv, populärkultur är en stor del av många personers 

liv. Reflexivitet är ett begrepp som den tyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe 

(1993) använder sig av. Det är hans uppfattning att personer omprövar sin egen identitet 

och att den i sin tur uppstår genom relationen till omgivningen. Ziehe (Claesdotter 

2011) hävdar att det handlar om ett fenomen som är särskilt viktigt i yngre åldrar. Med 

ordet ”           ” menar han att det framförallt är två saker som prioriteras i männi-

skors liv; saker som är underhållande och det som väcker intresse. Personligen anser 

Thomas Ziehe att det kan kopplas till populärkultur och Internet. För barn och ungdo-

mar är det dessutom viktigt att få möjlighet att ingå i en gemenskap, de vill gärna känna 

tillhörighet i en grupp. 

 

Skolan har en speciell uppgift i att ledsaga sina elever genom mer främmande territorier, 

detta för att bredda deras kunskaper till andra områden som behandlar mer än populär-

kultur. Ungdomars egenvärldar och dess kunskapsinnehåll består, enligt Ziehe, av just 

populärkultur. I skolvärlden skulle estetiska ämnen och kultur kunna agera som en bro 

mellan det främmande för elever och deras egenvärldar. Han förespråkar inte att skolan 

ska introducera barns egenvärldar i deras utbildning. Däremot anser han att populärkul-

tur skulle kunna bli elevers utgångspunkt i processen för att lämna det bekanta bakom 

sig, samt utvidga nuvarande horisonter till nya utmaningar och kunskaper. 

 

Många år har gått sedan jag var både barn och ungdom. Vad jag väljer att läsa må ha 

förändrats, men inte varför jag väljer att göra det. Denna artikel hade en rubrik som 

väckte mitt intresse, samtidigt smickrade innehållet min personlighet. Det som har för-

ändrats mest är hur jag tolkar innehållet, mitt källkritiska förhållningssätt. Den kunska-

pen lärde jag mig i skolan. När Carlsson (2012, s. 45) hävdar att min generation är upp-

vuxen med tv, så påminns jag samtidigt om mitt intresse av rörlig bild. Det skulle kunna 

vara ett sammanträffande. Det skulle lika gärna kunna vara så att populärkulturens be-

tydelse och påverkan skiljer sig åt mellan generationer. Forskare, bl.a. etnologen Gillis 

Herlitz, har skrivit om kulturskillnader mellan generationer, så varför skulle det inte 

finnas skillnader vid resonemang om populärkultur? Media har insett detta, nu är det 

dags att utbildningssektorn gör det. 

 
                                                                                 p           

                                                                      p                              

(Lgr 11, s. 10).  
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3 Syfte 
Syftet är att delge hur fritidslärare upplever att populärkultur kan användas som ett  

pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. 

 

3.1 Didaktiska frågeställningar 

 

 Vad anser fritidslärare att begreppet populärkultur innebär? 

 Hur skulle populärkulturella intressen kunna användas som ett pedagogiskt 

arbetssätt enligt fritidslärare? 

 Varför tycker fritidslärarna att elevernas intressen ska vara en utgångspunkt 

i undervisningen på fritidshemmet? 
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4 Bakgrund 
Detta självständiga arbete är indelat i bakgrund och tidigare forskning. Anledningen till 

det är enkel. I avsnittet bakgrund finns information som kan anses viktig att ha i åtanke. 

Möjligtvis självklara saker enligt vissa, men kanske inte så självklara för andra. Under 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk finns fakta som behandlar mitt val av ämne; 

populärkultur. 

 

4.1 Lärande 

När dagens elever börjar skolan har de med sig otaliga erfarenheter som onekligen här-

stammar från populärkulturen (Fast 2007, Urbach & Eckhoff 2012). Traditionellt sett så 

har de erfarenheterna värderats mindre än den akademiska kunskapen som eleverna 

senare möter i skolan. När populärkulturen istället integreras i skolmiljön visar forsk-

ning (Urbach & Eckhoff, 2012) att de tidigare erfarenheter hos eleverna påvisade både 

kognitiva och uppfinningsrika effekter inom läskunnighet. Ett pedagogiskt perspektiv 

skulle därför vara möjligt att använda sig av med hjälp av populärkulturen. Gärdenfors 

(2015, s.25) hävdar att det grundläggande problemet är hur begreppet lärande används 

på många, delvis oförenliga sätt. ”L                 p  x                          

                        p        ”      er Gärdenfors, det informella lärandet sker utan 

någon reguljär undervisning. Thomsen (2010, s.42) håller med men påpekar samtidigt 

att lärandet utgår                                    ”                                  

         .” H   p p                                           p                         

i det konkreta. Förklaringen till det är exempelvis en händelse eller en observation som 

sedan behandlas med reflektion. Reflektionerna gör att individen kan utveckla generali-

seringar som vi tar med oss till olika situationer, eller provar i olika sammanhang. Han 

betonar att genom upprepade cykler, där individen observerar, reflekterar, generaliserar 

och testar sina generaliseringar, lär sig människan kontinuerligt.                     

          p                                    , skola och fritidshem kan berika ele-

vernas utveck                 (Lgr 11 s. 10). 

 

Selander & Kress (2010, s. 26) definierar multimodalitet i de olika resurser som indivi-

der använder för att skapa mening, samt tolka världen. De ord, föremål, symboler och 

gester som finns tillgängliga och som inte betyder något på tu man hand. Resurserna blir 

dock meningsskapande i det sociala sammanhang de används i, samt i de kontexter där 

de skapats. Nuförtiden har digitaliseringen gjort att både innehåll och arbetssätt i under-

visningen ändrats. Då kommunikationen innan var skriftbaserad så kommer processen i 

framtiden att bli alltmer multimodal (Selander & Kress, 2010). 

 
4.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Som blivande fritidslärare associerar jag denna teori med fritidshemmets verksamhet, 

där det informella lärandet sker genom olika former av kommunikation och samspel. 

Därför kommer inlärningsstilen på fritidshemmet att utgå ifrån Vygotskijs teori om ett 

sociokulturellt perspektiv som nämner att människor ska ses som lärande individer. 

Som individer både agerar och interagerar vi tillsammans med andra, samtidigt som vi 

då även går igenom en socialisationsprocess (Vygotskij, 1999).  

 
      p                        pp.       p                                    –              

                                       –                         p                 . Skolans arbe-

                  p                                 p                   p                        

former balanseras och blir till en helhet (Lgr 11, s. 10). 
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Säljö (2014, s. 297) påpekar att sociokulturell teori har ursprunget i de arbeten som Lev 

S. Vygotskij skrev och som behandlar lärande, språk och utveckling. Hans personliga 

intressen som estetik, juridik, litteratur, konst och medicin kom att spegla hans eget syn-

sätt. Sparrman (2002) menar att estetik omfattar ett stort antal områden, bland annat 

konstvetenskap, filosofi och litteratur. Där finns dock utrymme för kommunikations-

former av mer medial art, samt av de kulturella uttryck som eleverna själva föredrar. 

 

Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering, som är ett sätt att 

förstå och beskriva lärande. Människor blir bekanta med och utvecklar kulturella för-

mågor som att rita, skriva och lösa problem med mera. Det är de verktyg eller redskap 

som vi använder oss av för att förstå och agera i vår omvärld, det som även kallas me-

diering. Vygotskij ansåg att det fanns två sorters redskap; det språkliga som består av 

olika symboler och tecken. Sedan de fysiska verktygen som spadar, tumstockar och 

böcker med mera. När verktygen förekommer tillsammans utnyttjas det mer generella 

uttrycket, kulturella redskap. En bild kan förekomma både på en datorskärm och på ett 

papper, den har då både en fysisk och en språklig sida (Säljö, 2014). 
 

Skolverket (2010, s. 27) poängterar att det är i dialogen som lärandet äger rum. Därför 

bör förhållningssättet till elevernas lärande och utveckling vara likadant oavsett tidpunk-

ten på dagen. Det är viktigt att eleverna såväl blir berörda, som att de inser anledningen 

till varför de ska lära sig något. 

 
   j                                                   x           j                             s-

                                                                 (Lgr 11, s. 11). 
 

4.2 Digital kompetens 

En stor skillnad från undersökningar som Statens medieråd har gjort tidigare år, visar att 

det tydligt går att se hur medieanvändningen som innan var en mer avgränsad del av 

barns fria tid, nu är mer integrerad i deras vardag på ett tydligare sätt. Mark Deuze 

(2012) som är medieforskare hävdar att den digitala kommunikationen och Internet har 

gjort att                                                 ”med medier”             ”i me-

dier.” N                                                      p                nnehåll 

i medier, de är även alltid närvarande i form av olika mobila enheter. Förändringar av 

detta slag i samhället gör att det ställs högre kvar på medborgare när det gäller digitala 

verktyg och digital kompetens. Thomsen (2010, s.41) skriver att i dagens samhälle arbe-

tar människan med att producera eller distribuera information, istället för traditionella 

framgångsfaktorer som successivt blivit mindre. Den utvecklingen har blivit en driv-

kraft som väcker intresse för frågor som rör kunskap, kompetens och lärande. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades 2017 

med olika skrivningar som handlar om digital kompetens. Då regeringen beslutade att 

styrdokumenten skulle förändras, var en av anledningarna till det att dagens samhälle 

blivit alltmer digitaliserat. Tekniska innovationer är ett område som präglats av att yng-

re människor tagit till sig tekniken och de har sedan oftast stått för förändringarna. En-

ligt befolkningsnivån (Andersson & Wadbring, 2008) står den äldre generationen för 

stabiliteten, då deras vanor är mer trögrörliga på grund av att de ofta stannar kvar i sina 

gamla mönster. 

 
Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflö-

de, ökad digitalisering och snabb förändr        . S                                              

                     p                    .                                                     
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förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ (Lgr 11, s. 9). 

