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ABSTRAKT 

 

Syftet för studien är att med tidigare forskning och Vygotskijs socialkonstruktivistiska 

utvecklingsteori granska ämnet populärkultur i förhållande till de resultat som studien 

gett och från de intervjuer som gjorts. Metoden för studien är en kvalitativ intervjustudie 

där sju fritidspedagoger i enskilda intervjuer fått frågor som berör populärkulturens 

betydelse i fritidshemmet. Resultatet som framkommer i studien bevisar hur 

populärkulturen kan vara ett svår definierat begrepp. Vid undersökningen visas det även 

finnas vissa svårigheter kring hur populärkulturen ska användas i lagom mängd för att 

väcka intresse hos barnen. Detta utan att populärkulturens ekonomiska aspekt ska 

påverka barnens status och rätt att få en likvärdig vistelse på fritidshemmet. Dock finns 

förhoppningar att denna studie ska ge en långsiktig utveckling av fritidshemmen. När ny 

kunskap om vad populärkulturen kan betyda för fritidshemmen presenteras.  
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1 INTRODUKTION 
 

Fritidshemmet är för många barn idag en plats där sociala gemenskaper skapas och 

upprättshålls i olika populärkulturella uttryck. Det finns flera faktorer som påverkar 

populärkulturen som uppkommer eller upprätthålls i fritidshemmet. Alla människor 

är mer eller mindre påverkade av olika populärkulturella uttryck. På något sätt kan 

nog alla relatera till sin egen barndom om vad som då ansågs som populärkulturellt 

och då även minnas den gemenskap som framkom av detta. Det kan ha varit Kalle 

Anka tidningar, Pokémonfigurer eller Star Wars filmer. Det handlade om att vara 

med och förstå allt som kringgick de olika populärkulturella uttrycken. Frågan man 

kan ställa sig är då är vad detta har med fritidshemmets verksamhet att göra, mer än 

att de populärkulturella artefakterna kan förekomma. Fritidshemmet är en plats där 

pedagogerna ska arbeta efter elevernas intressen och motivera för nytt lärande. Syftet 

med studien är att få en förståelse för vad populärkulturen kan bidra till på 

fritidshemmet. För att tydliggöra det kommer denna studie granska populärkulturen 

med hjälp av tidigare forskning och resultat utifrån kvalitativa intervjustudier. Av det 

resultat som framkommer bearbetas det i förhållande till den socialkonstruktivistiska 

teorin. Som citatet nedan från Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

fritidshem kan populärkulturen vara en del av en meningsfull fritid och då även ett 

uppdrag för fritidshemmet att uppfylla. 

 
Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för 

att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, 

mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten 

kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning 

eller närmiljöns resurser. (Skolverket 2007:22–23) 

 

Som Skolverket (2007) beskriver det ska fritidshemmet erbjuda en meningsfull fritid. 

Den ska också utformas av en rad olika faktorer, såsom ålder, behov och intressen. 

Här kan populärkultur sättas i kontrast till vad begreppet meningsfull fritid 

egentligen syftar till. Ett kulturellt uttryck som hos många är populärt kan ses som 

populärkultur. Att barnen genom sina intressen och populärkulturen kan skapa och 

upprätthålla relationer i sociala samspel och på så sätt lära sig tillsammans med andra 

barn. Bör i allra högsta grad anses som relevant i fritidshemmet.  

 

Genom denna studie finns förhoppningar om att nya tankar väcks till liv samt att 

reflektioner kring populärkultur och dess betydelse för fritidshemmet kan påverka 

verksamheterna. Även att begreppet populärkultur kan definieras, diskuteras och vad 

det kan innebära i förhållande till fritidshemmet. Det skulle kunna ge nya tolkningar 

av de styrdokument som idag finns för fritidshemmen. Som fritidspedagog kan man 

på många sätt använda sig av populärkultur för att nå de olika mål som 

verksamheterna sätter upp genom styrdokumenten. Men det är först efter en 

fördjupad förståelse som man verkligen kan se innebörden av populärkulturens 

positiva avsikt. Populärkulturen som idag finns på fritidshemmen bör utnyttjas, inte 

avskräckas av den masskultur som idag strömmar in i verksamheterna. Det finns 

mycket intresse och erfarenhet av populärkulturen som kan bidra till ny kunskap och 