 

Skolverket (2017) anser att den digitala kompetensen hos personal som arbetar inom 

skolan behöver stärkas och de har även märkt av att det finns ett behov hos pedagoger 

av kompetensutveckling inom detta område. Elever behöver idag utveckla en förståelse 

för hur detta påverkar dem på både individ- och samhällsnivå. De ska få möjlighet att 

såväl förstå digitala system, samt hur de används. Men elever behöver även som indivi-

der ges möjlighet att stärka sin innovativa förmåga, hur de som individer kan förhålla 

sig till och granska den digitala informationen på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt. 

 
4.2.1 Källkritik 

Mängdvis av information i olika sorters medier når dagens elever. Förmågan att kunna 

hantera det informationsflödet och kritiskt granska det har blivit allt viktigare. Etablera-

de massmedier finns nu digitalt och det blir allt svårare att bedöma om informationen 

där är trovärdig då den både kan vara hårt vinklad och falsk. Oxstrand (2013, s. 130) 

påpekar att den största del information på Internet skrivs för vuxna och att mellanstadie-

elever således inte kan ta till sig språket. Samtidigt hävdar hon att det blir problematiskt 

då det i skolans uppdrag ingår att fostra elever till kritiska medborgare i ett allt större 

informationssamhälle. Oxstrand (2013, s. 132) poängterar att lärare själva anser att det 

behövs källkritik i skolans undervisning upprepade gånger, annars ger lektionerna ingen 

djupare insikt i ämnet. Trots detta visade resultatet av hennes studie att det inte är 

många lärare som arbetar på ett sätt som främjar deras elevers källkritiska medvetenhet.  

 

5 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

5.1 Vad är populärkultur? 

Lindgren (2009, s. 45) betonar vilken utmaning det är att beskriva innebörden i begrep-

pet populärkultur, samtidigt konstaterar han att läsaren av hans bok generellt kan an-

vända sig av följande stödpunkter: 

 

- folklig, populärkulturen återspeglar på flera sätt många individers behov och 

önskningar. 

 

- inte intellektuellt komplicerad, förberedelser krävs inte av populärkulturen då 

den mer kopplas till förströelse och rekreation. 

 

- lättillgänglig, då populärkulturen bygger på traditionella och vardagsnära fram-

ställningar har individer lättare för att identifiera sig själva med innehållet. 

 

- kommersiell, det finns ett förhållande mellan populärkulturen och den ekono-

miska marknaden då kulturens produkter såväl produceras som konsumeras. 

 

”          smältdegel av förvirrande och motsägande innebörder som kan leda analyser 

in i en oändlig rad av teoretiska återvändsgränder.” (Bennett, 1980, s. 34). På detta sätt 

definierar sociologen Tony Bennett (1980) populärkultur, där han framställer det som 

ett värdelöst begrepp. Han menar att begreppet populärkultur är beroende av den kon-

texten som ordet används i, samt vilket annat kulturbegrepp det ställs i relation till. Hi-

storiskt sett har finkulturen varit det begreppet som andra kulturformer som tex 

masskultur och populärkultur ställts i relation till. Då begreppet finkultur inte är lika 

användbart som jämförelse längre, så påpekar han att det krävs en försiktig hantering av 
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samtliga kulturbegrepp. Persson (2000, s. 22) skriver att populärkulturbegreppet både är 

motsägelsefullt och omstritt, men att ordet främst är värdeladdat. Han skriver vidare att 

ordet populär både kan betyda att det är uppskattat av många personer och samtidigt kan 

det betyda att det är folkkärt. Sammanfattningsvis skriver han att det är individerna som 

uttalar begreppet som i slutänden avgör vilka kvalitéer och egenskaper som ordet får, 

det tillsammans med sammanhanget i vilket det yttras (jfr Bennett). 

 

5.2 Populärkultur i skolan 
Enligt Persson (2000) så är förhållandet mellan populärkulturen och skolan inte det allra 

bästa. Då populärkulturens betydelse och inflytande ökar i samhället krävs det att skolan 

hittar andra sätt att förhålla sig till situationen. Han skriver att skolvärlden under lång tid 

har riktat både misstro och skarpare kritik mot populärkulturen. Eleverna själva föredrar 

denna kultur och det har även visat sig att populärkulturen även tar i anspråk en allt vä-

sentligare del av deras vardagsliv (Persson 2000, s. 16). Carina Fast (2007) undersökte i 

sin avhandling om barns tidigare kunskaper och erfarenheter är osynliga i klassrummet, 

eller om de tas tillvara i skolmiljö. Hennes studie pågick i tre års tid och en av upptäck-

terna hon gjorde var att samtliga elever vid skolstarten fick lämna sin populärkultur 

hemma. De barn som ingick i studien delade både kunskaper och andra erfarenheter 

med utgångspunkt i medier och populärkultur. Det spelade ingen roll vilken kulturell, 

språklig eller social bakgrund eleverna hade. Tillsammans skapade de en samhörighet 

kring både läsning, skrivning och berättande. Barnen hade med sig stora erfarenheter av 

både nyare medier, samt populärkulturella produkter som dataspel och film i bagaget. 

Studien visade att eleverna brukade använda sig mycket av texter hemma, även om for-

mell undervisning i skrivning och läsning inte fanns tillgänglig (Urbach & Eckhoff 

2012, Fast 2007). Lena Lee (2012) har också inspekterat hur lärare i de yngre åldrarna 

bedömer populärkultur i skolan. Hennes studie undersökte om populärkulturen skulle 

kunna användas som ett verktyg i undervisningen. Själv menar hon att det är av vikt att 

pedagoger ägnar sig åt att skaffa kunskaper om fenomen inom populärkulturen som 

engagerar eleverna. Studiens resultat visade dock att få pedagoger använder sig av po-

pulärkulturen i pedagogisk praktik. Respondenternas egen förklaring till detta var att de 

själva inte mött populärkulturen i skolan, samt att de led brist på kunskaper om elever-

nas populärkultur. 

 

5.3 Barns kultur och barnkultur 
När Sparrman (2002) i sin studie undersökte barns visuella kultur i vardagslivet använ-

de hon sig av två olika begrepp, barns kultur och barnkultur. Skillnaden som hon ville 

synliggöra är den mellan kultur som vuxna producerar för barn, barnkultur och de ut-

tryck som barn skapar själva, barns kultur. Hennes definition av barnkultur är det kultu-

rella utbud som de vuxna framställer för barnen, samt de grundprinciper som reglerar 

förutsättningarna. Barnens egna handlingar och hur de själva använder sig av kultur i 

vardagslivet, tolkar Sparrman (2002) som barns kultur. Hon påpekar även att det visuel-

la för barn handlar om så mycket mer än bilder, objekt och blickar som också har en stor 

betydelse för deras kultur. Hon menar att den visuella kulturen liknar populärkulturen 

till stor del då den är en betydande knytpunkt mellan eleverna. De bilder som ingår i 

barns visuella kultur består bland annat av spel, böcker, leksaker, filmer och tv-program. 

 

Eriksson (2009) betonar upprepande gånger i sin bok att alla bilder har ett tyst budskap.  

Samtidigt påpekar hon att inte alla människor tydligt lägger märke till den och även då, 

så kan bilden tolkas på olika sätt. Sambandet som finns mellan bilden och en eventuellt 

beskrivande text är inte heller alltid självklar för elever. Speciellt då det finns avvikelser 
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beroende på i vilken kulturell kontext som de befinner sig i. Det är möjligt att elever har 

en begränsad uppfattning av innehållet i ett läromedel och enligt henne så bör det beak-

tas då nya undervisningsmaterial tillverkas. 

 

Färdigheter och kunskaper hos individer blir på så sätt både praktiska och teoretiska. 

Människor använder sig av kulturella redskap när de försöker förstå sin omvärld och 

deras språk fortsätter att utvecklas i gemenskaper. Traditioner både ändrar och formar 

om individers teckensystem, som både används som ett uttryckssätt och som ett sätt för 

att förstå omvärlden (Säljö, 2014). Den vardagliga mediering som elever möts av inträf-

far oftast utan någon form av undervisning och då bekantas de även med mängder av 

redskap som är kulturella. Ofta i samspel och ofta i samtal. I sitt hem, i aktiviteter av 

olika slag eller i leken. Människor har olika tillgång till olika medierande system som 

fungerar på olika sätt. 

 

Således har textbegreppet vidgats då texten även innefattar det budskap som medieras 

på fler sätt än skriftligen. Detta är en angelägenhet för samtliga ämnen i skolan då sam-

hället blivit alltmer digitalt och kräver att elever utvecklar en mediekunnig förmåga. 

Förmedling av information genom olika medieringar tillsammans med visuella uttryck, 

gör att varierande uttrycksätt bedöms som meningsskapande (Oxstrand, 2013). 

 

5.4 Medialiserad kultur 
Elever växter upp i en värld där medier både är en naturlig och självklar del av samhäl-

let. Deuze (2012) framhåller att det egentligen bara är en äldre generation som ens kan 

föreställa sig en värld helt utan medier. Prensky (2001) påpekar att utbildningssystemet 

har förändrats och att elever i dagens samhälle både bearbetar information, samt tänker 

på ett annat sätt än de äldre medborgarna i samhället. De barn som i dag växer upp med 

ett digitalt språk i form av datorer och Internet, kallar han för digital natives. Likaså har 

han en benämning på de som inte växte upp i denna digitala värld och som senare i livet 

fick lära sig denna nya teknologi, digital immigrants. Prensky (2001) hävdar att det 

största problemet som dagens utbildningssystem står inför är just detta. Dagens lärare 

som själva inte är födda i den digitala tidsåldern, kämpar för att förmedla kunskaper till 

dagens elever som är det. Bennett, Maton & Kervin (2008) ifrågasätter starkt föregåen-

de påståenden och de argum                                                    ”   a-

     p    .”                                                                          ik-

giltigt för att fastställa                                                       ’        

       .’ 

 

Den medialiserade värld som barn växer upp i anser Sjöberg (2004) är en betydande 

faktor när en utomstående person försöker förstå deras uppväxtvillkor. Anna Klerfelt 

har skrivit en avhandling (2007) som handar om barns multimediala berättande som en 

länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. Hon fann i sin studie att motståndet 

som tidigare fanns mot datorn i pedagogiska kontexter nuförtiden har övervunnits. An-

vändandet av datorer i pedagogiska praktiker kan både främja kreativiteten hos barn, 

samt bidra till en förbättring av deras språkutveckling. Klerfelt (2007) menar att peda-

gogers nyfikenhet för barns kulturer kan innebära att olika former av meningsskapande 

för eleverna ökar i verksamheten. Ett liknande resultat kom Andersson (2014) fram till 

när hon skrev sin avhandlig där huvudsyftet var att granska elevers meningsskapande 

genom estetiska lärprocesser. Eleverna som ingick i studien utvecklade varierande kun-

skaper beroende på om de använde sig av skrift, rörelse, ljud eller bild i sina berättelser. 

Lärarna som stod för undervisning saknade ofta både resurser och kunskaper för att 

kunna integrera de estetiska lärprocesserna. Andersson (2014) kunde urskilja tydliga 
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populärkulturella drag av de berättelser som eleverna skapade. När barnen gemensamt 

valde aktörer och teman utgick de både efter sina egna intressen men även sina förebil-

der. Berättelserna var även humoristiska med inslag av metaforer och visade tydligt att 

barnen behärskar genrer som skräckberättelser och sagor. Vidare refererade de gärna till 

fiktion samt använde sig av andra medier som TV och film i sina utsagor. Dessutom 

visade studien att de flesta eleverna förstod hur text och bild samverkade för att förstär-

ka kommunikationen. 

 

Petra Magnussons studie (2014) visade att dagens elever har erfarenhet av att skriva och 

läsa texter som innehåller olika uttrycksformer. Däremot saknar de verktyg för att kunna 

analysera och diskutera texterna i efterhand. En av de slutsatserna som hon drog var att 

om en lärare uppmärksammar olika uttryckssätt oavsett medium, så utvecklas elevernas 

meningsskapande och blir mer hanterbart. Varför skulle det inte gå att här använda sig 

av populärkulturen i ett pedagogiskt syfte tillsammans med digitala verktyg? Samtidigt 

påpekar Godhe (2014) i sin avhandling att den tidsperiod som elever har kunnat använ-

da sig och skapa multimodala texter med rörlig bild och ljud i skolan, är relativt kort. 

Hon anser att det skapar ett problemområde som inte har uppmärksammats tillräckligt 

när skolans digitalisering har diskuterats. Kunskapstraditioner har utmanats i klassrum-

met då kommunikationen sker genom allt mer multimodala sätt. Det leder även till att 

de multimodala funktionerna missas när elever ska få sina texter bedömda. 

 

Alla elever inhämtar kunskap på olika sätt och det är viktigt som lärare att komma ihåg. 

Enligt Wennås (2014) är ett resultat av den digitala tekniken att text i en större omfatt-

ning förekommer tillsammans med bilder. Elevers förmåga att hantera den informatio-

nen som förmedlas genom bilder blir märkbart synlig i olika läromedel. Hennes avhand-

ling visade att barn med dyslexi har flera nackdelar när text placeras tillsammans med 

bilder. Den förmågan får stor betydelse när det gäller de elevernas lärande. Likaså har 

Jansson (2011) gjort en fallstudie och där ingick fyra elever med autismdiagnoser. Även 

han analyserade sina elevers lärande när de skapade multimediala berättelser tillsam-

mans. En viktig slutsats från studien är möjligheten till elevernas expansiva inlärning i 

mångfacetterade aktiviteter. En elev uttryckte sin egen utveckling och inlärning på föl-

j         : ”                                      .” 

 

I grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ingår en 30 hp kurs i ett 

praktiskt/estetiskt ämne. Då blir estetiska lärprocesser som kunskapsform tänkvärt. 

Hansson Stenhammar (2015) har undersökt vad estetiska uttrycksformer har för relation 

till elevers lärande. Hon analyserade hur lärare beskrev lärprocessen, samt hur deras 

elever uppfattade processerna när de blev synliga i verksamheten. Hennes analys utgick 

från intervjuer och observationer i en grundskola med musikalisk inriktning. Men resul-

tatet av studien som hon utförde åskådliggör att de estetiska lärprocesserna inte automa-

tiskt kunde kopplas till undervisningen. Reggio Emilia filosofin anser istället att vi be-

höver utveckla barnens möjligheter till att uttrycka sig. "Ett barn har hundra språk men 

berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen ” (Malaguzzi, u. å) 

Citatet är ett utdrag ur dikten som Loris Malaguzzi skrev och han ansåg att gränserna 

mellan lärande och lek ska suddas ut, samt att alla våra sinnen ska användas. 

 

6 Metod 

6.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 

Studiens utgångspunkt är att söka kunskap ur ett perspektiv där tolkningsförmågan står i 

fokus. Bjereld, Demker & Hinnfors (2009, s. 73) hävdar att just tolkning är vanligt när 
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forskare intresserar sig för hur individer upplever situationer. En hermeneutiker är inte 

främmande för att söka olika samband som finns mellan individers föreställningar och 

olika företeelser som händer i omvärlden. Alla människor har olika förkunskaper som i 

sin tur ger upphov till en förförståelse, därifrån utgår sedan deras tolkning av ett feno-

men. Den hermeneutiska cirkeln består av en förståelseprocess av ett förhållande, hel- 

och delhetsprincipen. En individ måste förstå de enskilda delarna, men för att förstå 

delarna så krävs det även att helheten i kontexten förstås (Allwood & Erikson 2017, s. 

110). Min studies resultat analyserades efter den hermeneutiska cirkeln och responden-

ternas ålder, kön, utbildningsstatus och antal verksamhetsår var ej av betydelse. 

 

Eventuella skillnader på hur fritidslärare upplever populärkultur i pedagogisk praktik är 

beroende av ur vilken synvinkel de betraktar den, i sin helhet eller de enskilda delarna 

mer närgående. Därför var den sociokulturella betydelsen som inlärningsstil en infalls-

vinkel som var intressant ifall en av respondenterna nämnde. För en av Vygotskijs upp-

fattningar (Selander & Kress, 2010, s. 116) var att tänkandet förändras under tiden som 

barns språk blir mer omfattande. Han menade även att deras sociala umgängeskrets har 

inflytande på den personliga utvecklingen. 

 

Kunskapsanspråket i min studie utgick från en kvalitativ ansats. Syftets frågeställningar 

besvarades bäst utifrån denna metod och Allwood & Erikson (2017, s. 109) påpekar 

betydelsen av att se när kunskaper sätts i ett större sammanhang. De kan då mer konkret 

hjälpa individer att upptäcka aspekter av kunskapsbildning som ofta är tyst outtalad. 

Genom att använda en kvalitativ ansats i min studie kan de kunskaperna nyanseras och 

respondenternas tolkningar och åsikter kan urskiljas. Om en studie istället utgår från en 

kvantitativ ansats så blir den mer generaliserbar. 

 

6.2 Datainsamling 

Det övergripande syftet med studien är ämnat ur perspektivet från fritidslärare, samt en 

universitetslärare som undervisar blivande fritidslärare. Datainsamlingen skedde i form 

av ljudinspelning. Tjora (2012, s. 106) poängterar värdet i att den som intervjuar dels 

kan fokusera på deltagarna och dels samtidigt vara säker på att få med all data som sägs. 

Då respondenternas attityder till populärkultur stod i fokus för undersökningen var det 

viktigt att de skulle ges möjlighet att besvara frågorna på djupet. Vidare fick de inter-

vjuade tillfälle att både utveckla idéer och synpunkter, samt berätta mer utförligt om det 

aktuella temat för intervjun. Denna typ av intervju används ofta i kvalitativ forskning i 

liten skala enligt Denscombe (2016, sid. 265). För att säkerhetsställa att samtliga re-

spondenter skulle förbli anonyma fick de innan intervjuerna påbörjades välja en fiktiv 

populärkulturell karaktär som deras svar hädanefter förknippades med. Intervjufrågorna 

var utformade så de belyste både frågeställningarna och var relevanta för studiens syfte. 

För att undvika att svaren påverkades så ställde jag öppna frågor och uppföljningsfrågor 

användes för att tydligare konkretisera studiens frågeställningar. Dialogen präglades av 

delaktighet, respondenternas svar avgjorde i vilken ordning som intervjufrågorna ställ-

des. De tidigare kontakter som fanns till personalen på fritidshemmet gjorde så att de 

relationella aspekterna vid genomförandet av intervjuerna underlättades. Denscombe 

(2016, s. 385) påpekar betydelsen av att vid detta tillfälle även komplettera de utskrivna 

intervjuerna med egna kommentarer och anteckningar i närheten av intervjupersonens 

ord, vilket jag gjorde. Två uppföljningsintervjuer genomfördes via telefon med en av 

respondenterna då nya följdfrågor aktualiserades vid analys av studiens resultat. 
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6.3 Urval 

Urvalsprincipen för respondenterna som ingår i studien har skett genom ett explorativt, 

samt målstyrt urval. Inom samhällsforskning är det explorativa urvalet en infallsvinkel 

som vanligtvis förknippas med kvalitativa undersökningar. Detta perspektiv används då 

ganska outforskade områden undersöks och forskaren söker kunskap om uppfattningar. 