lärdom till barnen som befinner sig på fritidshemmen.  
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Denna studie utgår från kvalitativa intervjuer med flertalet fritidspedagoger som 

arbetar i fritidshem. Genom de intervjuer som framkommer i studien blir förståelsen 

större om vad fritidspedagogerna anser är populärkultur samt vilka typer av uttryck 

dem ser i verksamheterna. Den insamlade empirin kommer sedan att bearbetas och 

sammanfattas i en analys där teori och verklighet flätas samman. Genom studien 

kommer empirin att reflekteras och granskas utifrån Vygotskijs 

socialkonstruktivistiska teori.  
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden kommer begreppen populärkultur och fritidshem, under 2.1, till en 

början att belysas för att ge en större förståelse till vad studien egentligen syftar till. 

Därefter beskrivs, under 2.2, den tidigare forskning som är gjord på ämnet och kan 

därmed ge lite större bakgrundsfakta innan den teoretiska anknytningen tillkommer. 

Teorin som beskrivs i 2.3 är i denna studie enfaldig och utgår från Vygotskijs 

socialkonstruktivistiska perspektiv, vilket leder till enbart en vinkling av 

forskningsområdet populärkultur. Bakgrunden ska sammanstaget ge en djupare 

förståelse för forskningsområdet samt ge möjlighet för återkoppling av de 

forskningsresultat som framkommit genom denna studie. 

 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Populärkultur eller populär kultur 
 

Populärkultur är ett komplext begrepp och kan därför behöva ett förtydligande var 

för sig av det hopsatta ordet. Lindgren (2009) beskriver begreppet populär som 

omtyckt och lättillgänglig. Ordet populär är från början ett politiskt begrepp och 

handlade om beteendet hos de som ville vinna folkets åsikter. Men genom historien 

har begreppet ändrat sin betydelse och är numera folkets egna åsikter och 

värderingar. Ordet kultur kan också behöva en viss förtydning innan begreppet 

populärkultur definieras. Kultur beskrivs även av Thavenius (2002) i följande citat. 

 

Kultur är inte något som skiljer människor åt. Kultur är det som överbryggar skillnader och skapar 

gemenskap. Här möter vi förmodligen ännu en traditionell diskurs, nämligen den om kulturen som en 

neutral mötesplats för människor av olika kön, från olika samhällsklasser – och nu också från olika 

kulturer! Det är desto lättare att upprätthålla detta tänkande, eftersom kultur på lägre stadier främst är 

något man gör. Först på högre stadier är kultur något man studerar. (Thavenius 2002: 38-39) 

 

 Andersson, Persson och Thavenius (1999) beskriver kulturen som en del i en 

ideologisk produkt som befinner sig i sociala sammanhang. Skolan är en del av 

denna kultur som i flera hundra år har blivit en så kallad majoritetskultur. Skolan har 

varit den kultur som har varit störst och inverkat över mindre kulturer. Skolkulturen 

har verksamt arbetat mot andra kulturer, då specifikt populärkulturen. 

 

Populär och kultur är beskrivna, och för en fördjupad förståelse ska även orden sättas 

ihop och bilda ett nytt sammanhang. Lindgren (2009) gör en förenkling av 

populärkulturen vilket är att förklara ordet med olika typer av populära produkter i 

skilda ämnesområden, såsom film, radio, tv, mode, litteratur och musik. Dessa 

ämnesområden används av de flesta människor som lever i vårt samhälle. För att 

koppla till de två tidigare begreppen, de kan man fastställa att populärkultur är något 

som är en produkt som befinner sig i sociala sammanhang och är omtyckt och 

lättillgänglig för många. Lindgren (2009:18) skriver ”En form av kultur som är riktad 

till – och används och konsumeras av – den breda allmänheten i deras vardagsliv”. 
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Fast (2007) har också en definition av begreppet populärkultur. Fast menar att 

populärkulturen finns till för många människor och som i större omfattning kallas 

massproducering. Lindgren (2009) beskriver masskulturen som en kultur konstruerad 

för masskonsumtion. Det var under slutet av 1800-talet och industrialiseringen som 

masskonsumtionen satte fart genom bion och därefter radion.  