Enligt Denscombe (2016, s. 64) är det vanligare med explorativa urval i mindre studier 

och sålunda passar en explorativ ansats väl till den här undersökningen. Det explorativa 

urvalet ger upphov till en möjlighet av insikter, samt en större sannolikhet av intressanta 

exempel av det som studien ämnar belysa. Jag har genomfört sex personliga semistruk-

turerade intervjuer. Respondenterna i studien är mellan 25–60 år gamla och represente-

ras av båda könen. Deras utbildningsstatus skiljer sig åt, likaså antal år de har varit 

verksamma i läraryrket. Samtliga fritidslärare undervisar i ett praktiskt-estetiskt ämne; i 

bild, musik eller idrott. 

 

6.4 Bearbetning av data 

Samtliga röstinspelningar från intervjuerna transkriberades efteråt och materialet låg till 

grund för analysen som skrevs ut. Upprepningsbara läsningar av utskrifterna gjordes för 

att utveckla en djupare förståelse av texten. Då syftet med studien var att ta reda på lära-

res inställningar så måste tolkningen av materialet vara noggrann. Materialet som fram-

kom kategoriseras i olika teman och underteman som svarade på frågeställningen. Där-

efter diskuterades resultatet och tolkades i relation till vetenskapliga teorier. Resultatre-

dovisningen innehåller citat som visar att tolkningar ryms och materialet analyserades 

även efter del- och helhetsprinciperna i den hermeneutiska cirkeln. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Denna forskningsstudie inbegriper datainsamling från människor och ska då ta hänsyn 

till etiska överväganden. Processen för att inhämta tillstånd kan ta lång tid och godkän-

nanden ska erhållas innan datainsamlingen ens kan påbörjas (Denscombe, 2016, s. 424). 

Studien genomfördes efter Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav för forskning: 

 

Informationskravet - Forskaren är skyldig att informera deltagarna som ingår i studien 

om syftet med uppgiften. Innan min studie påbörjades informerade jag samtliga deltaga-

re muntligen om vad mitt syfte med studien var. Samtyckeskravet - Deltagandet i un-

dersökningen/studien ska vara frivillig. Deltagarna som intervjuades i min studie gavs 

möjlighet att när som helst avsluta sin medverkan om de önskade. Konfidentialitetskra-

vet - Uppgifter om de personer som ingår i studien ska behandlas anonymt och förvaras 

på ett säkert sätt, obehöriga ska inte få tillgång till dessa uppgifter. I denna studie an-

vänds fiktiva namn för att säkerställa att alla deltagare förblir anonyma för personer som 

i efterhand läser arbetet. Då människor deltog i forskningsstudien upprättade jag även 

ett informationsbrev. Brevet innehöll all information om projektet, bland annat syfte, 

genomförande samt information om forskningsetiska principer. Informationen i brevet 

skrevs i en neutral ton, informationen var enkel att förstå och språket anpassades till 

målgruppen. Nyttjandekravet - De uppgifter som har samlats in får enbart användas till 

forskningsändamålet. När studien har avslutats kommer både röstinspelningar och tran-

skriberingar förstöras. 

 

6.6 Metoddiskussion 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats för att få syn på de behov och in-

ställningar som finns hos den utvalda målgruppen. Samtidigt menar Allwood & Erikson 
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(2017, s. 159) att ett viktigt validitetskritierium är när en studie handlar om tillgänglig-

heten till olika jämförelsegrupper, samt de uppfattningar som deltagarna har. Trots att 

generaliserbarheten är en validitetsaspekt som kräver ett större urval för att bli god, så är 

den kvalitativa metoden som jag valde mer överföringsbar. Min studies tillförlitlighet 

handlar om transparens, det ska vara möjligt för andra att granska min forskningspro-

cess genom en utförlig redovisning. När intervjuerna genomfördes var jag noga med att 

inte ställa ledande frågor för att inte påverka respondenternas svar. En helt objektiv un-

dersökning är dock inte möjlig då jag som intervjuare omedvetet kan påverka situatio-

nen. Samtidigt ställde jag uppföljningsfrågor för att fånga komplexiteten med hjälp av 

exempel. På detta sätt kan då förståelsen för respondenternas svar ökas, samtidigt som 

det nyanserade materialet belyser studiens frågeställning. Undersökningens resultat re-

dovisar jag genom att inkludera citat. Min studies trovärdighet bygger på att jag under-

sökt det som jag avsett att undersöka och således även besvarar frågeställningarna som 

studien bygger på. Då reabiliteten är svår att bevisa i en mindre studie med endast sex 

deltagare så är jag medveten om att jag inte kan dra några större slutsatser av resultatet. 

 

7 Resultat 
Redovisningen av empirin från intervjuerna är strukturerad efter studiens syfte och frå-

geställningar för att tydligare belysa respondenternas svar. Som Denscombe (2016) be-

tonar så tillåts intervjupersonerna genom denna process berätta om sina egna erfarenhe-

ter och idéer ur sitt eget perspektiv. Det är av den anledningen jag valde en kvalitativ 

ansats och det är av den anledningen jag valde intervjuer som verktyg. För att uppmärk-

samma den rika mångfald av svar jag fick, så har jag valt att inkludera ett större antal 

citat än brukligt. Alla citat förknippades med en fiktiv populärkulturell karaktär som 

respondenterna själva fick utse innan intervjun startade. Detta för att säkerställa att de 

som medverkar i studien förblir anonyma. 

 
Det är deras version, berättad med deras egna ord. (Denscombe, 2016, s. 150) 

 

7.1 Fritidslärarnas beskrivning av begreppet populärkultur 
När respondenterna beskrev populärkultur hade de två olika utgångspunkter. De flesta 

började med att berätta om populärkultur rent generellt när de delade med sig av sina 

tankar. Det handlade om allt från populärkulturens lättillgänglighet till möjligheten att 

populärkultur kan ge upphov till en franchise. Åtskilliga markerade att populärkultur är 

ett stort och brett område. A                               ”         ”            av svå-

righeterna med att beskriva vad det är, består i att alla vet vad det är. En av responden-

terna beskrev att populärkultur såväl är någonting man lär sig, som man lär sig om. 

Samtliga respondenter tog lång tid på sig när de berättade, flertalet gjorde även pauser 

när de tänkte efter. 

 
Kultur som inriktar sig till den breda allmänheten som är lättillgänglig. 

Batman 

 

Då tänker jag främst film, serier, filmserier. Populärkultur är också tänker jag något som ger upp-

hov till en franchise. Att det finns mycket kring det, att det finns då film, serier. Det finns kanske 

actionfigurer, nån slags spel ofta, böcker. 

Hulken 

 

Jag tänker på den kulturen som finns i bruset. Det som jag inte behöver anstränga mig för att se. 

Det flödar in i mitt hem, det flödar ute /.../ Det är ju så stort det här, jättestort. 

Lara Croft 
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Ja, för mig är populärkultur väldigt svårt, ett svårt ämne. Det är svårt och svara på vad populärkul-

tur egentligen innebär för att det är så oerhört brett. För det är någonting som alla vet vad det är. 

Någonting som man lär sig, lär sig om. 

SvampBob Fyrkant 

 

Men några respondenter började samtalet med att ge exempel från sin egen personliga 

populärkultur. De använde det som utgångspunkt för att berätta om populärkultur som 

fenomen. Några namngav även olika personer när de berättade, men inte alla. 

 
Först och främst så är det ju popmusik och sen så tänker jag på modern konst. Andy Warhol tror 

jag            p pp    pp           … och Orup *skrattar* 

Modesty Blaise 

 

Majoriteten ansåg att populärkulturen skiljer sig åt mellan generationer, men även mel-

lan skolor.Vidare ansåg de att elevernas synsätt till populärkultur har förändrats, men 

även tillgängligheten då möjligheterna har blivit större. 

 
Populärkulturen ser ju så olika ut från tid till annan och från skola till annan. Egentligen alltså, på 

det viset så är det ju ett obäkigt begrepp populärkultur och smidigt eftersom man kan använda det 

lite som man vill. Jag tror att det bara är större, det är större möjligheter. 

Lara Croft 

 

Respondenterna ansåg att den största skillnaden bestod i hur populärkultur konsumeras 

av människorna i samhället. Då med tanke på att elever har tillgång till mer information 

och användningen av sociala medier sprider sig. 

 
Den stora skillnaden på populärkultur förr och idag det tänker jag att det måste vara den når ut 

snabbare, spridningen går fortare idag med tanke på sociala medier och informationssamhället där 

vi ständigt matas med nytt. 

Hulken 

 

7.2 Populärkultur i fritidshemmet 
De respondenter som arbetade med estetiska lärprocesser både under skoltid och under 

fritidstid utbytte tankar om verksamheternas skillnader i relation till populärkulturen. 

Det fanns tid att använda sig av olika arbetssätt på fritidshemmet och då säkerhetsställa 

att alla elever skulle få möjlighet att förstå utifrån det inlärningssätt som passade bäst. 

Dessutom nämndes tillgången och möjligheterna till ett flexiblare arbetssätt, som i sin 

tur gjorde det lättare att ta del av populärkulturen genom elevernas egna intressen. 

 
Men det är lättare på fritidshemmet och koppla in med det här med populärkultur. 

Ior 

 

När det gäller de olika pedagogiska verktyg som främjar användandet av populärkultur 

inom fritidshemmet, så var datorn den som nämndes först. Majoriteten av respondenter-

na var övertygade om att datorn haft betydelse för populärkulturens tillgänglighet, spe-

ciellt Internet nämndes som en avgörande faktor. Nuförtiden var det lättare för elever att 

få tillgång till populärkultur på ett helt annat sätt än tidigare generationer haft. 

 
Datorn har ju hjälpt oss att sprida musik och konst och överhuvudtaget kunskap på ett sätt som inte 

fanns när jag var barn på 60- och 70-talet. Så jag ser ju att det, vi har lättare ska jag säga att få fatt i 

konst och kultur och kunskap och så. 

Modesty Blaise 
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En av respondenterna var av åsikten att populärkulturen i sig inte är interaktiv. Däremot 

har populärkulturen blivit ”   -interaktiv” då samhället använder sig av datorer. 

 
Populärkulturen är ju inget interaktivt medium och den interaktiva populärkulturen, den är inte lätt att 

hitta kanske. Jag har inte tänkt på det här så mycket, men i datorsåldern så är den tok-interaktiv. 

Lara Croft 
 

Möjligheten att utnyttja material som böcker, musik, you-tube klipp och liknande var en 

av fördelarna som de flesta berättade om. Stora tillgångar som ökade elevernas chanser 

till skapande aktiviteter både på fritidshemmet och i skolan. 

 
Bra aspekter är att man kan hitta mycket på internet som skapar möjligheter för eleverna att skapa 

olika saker. 

Batman 

 

En av respondenterna var samtidigt mycket noga med att poängtera den stora utmaning-

en som det gigantiska utbudet på Internet för med sig. Hen hävdade vid olika tillfällen 

under intervjun betydelsen av ett källkritisk förhållningssätt även inom populärkulturen. 

Enligt hen kan man inte förlita sig på att den källkritiken som lärs ut i skolan, automa-

tiskt följer med eleverna till fritidshemmet och innefattar andra områden. 

 
Det är smidigt att använda sig av datorn men om du inte har en tillräckligt bra källa, källkritiken 

där så blir det ju fel. 

Ior 
 
7.2.1 Mediers inflytande 

När respondenterna beskrivit sina uppfattningar om datorns inflytande på populärkultu-

ren så blev det en naturlig övergång till mediernas inflytande. Några respondenter bör-

jade diskutera det automatiskt. Deras åsikter om exakt hur stor påverkan medier har på 

individers populärkultur skiljde sig åt. Däremot så var samtliga respondenter överens 

om att ju mer kunskaper en person har och desto större källkritiskt förhållningssätt, ju 

mindre berörs de av utbudet. 

 
Mina två tankebanor det är att medierna har väldigt stort inflytande på det vi gör. Det andra det är 

att medierna egentligen bara är ytan på vår kultur och                                 /…/ Mängden 

av, utbudets storlek gör ju också att det som sägs blir mindre viktigt. Det är fler röster som hörs. 

Men det är klart att har jag makt över språket, dvs kan både läsa och skriva språket och tala språket 

så blir jag en mindre påverkbar människa. 
Lara Croft 

 

7.2.2 Populärkulturens betydelse för elever 

Omfattningen av populärkulturens inflytande på elever i deras vardag, ansåg responden-

terna var både större och mindre. Men den generella uppfattningen var att populärkultu-

ren hade möjlighet att göra ett tydligare intryck på deras identitetsskapande, i de fall då 

effekten av populärkultur blivit större i deras liv. Populärkulturen hade enligt några en 

större påverkan på ungdomar nu och den drabbade eleverna på ett helt annat sätt. En av 

respondenterna hade en annorlunda synvinkel på populärkulturen i relation till elevernas 

identitetsskapande. Hen trodde att det fanns en möjlighet att elever slopade den helt då 

valfriheten var så stor och att de istället            ”       ” populärkultur. 

 
Jag är helt säker på att påverkan har blivit större på människors liv, den blir mer genomgripande.  

Men jag tror inte att det beror på kulturen utan att jag tror att det beror på människans, ungdomar-

nas sätt att möta kulturen och det gör att populärkulturen drabbar ungdomar på ett helt annat sätt. 

Lara Croft 
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Att det dom kommer ta del av populärkulturen som den är, men kanske slopa den. Såklart så 

kommer många fastna vid den, men att dom istället då bygger en egen populärkultur för dom själ-

va för att det är så lättillgängligt och så stor valfrihet. 

SvampBob Fyrkant 
 

7.3 Populärkultur som pedagogiskt arbetssätt 
Respondenterna var positiva till att använda sig av digitala verktyg i kombination med 

populärkultur. Digitala lärmiljöer tillsammans med elevernas egna intressen som ett 

användningsområde i undervisningen sågs som en motivationsfaktor för inlärning. Digi-

tala verktyg var däremot inte avgörande och några respondenter gav förslag på alterna-

tiva arbetssätt. De arbetssätt som nämndes var skapande aktiviteter i form av olika te-

man och projekt. 

 
Utifrån en pedagogisk utgångspunkt tror jag att populärkultur kan användas både med och utan da-

torers hjälp, men om förutsättningar för datorer inte finns eller surfplattor eller vad det kan va, så 

tänker jag att man kan lätt använda sig av böcker å grunda ett populärkulturtema eller kanske 

konst. 

Hulken 

 

Flertalet av respondenterna diskuterade självmant fördelarna med att använda sig av 

populärkultur i undervisningen. Hur det kan användas som ett pedagogiskt arbetssätt, 

samt idéer om hur de själva skulle kunna använda sig av det i undervisande praktik. 

Fördelen av att kombinera nya och okända begrepp med populärkultur då den är känd 

av fler, sammanhanget blev då lättare för eleverna att förstå. 
 

Om man ska prata om någonting som är nytt så menar jag att då ska man inte föra in både nya ter-

mer, nya begrepp, nya fenomen och göra det i en ny och svår kontext utan det ena ska vara känt. 

På samma sätt så tänker jag om populärkulturens betydelse att den är känd av fler, den är väldigt 

tacksam att ta exempel ifrån. 

Lara Croft 

 
7.3.1 Melodifestivalen i pedagogisk praktik 

Melodifestivalen är en populärkulturell händelse som enligt många respondenter var 

vanligt förekommande varje år på fritidshemmet. Denna svenska musiktävling engage-

rade många elever och det intresset speglade även av sig genom olika aktiviteter på fri-

tidshemmet. En av respondenterna skildrade att han utnyttjade elevernas intresse för 

Melodifestivalen i sin undervisning. 

 
Varje år så hade jag ju två veckor med bara Melodifestivalen och då börjar ju jag 1958. Så tittar vi, 

hur såg det ut då? och sen så tittar vi på -68, -74, -76, -82, -88, -91, -2000 och studerar. 

SvampBob Fyrkant 

 

Respondenten berättade om sitt eget intresse för Melodifestivalen under sin barndom, 

även om musiktävlingen hade förändrats mycket sedan dess. Hen kommer ihåg vilket 

personligt engagemang det väckte och den kunskapen använde hen sig av nu. 

 
Som Melodifestivalen så uppskattar ju jag inte det i dag på samma sätt som det va fram till 2000 

ungefär. När det fortfarande va ett program där man hade liksom lagt ner fokus och krut på själva 

låten och hade en orkester med sig till exempel, så allting var levande på ett annat sätt. 

SvampBob Fyrkant 

 

Respondenten berättade vidare om sitt didaktiska perspektiv och varför populärkulturen 

inkluderas på detta sätt i undervisningen. Hens syfte som var att illustrera varför saker 

ser ut som de gör, när dansen dyker upp och orkestern försvinner ur tävlingen. 
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Men sen så var ju mitt syfte med det att varför ser det ut som det gör idag? När kommer rökmaski-

nen? När börjar dom dansa? När försvinner orkestern? 

SvampBob Fyrkant 

 

Respondenten poängterade att eleverna engagerades på ett annat sätt då undervisningen 

utgick från deras egen populärkultur. Därtill så uppfylldes även det pedagogiska syftet 

med lektionerna och de konkreta mål som respondenten hade utifrån ett didaktiskt per-

spektiv. 

 
Deltagandet det blir liksom 100% om man säger /…/ För det sa dom ju själva också att: "Nu har 

det blivit lite rockigare" till exempel, mer gitarr och innan, från början var det mer stråkar och blås 

och så vidare. 

SvampBob Fyrkant 

 
7.3.2 Elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen 

Samtliga respondenter tyckte att det var viktigt att elevernas egna erfarenheter och in-

tressen tas tillvara i skolans verksamheter. De insåg möjligheten av att kunna använda 

sig av populärkulturen som en motivationsfaktor på fritidshemmet. Pedagogiska spel 

som Minecraft och musikkanaler som YouTube verkade nästan självklara att planera 

pedagogisk undervisning utifrån, när en del av respondenterna delgav sina erfarenheter. 

 
Elevernas intresse spelar stor roll. Det finns många spel (Minecraft) och musik (YouTube-kanaler) 

som man kan planera undervisningen utifrån. 

Batman 

 
7.3.3 Från populärkultur till kunskap 

Alla respondenter ansåg att populärkultur skulle kunna användas för att främja elever-

nas lärande och sociala utveckling. Samtliga insåg vilken potential populärkultur skulle 

kunna få i pedagogisk praktik om den gavs möjlighet. Den åsikten var respondenterna 

överens om oavsett deras ålder, kön, utbildningsstatus och antal verksamhetsår i yrket. 

Anledningen till varför populärkultur inte används i pedagogisk undervisning var alla 

respondenter också rörande överens om. Deras uppfattning var att populärkulturen inte 

ses som tillräckligt kunskapsbildande inom den akademiska världen. 

 
Jag tror att man är rädd att inte bli tagen på akademiskt allvar och det beror på att populärkulturen i 

sig inte är intellektuell eller akademisk. 

Lara Croft 

 

Motivet till detta reflekterade respondenterna också över. Det handlade främst om popu-

lärkulturens tillgänglighet och lärarnas brist på kunskap om sina elevers populärkultur. 

 
Å det kan va så att man som lärare så har man kanske en ambition att ge någonting annat än det 

som ungdomarna träffar på hela tiden, dagligen, genom datorer. Samtidigt så tror jag att man som 

lärare känner sig i underläge gentemot ungdomarna för man kan inte särskilt mycket om populär-

kulturen, tror jag man anser. 