 

2.1.2 Fritidshem 
 

Skolverket (2007) beskriver fritidshemmet som en pedagogisk verksamhet där 

skolbarn upp till tolv år är inskrivna. Fritidshemmet är en självständig verksamhet 

som inte är bunden till skolan, vilket betyder att fritidsverksamheten inte är 

obligatorisk. Dock finns ofta ett samarbete med skolan och förskoleklassen. Pihlgren 

(2011) förtydligar också begreppet fritidshem genom att beskriva tidsaspekten när 

skolbarnen befinner sig i verksamheten. Vilket är före skoldagen samt efter skolan 

slutar. Vidare beskriver Pihlgren att fritidshemmen arbetar under skollagen och ska 

förhålla sig till de olika styrdokument som finns. Fritidshemmen har relativt fria 

händer och kan på så sätt se olika ut beroende på vilken kommun de tillhör. 

Fritidshemmen arbetar med informella arbetssätt för att utveckla ny kunskap samt 

utveckla barnens sociala kompetenser. Pihlgren fortsätter också att beskriva att 

definitionen av de personer som är på fritidshemmen är just barn, inte elever. Barnen 

ska inte känna av förväntningar av prestationer utan fritidshemmet är till för lärande 

genom intressen. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Populärkulturen från fyra olika perspektiv 
 

Lindgren (2009) skriver om populärkulturen ur olika perspektiv. Det första 

perspektivet är populärkulturen en kultur som många uppskattar. Det förklarar 

forskaren att trots att populariteten ibland kan säga att en viss typ av produkt är 

populär så är fallet inte alltid så. Lindgren pratar om att kvantitetskriteriet har en 

välkänd brist. Även om så är fallet krävs denna typ av bedömning. Han förklarar 

även hur begreppet populärkultur är kommersiellt. Att något är populärkulturellt ses 

lättast ur ett sammanhang, exempelvis ur ett ekonomiskt perspektiv. När en 

populärkulturell produkt produceras och konsumeras kan den lättare sättas i 

perspektiv om den är populärkulturell eller inte. Lindgren fortsätter med nästa 

perspektiv där han diskuterar om populärkultur är annat än finkultur. Författaren 

beskriver hur populärkulturen förr var en andraklass kultur som anpassades efter 

folket. Finkulturen var dock något högre och mer exceptionellt. Persson (2000) 

beskriver också finkulturen. Persson menar på att finkulturen eller högkulturen som 

den också kan kallas är en motpol till populärkultur eller masskultur som den också 

kan benämnas som. Finkulturen grundade sig på en samling av olika estetiska uttryck 

som hade hög kulturell status. Det kunde vara teater, såsom Shakespear eller opera. 

Vidare förklarar Lindgren (2009) populärkultur och hur den populära smaken vad 
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gäller, mat, musik, konst eller idrott istället karaktäriseras med olika symboler. Det är 

den enkla och lättillgängliga smaken som blir mest populär. Fortsättningsvis 

beskriver Lindgren populärkulturen och finkulturen på följande sätt i nedanstående 

citat.  

 

”Faktum är att ett givet uttryck på en och samma gång kan vara både finkultur och 

populärkultur. Att exempelvis samma film kan vara både elitistisk och populär kan förklaras 

att den tolkas på olika sätt av olika personer och grupper i skiftande sammanhang.” 

(Lindgren 2009:38) 

 

Det tredje perspektivet på populärkulten beskriver Lindgren (2009) på följande vis, 

populärkultur är masskultur. Lindgren menar att masskulturen och populärkulturen 

har samma ursprung. Populärkulturen urartade i en masskultur i början av 1800-talet. 

Då började konsumenterna masskonsumera populärkultur. I förhållande till det andra 

perspektivet om finkultur, kan masskultur ofta få kritik. Den kritik som riktades mot 

masskulturen handlade om att det förr påstods att folket blev normlösa och isolerade. 

Vilket sades kunde hota finkulturen. Då det började handla om övertag av den 

befintliga hierarkin. Avslutningsvis kan populärkulturen skildras utifrån ett 

folkkulturellt uttryck. Med det folkkulturella uttrycket menar Lindgren att det är en 

kultur skapad av folket. Det är folket som skapat dagens populärkultur. Det uppkom 

genom att ge folk vad folk vill ha. 