Lara Croft 

 

7.4 Fritidshemmet som arena 
Flexibiliteten på fritidshemmet påtalades som en stor fördel, främst tidsaspekten men 

även den variationsrika möjligheten till olika arbetssätt. De potentialer som fanns ge-

nom olika skapande uttrycksformer som dans, bild, lek, musik och drama. Samtidigt 

nämner respondenterna möjligheten till fördjupning av kunskaper och hur det är en för-
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utsättning för att det ska bli riktigt bra. Det tillsammans med elevernas egen spontanitet 

och experimentella kreativitet som det finns tid för att uppmuntra på fritidshemmet. 

 
Ja och så ska vi göra det och så ska vi göra det och så ska vi göra det och terminen är så kort, så vi 

hinner egentligen bara skumma lite på ytan. Att det finns möjlighet att fördjupa och det är ju förut-

sättningen för att det ska bli bra, riktigt bra. Det är ju det som jag har saknat hela tiden under mitt 

jobb som lärare, att man når liksom inte ner och om man ska dra in populärkulturen i det här så 

tycker jag att det är oerhört viktigt att ta sitt avstamp i ungarnas egen kultur. Den dom äger, den 

dom är medskapare i så att dom känner sig hemma i det dom gör. 

Lara Croft 

 

Att man låter dom få experimentera, att dom får uttrycka det och att det finns tid och plats för det å 

det gör det på fritids. Skolan är så styrd, vi har plats för spontaniteten, vi har plats för att uppmunt-

ra den kreativiteten som kommer, det tycker jag om! 

Modesty Blaise 

 

                                  p                                              

                                                 pp                      pp           

                         behov, intressen och initiativ (Lgr11, s. 24). 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet 
Populärkultur var ett svårdefinierat begrepp för respondenterna i studien. Några varvade 

sin beskrivning till att innefatta egna exempel från sin egen populärkultur. De ansåg att 

populärkulturen skiljde sig åt mellan generationer och att elevernas förhållningssätt till 

populärkultur idag var annorlunda. Den största skillnaden var dock tillgängligheten och 

den snabba spridningen i samhället. Respondenterna i studien berättade även om den 

eventuella skillnaden mellan att arbeta på fritidshemmet och i skolan. De var dessutom 

övertygade om att datorn haft en avgörande betydelse för hur populärkultur konsumeras. 

Fördelar med Internets rika utbud av material vägdes mot de källkritiska utmaningarna. 

Åsikterna om mediers inflytande på populärkulturen varierade, likaså vilken omfattning 

den hade på elevernas vardag. Vidare diskuterades hur populärkultur kan användas i 

pedagogisk praktik. En respondent delade med sig av ett konkret exempel. Samtliga 

respondenter oavsett ålder och kön insåg vilken möjlighet och vilken betydelse populär-

kulturen kunde få i pedagogiska sammanhang. Alla ansåg också att det var viktigt att 

både elevers intressen och erfarenheter tas tillvara. Vidare nämndes fritidshemmets för-

delar, då främst tidsaspekten och de variationsrika arbetssätten. 

 

8 Analys 
Studiens syfte var att delge om fritidslärare upplever att populärkultur kan användas 

som ett pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. I denna del av arbetet kom-

mer särskilt likheter att uppmärksammas, de som finns i relation till den tidigare forsk-

ningen och dess teorier. 

 

8.1 Vad är populärkultur? 
På samma sätt som Lindgren (2009, s. 45) betonade tidigare så visade det även sig av 

respondenternas berättelser vilken utmaning det är att definiera populärkultur som be-

grepp. De fyra stödpunkterna som han beskrev påvisar en liknelse till respondenternas 

uppfattningar av populärkultur som fenomen. 

 

- folklig (Lindgren) 
Jag tänker på den kulturen som finns i bruset. Det som jag inte behöver anstränga mig för att se. 

Det flödar in i mitt hem, det flödar ute /.../ Det är ju så stort det här, jättestort. 
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Lara Croft 

 

- inte intellektuellt komplicerad (Lindgren) 
Ja, för mig är populärkultur väldigt svårt, ett svårt ämne. Det är svårt och svara på vad populär-

kultur egentligen innebär för att det är så oerhört brett. För det är någonting som alla vet vad det 

är. Någonting som man lär sig, lär sig om. 

SvampBob Fyrkant 

 

- lättillgänglig (Lindgren) 
Kultur som inriktar sig till den breda allmänheten som är lättillgänglig. 

Batman 

 

- kommersiell (Lindgren) 
Då tänker jag främst film, serier, filmserier. Populärkultur är också tänker jag något som ger 

upphov till en franchise. Att det finns mycket kring det, att det finns då film, serier. Det finns 

kanske actionfigurer, nån slags spel ofta, böcker. 

Hulken 

 

Möjligen skulle populärkultur kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för elevers 

lärande och ett redskap för att utveckla deras uttryckssätt på samma gång? Malaguzzi 

påtalade vikten av att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom bland 

annat matematik, bilder, teater och dans. Kanske skulle elevernas egen nyfikenhet och 

utforskande arbetssätt kunna väckas och synliggöras med hjälp av deras intresse för 

populärkultur? 

 
8.1.1 Personlig populärkultur 

En av respondenterna i denna studie uppgav två namn när hon beskrev sin egen popu-

lärkultur. Orup var artisten som hon förknippade med popmusik. Popmusik som är en 

förkortning av populärmusik och som Nationalencyklopedin beskriver som en musika-

          .                      ”  dan 1800-talet använts i generell mening för mer 

lättillgängliga former av musik och musikpresentation i motsats till mer anspråksfulla 

musikformer. (NE, 2018). Möjligtvis är det inte så långsökt att Andy Warhol blev hen-

nes namngivna exempel inom den moderna konsten. Andy Warhol som är en av de mest 

kända pop-konstnärerna och som förknippas med masstillverkade kopior i silkscreen. 

 

Enligt Farthing (2011, s. 487) använde han sig av en mekanisk teknik för att framställa 

              . I N w Y                     jé           p           p             ”T   

F      .” H     pp                                                                       

folket. Konsten skulle inte reserveras för en utvald skara, således avvisade han finkons-

ten som riktade sig till en helt annan målgrupp. Popkonsten som rörelse inspirerades 

bland annat av bildvärlden inom masskultur, populärmusik, reklam, seriemagasin och 

tidskrifter. 

 

Historiskt sett så har populärkulturen och masskulturen alltid ställts i relation till finkul-

turen, det hävdade Bennett (1980) tidigare i detta arbete. Men han anser att kulturella 

former inte bör jämföras med begreppet finkultur, det är inte lämpligt längre. Enligt 

honom så präglas uttrycket mer av kontexten där det används, det är helt beroende av 

den. För oavsett om det gäller popmusik eller popkonst så utmärks de av kulturella for-

mer av lättillgänglighet till allmänheten. Sannolikt så både lämnar kulturen ett intryck 

och ett avtryck hos offentligheten för vilken den framställs. Det gör sig synligt då och 

då, som nu. Det fanns lättåtkomligt i minnet hos en fritidslärare under en intervju om 

populärkultur. 
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8.1.2 Populärkultur – back to the future 

En annan respondent ansåg att populärkulturen både ser olika ut från tid till annan och 

även mellan olika skolor. Ziehe (Claesdotter, 2011) poängterar att avståndet till samhäl-

let inte var lika stort för tidigare generationer. Dagens elever växer upp med en indivi-

dualistisk syn där deras egna preferenser har en avgörande roll som även speglar sig i 

deras lärande. Det betyder inte att de har mindre kunskap än tidigare, men det betyder 

att de har kunskap inom andra områden. Samtidigt berör ofta deras identitetsskapande 

de mer specifika kunskaper som de själva anser är relevanta att veta. 

 

Skolverket (2010, s. 29) menar att det mest betydelsefulla uppdrag som fritidshemmet 

har är att stötta sina elever i deras identitetsbyggande. För att det ska kunna ske så krävs 

det utbildad personal och rimligt stora barngrupper. Deras förhållningssätt till lärandet 

handlar om att ta elevernas tankar och intressen på största allvar. En av respondenterna i 

denna studie påpekade att populärkulturen konsumeras på ett helt annat sätt. I dagens 

informationssamhälle får elever ständigt tillgång till ny information, bland annat genom 

sociala medier. Inom flexiblare verksamheter poängterar Skolverket (2010) vikten av 

elevernas behov av att få uppleva tillhörighet tillsammans med andra. Samtidigt måste 

det finnas tid och utrymme för att de relationerna ska kunna utvecklas. De elever som 

blir uteslutna ur grupper kommer att hitta andra gemenskaper, gemenskaper som inte 

alltid är fördelaktiga. Vi må vara olika, men vi är ändå värda lika mycket. 

 

8.2 Populärkultur på fritidshemmet 
Gärdenfors skriver att vardagligt lärande är en väsentlig del av den kultur vi lever i 

(2010, s. 16). Lärandets viktigaste aspekter är förståelsen och motivationen. Motivation 

består av en yttre och en inre del. Den yttre härstammar bland annat från betyg och den 

inre från de drivkrafter och intressen som individen har. När elever växer upp så står 

skolan mest för det formella lärandet (läroplanen), men det sker även ett informellt lä-

rande (den dolda läroplanen). Det är i det sociala samspelet med andra. Ett exempel är 

på rasten, ett annat exempel där det informella lärandet dominerar är på fritidshemmet. 

Men det informella lärandet har också en stor utmaning, då stereotyper och fördomar 

härstammar därifrån. De flexibla arbetssätten och den kreativa spontanitet som kan upp-

stå i den verksamheten, benämns både i arbetets tidigare forskning och i respondenter-

nas svar från studien. Möjligtvis skulle aha-upplevelsen kunna bli mer konkret och den 

nya insikten tydligare om populärkulturen användes som ett pedagogiskt verktyg. En av 

respondenterna hävdade att det var lättare att koppla in populärkultur på fritidshemmet. 

När det gäller människors kommunikation så påpekar Gärdenfors (2010) att den har ett 

väldigt nära samband med deras inlevelseförmåga. Först då en individ har egna anlag 

för att förstå andra människors avsikter, kunskaper, känslor, uppmärksamhet och önsk-

ningar uppnås den betydelsefulla del av den sociala kompetens som vi vuxna önskar att 

våra elever åstadkommer.  

 

För autistiska barn är ömsesidig uppmärksamhet svårt och de kan inte förstå en annan 

människas synvinkel (Gärdenfors, 2010). Något att begrunda då barngrupperna blir allt 

större på fritidshemmet och enskilda elever i behov av särskilt stöd, kanske inte alltid 

får möjlighet att ta med sin resursperson. 

 
8.2.1 Digitala möjligheter och mediers påverkan 

Kunskapsinlärning sker idag på ett helt annat vis i ett samhälle som blir mer och mer 

digitaliserat. Elevers digitala kompetens blir allt viktigare och samtidigt blir även deras 

kultur medialiserad. Om kulturen inte berörs i skolan så gör elevernas lärmiljöer ofta 

det. För detta beskriver Blomgren (2016, s. 239) både positiva och negativa effekter. De 
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positiva är att eleverna upplever digitaliseringen som en ökad motivationsfaktor, de 

upplever en större självständighet samt att deras skolarbete ökar i kvalité. Resultatet av 

studien visade att tillgängligheten till datorer har gjort att möjligheten att införskaffa 

olika kunskaper har ökat. Då skulle det stöd som de digitala resurserna erbjuder kunna 

underlätta själva genomförandet när eleverna ska utföra sina uppgifter. Men Blomgren 

(2016) nämner även negativa aspekter som kan hämma elevernas motivation till digita-

lisering. Bristande variation i undervisningen, otydlighet i uppgifternas struktur och 

utförande, brist på tid och lärares brist på kompetens i den digitala lärmiljön. Frågan är 

om resultatet av samma studie skulle ändrats om populärkultur och kamratbedömningar 

använts som ett verktyg i undervisningen? 

 

Samtidigt anser Livingstone (2012) att det krävs en kritisk analys av att använda sig av 

IT i skolans undervisning. Hennes åsikt är att elevers lärande och skolresultat inte 

kommer att förbättras per automatik bara för att lärmiljön förändras. Den forskning som 

finns inom detta område är mycket begränsad och deras slutresultat skiljer sig åt. Andra 

variabler att inte glömma bort är de inblandades olika förväntningar och attityder på 

IKT, en annan viktig aspekt handlar om pedagogers digitala fortbildning. Samtidigt po-

ängterar hon att det även finns positiva resultat som rör elevers ökade motivation till 

inlärning genom digitala medier. Om populärkultur hade använts i pedagogisk praktik 

för att öka elevers motivation blir en av respondenternas svar beaktansvärd. Hen påstod 

att populärkulturen nuförtiden är ”   -          ” på grund av att datorer används i så 

hög grad. Samtidigt påstår Ziehe att elevers identitetsskapande går att koppla till både 

Internet och populärkultur. En mycket viktig del som då inte får falla i glömska är att 

den digitala undervisning ställer högre krav på elevernas hemförhållanden. En vision 

om ett gränslöst lärande genom IT och undervisning går inte att uppnå utan att alla ele-

ver har tillgång till digitala verktyg i hemmet. Aspekter som kan bestå av både praktis-

ka, ekonomiska, tekniska och sociala svårigheter (Livingstone, 2012). Dessvärre visade 

Samuelssons studie (2014) att det råder en digital ojämlikhet mellan elever trots en hög 

tillgång av IKT i skolans värld. Så elevernas utbildning är inte likvärdig när deras digi-

tala kompetens åberopas. 

 

Trots det går informationsspridningen allt snabbare, den sker också på andra villkor. 

Människors fysiska liv knyts möjligen starkare till en digital värld, i viss mån blir de 

även alltmer beroende av den. Den stora frågan är om vi människor förstår allt vi möts 

av och således även kan ta del av det? En av respondenterna i studien oroades över vad 

en brist på källkritik i undervisningen skulle kunna leda till. Hen påpekade betydelsen 

av att elever hade ett kritiskt förhållningssätt med sig upprepade gånger. Hen var med-

veten om att samtidigt som de digitala möjligheterna blir allt fler, så blir även mediers 

påverkan större. Oxstrand (2013, s. 130) har påpekat att elever inte kan ta till sig infor-

mationen på Internet, då den skrivs för vuxna. Samtidigt vidmakthåller hon att det ingår 

i skolans uppdrag att utbilda elever till de kritiska medborgare som krävs i vårt informa-

tionssamhälle. Vikten av det utkristalliseras när det amerikanska analyshuset Gartner 

publicerar en artikel (Gartner, 2017) där de hävdar att människor år 2020 kommer att 

konsumera mer falsk nyhetsinformation, än sann. Åsikter om hur källkritik bör läras ut 

går isär, men en didaktisk utgångspunkt vid undervisning skulle kunna vara den som 

citatet i boken Medieresor – om medier för pedagoger (Olson & Boreson, 2004) tar 

upp: 

 
”                                                                                     .      u-

ger inte att bara vara kritisk mot medier, man måste också vara kritisk för medier. Det gäller att 

kunna diskutera i skolan utan att indirekt pressa fram en enda rätt linje. Strävan bör vara att 

skapa ett sant kri                       .” (  pp       2004   .13) 
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8.2.2 Populärkulturens betydelse för elever 

Forskare (Persson, 2000) påpekar att intresset för populärkulturen ökar, vidare föredrar 

eleverna denna kultur och samtidigt ökar betydelsen av den i deras vardagsliv. Fast 

(2007) beskriver att populärkulturen lämnas hemma vid skolstarten. Tillsammans med 

alla de kunskaper och erfarenheter som hör därtill. Lärdomar och upplevelser som istäl-

let skulle kunna skapa en samhörighet eleverna emellan, oavsett språklig kulturell eller 

social bakgrund. Deras uppfattnings styrks av respondenternas berättelser men på ett 

helt annat vis. De vittnar om hur populärkulturens påverkan har blivit större i elevers 

liv, mer omfattande och påtaglig. Sannolikt betyder det att skolvärlden inte så länge till 

kan bemöta populärkulturen med kritik och misstro. 

 

8.3 Populärkultur som pedagogiskt redskap för lärande 
Detta är kärnan i mitt självständiga arbete. Urvalet av tidigare forskning baserades på 

det, motivet för studien likaså. Syftets mest centrala del och fokus för intervjuerna som 

genomfördes. Skulle det finnas möjlighet att använda sig av populärkulturen utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv? Lindgren (2009) gör gällande att en av utgångspunkterna för 

populärkulturen är att den inte är intellektuellt komplicerad och den synpunkten delades 

även av respondenterna. Men är det anledningen till varför den inte används? 

 
Jag tror att man är rädd att inte bli tagen på akademiskt allvar och det beror på att populärkulturen i 

sig inte är intellektuell eller akademisk. 

Lara Croft 
 

Måste lärande vara svårt? 

 

Det finns två frågor som jag har fått höra fler gånger än andra av elever. Den första är: 

Varför måste lärande vara tråkigt? 

 

De orden ringer som en klocka i bakhuvudet. Är det eventuellt så att elever tycker lä-

rande är tråkigt för att de upplever att det är för svårt och de inte förstår? Gärdenfors 

(2015, s.35 - 36) utvecklar förståelsens betydelse och fastslår att en elev aldrig kan ska-

pa fullständigt förståelse inom ett kunskapsområde endast genom att lära sig fakta. Ele-

ven måste tränga in i de underliggande mönstren och se och förstå hur allting hänger 

samman i kunskapsområdet. Han menar med det att information ger yta, att kunskap ger 

djup och förståelse samt överblick inom ett kunskapsområde. Han påpekar att den bästa 

och rikaste formen av lärande är det lärande som                       ”       ”     mate-

rial de lär sig. Samt att den bästa formen av undervisning är när eleven förstår genom att 

olika verktyg ger nya mönster.  

 

Den andra frågan var: Vem vill egentligen bli lärare? 

 

En av undervisningens fördelar är att den för kulturen vidare. Lärare kan därför ses som 

de stora kulturbärarna (Gärdenfors 2015, s. 99). Vem skulle inte vilja bli sedd som en 

stor kulturbärare? 

 
8.3.1 Från populärkultur till kunskap 

Frågan är måhända inte om populärkultur kan bli kunskap, utom om den tillåts blir kun-

skap. Respondenternas intryck av att använda sig av populärkultur i pedagogisk praktik 

var att populärkulturen inte sågs som tillräckligt akademisk. Populärkulturen hade ingen 

prestige. Så vem/vilka är det egentligen som bestämmer vad som räknas som kunskap? 
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Didaktik (Erickson & Gustafsson, 2014) handlar om de omständigheter som påverkar 

lärande och undervisning. De tre mest kända frågorna; vad, hur och varför ingår i den 

didaktiska triangeln. Då vad symboliserar innehållet, står varför som symbol för anled-

ningen till ämnets val och sedan hur undervisningen praktiskt ska gå till. En väldigt 

intressant aspekt till frågan varför är eleverna. Hur de ska motiveras till att lära sig det 

tänkta innehållet. Dessutom finns relationerna och reflektionerna frågorna emellan att ta 

hänsyn till. Idag finns det även en fjärde fråga, vem. Den blir särskilt relevant och in-

tressant för detta arbete om populärkultur. För vem bestämmer över vilket innehåll som 

ska läras ut och vem är det som ska lära sig? När det gäller populärkulturens betydelse 

och roll i pedagogisk praktik, så verkar lärarens pedagogiska grundsyn avgöra det. Om 

vi kort återgår till Lees (2012) studie så visade resultatet att väldigt få pedagoger använ-

de sig av populärkulturen som ett verktyg i undervisningen. Deras egen anledning var 

att de själva inte mött sin egen populärkultur i skolan och att de led brist på kunskaper 

om sina elevers populärkultur i dag. Möjligen borde den didaktiska triangeln ritas om 

till en didaktisk kvadrat? Betydelsen av frågan vem ökar i en pedagogisk kontext och 

kanhända är det dags att tre frågor blir fyra. Gemensamt skulle frågorna vad, hur, varför 

och vem kunna bilda en ny form. En didaktisk triangel skulle kunna bli en didaktisk 

kvadrat. 