 

2.2.2 Medie- och prylbaserad populärkultur 
 

Sparrman (2010) beskriver Sveriges medievanor och förklarar hur tv:n fortfarande är 

den medieprodukt som utnyttjas mest. Internet är dock den medieprodukt som ökar 

mest. Detta kan påverkas av att många barn idag har egna datorer och att de använder 

datorerna till många olika saker. Dessutom menar Sparrman på att datorskärmen 

eventuellt håller på att ersätta tv:n. Den nyaste medieprodukten är mobiltelefonen 

och den används ofta till spel, klocka eller att ringa och smsa. Mobiltelefonen är en 

pryl som kan orsaka ekonomiska klyftor. Sparrman (2002) förklarar hur en del 

fridshem förbjuder medtagandet av exempelvis Pokémonkort eller hockeybilder. 

Detta eftersom det skapar ett utanförskap och det påvisar de ekonomiska tillgångarna 

hos barnen. Dock påstår Sparrman att dessa utanförskap fortfarande finns kvar även 

om dessa förbud uppstår. Forskaren menar att prylarna blir symboler för skillnader 

och till viss del även gör en klassindelning. Fast (2007) beskriver leksakskatalogen 

som en stor del av barnens populärkulturella liv. Föräldrarna försöker gömma undan 

katalogen medan barnen mer än gärna läser den. Barnen drömmer sig bort och 

önskar sig nya prylar som de kan leka med. Barnen pekar också tydligt i katalogen 

och visar vad de redan har för leksaker.  

 

Fast (2007) framställer barnen som konsumenter där de i unga åldrar lär sig hur man 

beter sig i en affär. I olika spel uppmanas denna typ av konsumentkunskap. Genom 

att gå in i konsumentrollen lär barnen sig inte enbart innebörden av att kunna räkna 

och betala utan också att finna glädje av handlandet. Vidare beskriver Fast hur 

reklamen påverkar barnen. Barnen kan genom det lättare minnas och befästa olika 
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typer av varumärken. Forskaren diskuterar även hur det över tid har förändrats och 

att leksaker tidigare var en sak, exempelvis en röd bil. Nu är leksaker en roll och 

innehar en identitet, som till exempel Blixten McQueen som är en röd sportbil. 

Leksaken är inte bara en sak utan är ofta samkopplade till filmer, datorspel, 

sällskapsspel, tv-spel eller böcker. Det finns en rad olika medier, artefakter eller 

kläder där leksakerna får en betydelse. Leksakerna är betydelsefulla för barnen men 

det finns även andra faktorer som påverkar populärkulturen. Det är bland annat 

tidningar, tv, film, tv- och datorspel samt populärmusik. Alla dessa faktorer sätts i ett 

sammanhang det beskriver Fast som populärkapital. Där barnen oavsett språkig-, 

kulturell- eller socioekonomisk bakgrund samspelar med varandra i populärkulturen. 

Det bygger upp olika positioner i barngrupperna och värdet av det egna kapitalet 

bestäms i samspelet med de andra barnen. I citatet nedan beskriver Fast (2007) hur 

familjens roll påverkar mötet med populärkulturen.  

 

Familjens roll är mycket central. Föräldrar och syskon har ofta stor påverkan på barnens 

kontakter med populärkulturer och medier. Men det som är mest slående är att barnen själva 

skapar sin egen kultur där de informerar och lär varandra. Detta sker ofta bortom föräldrarnas 

blickar och inverkan. (Fast 2007:129) 

 

2.2.3 Kunskapsbaserad- och identitetskapande 
populärkultur 

 

Andersson, Persson och Thavenius (2002) beskriver hur kultur och lärande kan 

problematiseras. Forskarna diskuterar vidare hur kultur i skolan är en viss kultur 

medan populärkultur är en annan. Populärkulturen är barnens kultur men är en så 

kallad ”icke kultur”. För att barnen ska lära genom kultur gäller det att lärarna 

utmanar eleverna på vad de tycker är roligt, inte genom kulturpedagoger eller konst. 

Populärkultur har länge ansetts som lågkultur och redan på 1800-talet började 

masskulturen bryta ut och då var det upp till lärare och präster att få stopp på den 

fulkultur som drastiskt ökade. Persson (2000) beskriver begreppen finkultur eller 

högkultur som är två benämningar på kultur med hög kulturell status. Exempel på 

sådan kultur är teater och opera. Persson beskriver även motsatsen fulkultur eller 

masskultur som den också kan kallas. Det är benämningar på dagens populärkultur. 

Populärkulturen har dock sedan länge upplevts som en skräpkultur och är den så 

kallade folkliga kulturen. Lindgren (2009) beskriver populärkulturen som förr 

kallades fulkulturen, en kultur skapad av folket. Andersson, Persson och Thavenius 

(2002) förklarar hur skolan fortfarande är en aktiv motspelare för populärkulturen 

och den anses som negativ kultur. Fast (2007) pratar dock om motsatsen, att 

populärkulturen kan ge kunskap och lust att lära. Fast beskriver ordet literacy som 

påverkas till stor del av exempelvis filmer och datorspel. Det handlar om att kunna 

förstå färger, tecken och symbolik. En så kallad visuell läskunnighet och det har 

kulturellt ursprung. I tidig ålder lär sig barn att läsa bilder. Barnen förstår vad de 

betyder utan att egentligen kunna läsa den text som möjligtvis finns tillsammans med 

symbolen. Denna typ av kunskap blir senare en del av identitetsskapandet och det 

handlar ofta om att tillhöra en viss grupp.  
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Persson (2000) förklarar att populärkulturen idag påverkar både barn och ungdomar 

men även äldre. För de flesta är populärkulturen den enda kulturen som finns. Den 

inverkar på identitetsskapandet och det är bland annat genom film och musik som 

underlaget för identitetsskapandet kan finnas. Olika förebilder skapas ofta till följd 

av media och förebilderna växlas ofta hos ungdomarna. Medierna påvisar olika sätt 

att hantera känslor och problem som yngre människor lätt kan ta åt sig. En del 

ungdomsgrupper innehar mer specifika stilar dock varierar gruppernas tillgänglighet. 

 

Johansson (2010) beskriver hur man kan nå de olika målen i kursplanen genom att 

använda sig av olika medieverktyg. Forskaren påstår att ett bredare digitalt 

användande i skolans olika ämnen kan bidra till öka motivation gällande läs- och 

skrivkunskaper. Genom att motivera eleverna att använda teknik kan fler få intresse 

till att inta mera kunskap. Här kan populärkulturens digitala faktorer ge stora 

möjligheter till de barn som har svårigheter i skolan, där de får lära genom sina 

intressen. Erixon (2010) förklarar också nya tänkbara arbetssätt att använda i skolan 

eller på fritidshemmet. Då handlar det exempelvis om att göra film och använda som 

ett undervisningssätt i skolan, vilket ska motiverar barnen mer. Erixon beskriver 

också att penna och papper fortfarande dominerar i skolan men att utvecklingen av 

tekniken ökar. Det beskrivs som en spännande kontrast då tekniken är något som 

kommer är något nytt i skolan. 

 

Populärkulturen kan ses som en källa för både god och icke god kunskap. Det 

fritidshemmet ska förhålla sig till är vad styrdokumenten, Skolverket (2007) samt 

Skolverket (2011) uttrycker. Det handlar om värdegrundsfrågor i läroplanen men 

även vad det står i de allmänna råden. Persson (2010) skriver att skolan sällan ser 

populärkulturen som en kunskapskälla. Olika tolkningar i läroplanen samt de 

allmänna råden för fritidshemmen kan göras, men för att göra det möjligt för barn att 

nå ny kunskap kan de populärkulturella uttrycken behöva lyftas. I Skolverket (2011) 

står det att eleverna i skolan ska få möjlighet att ta till sig ny kunskap genom olika 

uttrycksformer. De ska också lära sig att använda teknik för att ta till sig ny kunskap. 

Genom samarbete med hemmet ska fostran av barnen ske där de lär sig vilka normer 

och värden som gäller.  Läraren ska åta sig att ge barnen ett meningsfullt sätt att 

utveckla nya kunskaper. I citatet nedan beskriver Falkner och Ludvigsson (2012) 

populärkulturen ur ett pedagogiskt synsätt. 