 

8.4 Analysdiskussion 
Den proximala utvecklingszonen beskriver Säljö (2014, s. 305) som det område där 

individer är mottagliga för såväl förklaringar, som instruktioner. Den kompetente kam-

raten, eller läraren, kan handleda en person i hur ett kulturellt redskap används. Till en 

början behövs mycket stöd till den som lär sig för att den personen ska komma vidare i 

processen. Så småningom behövs inte lika mycket hjälp och efter en tid kan individen 

utföra det själv. Vygotskij trodde att personer som behärskar nya färdigheter och nya 

begrepp, samtidigt är nära att bemästra andra kunskaper. En av respondenterna i denna 

studie var väldigt ödmjuk inför det faktum att hen inte kunde så mycket om sina elevers 

populärkultur. Hen förklarade att i och med att de egna barnen växt upp, så försvann en 

stor del av hens relation till populärkulturen. När eleverna på fritidshemmet märkte det-

ta tog de själva tillfället i akt och blev hens kompetente kamrat i det som Vygotskij om-

talar som den proximala utvecklingszonen. 

 
Så jag kan väl när vi sitter i små samtal så kan barnen när inte jag fattar eller hänger med, förklara 

för mig och visa mig och då får vi ett fint samtal kring det i stunden, om vad det är som är. För jag 

märker att jag har inte barn i samma ålder längre och då blir det ju inte automatiskt att jag hänger 

med. Men dom där små stunderna när vi sitter och har samtal, dom tycker jag är fina och då är det 

ju barnet som är min lärare, som är min undervisare och det tycker jag är så kul att det är dom som 

undervisar mig och talar om för mig, så här funkar det. Det gillar jag! 

Modesty Blaise 

 

Utgångspunkt för den sociokulturella teorin är mångfald. Då samhället förändras i takt 

med att nya medier utvecklas, förändras tillvägagångssättet till hur vi människor inhäm-

tar både färdigheter och kunskaper. Traditionen framhäver även betydelsen av ett socialt 

samspel för både individers utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet ger 

en insikt i hur personer blir delaktiga i såväl erfarenheter som kunskaper. 

 

Respondenten i detta fall märkte själv av att hens kunskaper om dagens populärkultur 

saknades. Samtidigt såg hen det som en möjlighet att låta sina elever förmedla både sina 

egna erfarenheter och intressen. Som Säljö (2014, s. 307) påpekar så ligger de pedago-

giska konsekvenserna i hur man organiserar samspelet mellan elever och mellan elever 
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och lärare, och hur elever ges möjlighet att appropriera och delta i olika slags kunskaper 

(Säljö, 2014, s. 307).  

 
Barnen bär på så många viktiga frågor, som de inte får möjlighet att prata 

om någon annanstans. Om schlagerfestivalen eller förbjudna sidor på nätet eller 

varför någon inte får vara med i leken. De här samtalen är viktiga. Eftersom de 

kommer till på barnens initiativ får de inflytande över sin egen vardag och de 

goda cirklar som skapas gör att barnen också blir bärare av traditioner. 

Inger Brännberg (Skolverket, 2010, s. 47) 
 

Carina Fast (2007) betonar både den gränslösa glädjen och det engagemang som popu-

lärkultur kan frambringa hos barn. En glädje som inte efterfrågar pedagogiska nytto-

aspekter, men samtidigt har potential att alstra både motivation och koncentration. Var-

för använder inte skolans verksamhet sig av det? 

 
Jag tror det handlar om prestige och populärkulturen har ingen prestige och det är ju en del av de-

finitionen skulle jag vilja säga. Den är enkel, den är ointellektuell, den är ofta kommersiell. 

Lara Croft 

 

Möjligtvis handlar det även om den situationen som Fast (2007) påpekar, den av ombyt-

ta roller. En traditionell syn på undervisning är att lärarna kan mer än sina elever och 

undervisar dem. När det kommer till populärkultur och generell medieanvändning blir 

det påtagligt att så inte är fallet längre. Elever griper själva tag i kunskapen istället för 

att den förmedlas av vuxna som brukligt. De delar med sig av saker genom att kommu-

nicera i socialt samspel. Kamratgruppen genererar sedan ett kapital som är populärkul-

turellt och som de själva värderar. Barn oavsett språkliga, socioekonomiska eller kultu-

rella kontexter delar sina bilder, texter och sina intressen med varandra. En möjlig för-

klaring skulle kunna vara att alla barn har samma förutsättningar till ett populärkultu-

rellt kapital. Återigen, kanske det är lite av charmen med populärkultur. Sedan förhopp-

ningsvis något som alla uppmärksammar även didaktiskt. 

 
Om det är något jag vill tillägga. Jag skulle säga att populärkulturen är till sin natur varken ond el-

ler god, utan bara ett uttryck för vad människan är. Eller rättare sagt, vad dom flesta människorna 

är, tycker, tänker och känner och därför så är det en så ohyggligt värdefull källa att ösa ur. 

Lara Croft 

 

9 Avslutande diskussion 
Intervjuerna som genomfördes i denna studie gav svar på alla frågor som ställdes och 

mer därtill. En av de största utmaningarna var utan tvekan att välja ut vilka citat som 

skulle ingå i detta självständiga arbete om populärkultur. Verktyget jag använde mig av 

var enskilda, semistrukturerade intervjuer och såhär i efterhand tror jag att det var rätt 

val för arbetets syfte och frågeställningar. Vid gruppintervjuer så hade nog svaren på 

frågorna påverkats av andra respondenters närvaro, observationer hade blivit svårt att 

genomföra då detta arbete har utförts enskilt. Enkäter valdes bort då resultatet hade bli-

vit helt annorlunda än det som eftersträvades. De teorier som har använts har varit till 

stöd då analysen av resultatet fullföljdes, dock saknades kunskaper om ett område som 

en av respondenterna tog upp. Om intervjuerna hade utförts först och teorin inhämtats 

efteråt, är det därför möjligt att arbetet hade fått en annan inriktning. De kunskaper och 

erfarenheter inom populärkultur som nu finns i mitt bagage, kommer att följa med mig i 

mitt framtida yrke som lärare på fritidshemmet. 
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9.1 Framtida forskningsområden 
Ett framtida forskningsområde kan vara att undersöka vad elever anser att begreppet 

populärkultur innebär, samt vilken roll populärkultur spelar i deras sociala gemenskap 

på fritidshemmet. Med fördel skulle studierna beröra elevers källkritiska förhållnings-

sätt och om den skiljer sig åt beroende på vart de befinner sig, på fritidshemmet eller i 

skolan. Samtidigt skulle resultatet av ett utvecklingsarbete inom populärkultur bli en 

intressant kontrast till detta forskningsinriktade arbete. Personligen skulle jag med stort 

intresse ta del av det självständiga arbetet. 

 

Uppmärksamhetens bästa vän är intresset. 

Sven-Eric Liedman (2001) 
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11 Bilagor 
 

bilaga A, informationsbrev / missivbrev 
 

 
 
 
Hej, 

 

Mitt namn är Annie Jäghagen och jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har nu påbörjat mitt examensarbe-

te och kommer att skriva om populärkultur på fritidshemmet. 

 
För att få en större förståelse i studien önskar jag att tre fritidslärare skulle vilja delta i 

min studie. Detta kommer att göras genom intervjuer som kommer att ta ungefär 30 

min. Jag hoppas att ni har möjlighet att delta i intervjuerna under vecka 11, jag är flexi-

bel så dag samt tid bestämmer ni själva. Jag kommer att kontakta er den 9 mars för att 

boka in ett tillfälle som passa er. 

 
I mitt examensarbete kommer jag att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska prin-

ciper. Detta innebär att du som intervjuas är helt anonym och materialet som jag samlar 

in enbart kommer att användas i mitt arbete. Jag skulle gärna vilja spela in intervjuerna 

för att kunna bearbeta materialet på bästa sätt. Allt material kommer sedan att raderas 

när examensarbetet är färdigt. 

 
Tack på förhand! 

 

Annie Jäghagen 

 

 

 

 

  



  
 

II 

bilaga B, intervjufrågor 
 

 

 

Vad har du för utbildning? 

Vilket år tog du examen? 

Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

Inom vilken åldersgrupp är eleverna på ditt fritidshem? 

Hur stor är barngruppen på ditt fritidshem? 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet populärkultur? 

(ev. följdfrågor) 

 

2. Hur ser du på datorns inflytande när det gäller populärkultur? 

(ev. följdfrågor) 

 

3. Berätta lite om de populärkulturella uttryck som finns där du arbetar. (ev. följdfrågor) 

 

4. Hur använder du dig av populärkultur utifrån en pedagogisk utgångspunkt på fritids-

hemmet? (ev. följdfrågor) 

 

5. På vilket sätt tänker du att man skulle kunna ta tillvara på populärkulturen i plane-

ringen på fritidshemmet? (ev. följdfrågor) 

 

6. Vad tror du att populärkulturen har för betydelse för de elever som går på fritids-

hemmet? (ev. följdfrågor) 

 

 

Hur ser du på den eventuella skillnaden mellan att planera en populärkulturell aktivitet 

inom skolan och inom fritidshemmet? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

 