 

Populärkultur är ett viktigt inslag i barns värld och den ger dem värdefulla erfarenheter och kunskaper 

som det är viktigt att ta tillvara. Fritidshemmet är en plats där lärarna skulle kunna utgå från det som 

intresserar eleverna och att de inom verksamheten fördjupa sina kunskaper i gemenskap. (Falkner och 

Ludvigsson 2012: 17) 

 

Pelger (2011) beskriver att populärkulturen kan vara en metod som kan ge den nya 

kunskapen en djupare förståelse om elevens läroämne (a.a.). Vidare skriver 

Skolverket (2007) om hur barnens intressen ska bidra till en meningsfull fritid. Där 

även samarbete med kultur- och föreningslivet ska ge dem möjligheter att utvecklas i 

deras intressen. Personalen på fritidshemmen ska göra det möjligt för barnen att 

uttrycka sina känslor och åsikter i demokratisk anda. Detta för att låta barnens tankar 

och idéer påverka det innehåll som fritidshemmen bygger sin verksamhet på.  
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2.2.4 Populärkulturen som meningsfull 
 

Skolverket (2007) tydliggör hur fritidshemmet ska komplettera skolan. 

Fritidshemmets komplettering av skolan ska ge barnen en helhet av deras utveckling 

och lärande. Genom fritidspedagogens sociala yrkeskompetens kan barnen 

stimuleras och få möjlighet till social utveckling. Skollagen klarlägger fritidshemmet 

uppdrag som att erbjuda barnen en meningsfull fritid. För att kunna ge barnen en 

meningsfull fritid krävs det att vissa faktorer blir stimulerade. Dessa faktorer är 

trygghet, roliga och stimulerande miljöer där barnens lek kan få utvecklas och 

formas efter barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. För att förstå 

populärkulturen som meningsfull kan Skolverket (2011) ge en fördjupad inblick. Där 

beskrivs hur skolan ska ge barnen en social och kulturell plattform där villkor och 

värderingar möts. Barnen ska även få tillgodose sig kunskap genom olika 

uttrycksformer. 

 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.[…] 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet. (Skolverket 2011: 9-10)  

 

Genom ovanstående citat av Skolverket (2011) samt text i Skolverket (2007) kan 

man uppenbarligen se populärkulturen som en meningsfullhet. Skolan och 

fritidshemmet utgör en miljö där barnen i sociala och kulturella sammanhang samt 

genom kreativitet kan tillgodose sina intressen och därmed införskaffar ny kunskap.  

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) beskriver i deras studie hur fritidspedagoger 

jobbar för barnens meningsfulla fritid och att de vill visa föräldrarna utbudet av 

aktiviteter barnen får varje dag. Det som pedagogerna dock inte vill att föräldrarna 

ska se är att barnen sitter vid datorn eller liknande vid hämtning. Därför är det många 

fritidshem som visar på olika listor eller tavlor vilka typer av aktiviteter som barnen 

blivit erbjudna att göra.  

 

2.2.5 Populärkulturen som arbetssätt  
 

Anderson, Persson och Thavenius (1999) förklarar hur ett temaarbete i ämnet 

svenska kan handla om identitetsskapande. Det kan också utgå från elevernas egen 

kultur, den mediekulturella. Genom det arbetssättet kan den problematiska 

frågeställningen om kulturella friställningar bearbetas. Pihlgren (2011) skriver om att 

arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt. Författaren lyfter olika sätt att börja ett nytt 

tema genom att skapa ett intresse hos barnen. Det är väsentligt att utveckla den kultur 

som finns och utnyttja de nya idéerna och se den nya kunskap som tillkommer. 

Genom Vygotskijs socialkulturella teori menar Pihlgren på att ett lärande sker i 

samspel med andra och att barnet har en egen lust och vilja att lära sig. 

Kommunikationen mellan barn och vuxna gör att temat får ett ursprung från många i 

en och samma klass. Efter oplanerade eller planerade samtal kan temat skapas och 

därigenom kopplas idéerna till styrdokumenten. Ämnesintegrering kan också vara en 
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stor fördel i ett temaarbete. Pihlgren fortsätter att beskriva hur temaarbetet kan delge 

ny kunskap. Genom att använda sig av aktuella händelser kan barnen få en fördjupad 

kunskap inom området. Då finns även ett intresse för barnen att vilja lära sig de 

händelser som är aktuella. Som Philgren (2011) lyfter kan man dra en parallell 

mellan populärkulturen och temaarbete. Då temaarbetet ofta också handlar om något 

populärkulturellt, något som är aktuellt och som många är intresserade av. Att arbeta 

med populärkultur innebär att pedagogen i verksamheten ständigt måste vara aktiv 

eftersom populärkulturen ändras fort. Lindgren (2005) skriver i sin artikel om hur 

populärkulturens impulsivitet skapar bra förutsättningar för barn och dess kreativitet 

och fantasi.  

 

2.3 Teoretisk ram 

2.3.1 Lev Vygotskij 
 

Bråten (1998) beskriver Lev Vygotskij som en av grundarna till den sociala teorin 

med perspektiv på lärande. Vygotskij föddes 1896 och efter bara 38 år dog han i 

tuberkulos. Trots hans korta levnadstid och sjukdom hann Vygotskij producera över 

50 texter mellan år 1929-1930. Han forskade under både psykologiska och 

pedagogiska institut. Phillips & Soltis (2010) förklarar hur Vygotskij, jämfört med 

Piaget, såg de sociala aspekterna i lärandet. Att lära sig använda ett psykologiskt 

verktyg är en viktig del av den mänskliga samhälle som vi idag lever i. Genom 

verktyget kan individer lära sig att hantera varandra och världen. 

 

2.3.2 Pedagogisk aspekt  
 

Bråten (1998) skildrar Vygotskijs sätt att se på skolundervisning. Enligt Vygotskij 

var undervisningen i skolan ett viktigt komplement till barnens kognitiva utveckling. 

Skolans olika undervisningsformer, därmed fritidshemmets, där de olika sociala 

sammanhangen bidrar till att bearbeta tänkandet. Vygotskij la ner mycket tid på de 

sociala aspekterna i den pedagogiska undervisningen. Han reflekterade över hur 

undervisningsprocessen såg ut mellan lärare och elev. De var samarbetet mellan 

vuxna och barn som var kärnan i undervisningsprocessen. För att förklara den 

systematiska kunskapsutveckling som sker hos barnet vid en lärandeprocess ansåg 

Vygotskij att man borde se på den typen av utveckling genom tankesamarbete och 

tankegemenskap. Det är då man kan se utifrån barnens egna spontana 

begreppsbildning i samverkan med vuxnas akademiska begrepp. Bråten fortsätter att 

beskriva Vygotskijs tankar om hur barnets självständiga prestationer och där barnen 

kan prestera i samarbete med en vuxen som det blir intressant. Det är här man som 

vuxen kan hjälpa barnet genom den närmaste utvecklingszonen. Genom ett 

kunskapsutbyte mellan barn och vuxen kan barnets kognitiva nivå utvecklas (a.a.). I 

förhållandet till populärkulturens betydelse för fritidshemmet, kan man se hur 

samarbetet mellan barn och vuxen kan se ut. En koppling till fritidshemmet kan vara 

att barnen har åsikter och tankar om att deras intressen är betydelsefulla. Det är då 

den vuxna bör se utvecklingsprocessen och ta till vara på barnets intressen för att nå 

kärnan till kunskap. Genom detta samarbete kan barnet få hjälp att utvecklas. I 
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Skolverkets (2007) Allmänna råd och kommentarer beskrivs vikten av vuxnas 

närvaro i förhållande till barns utveckling och lärande. Detta för att stötta och stärka 

barns utveckling. 

 

2.3.3 Utvecklingsteorin 
 

Bråten (1998) beskriver Vygotskijs utvecklingsteori grunden är utveckling och 

undervisning. I utvecklingspsykologin påstår Vygotskij att barnet föds som social 

och kollektiv. Barnet samspelar med omgivningen och har en kulturell gemenskap 

som bidrar till den individuella utvecklingen. I ett socialt samspel är språket en viktig 

faktor som en individs tankeprocesser i förhållande till problemlösningsstrategier. 

Vidare beskriver Bråten hur Vygotskij alltid såg barnet som en positiv individ med 

möjlighet att lära sig, dock är alltid det sociala samspelet som skapar 

inlärningsvillkor. Genom ett samspel mellan en vuxen och ett barn kan barnets 

utveckling höjas.  

 

Ur Vygotskijs syn på socialkonstruktivism skildrar Bråten (1998) forskarens sätt att 

se på barnens egna sätt att lösa problem. Barnen ska själva finna olika strategier för 

att lösa problemen. Läraren beskrivs utifrån ett perspektiv där denna har lite avstånd 

till barnens egna upptäckter. Fastnar barnen på vägen ska läraren vägleda men inte 

att lösa problemet. Barnet ska konstruera ett bygge för att utvecklas i, bygget är 

tillverkat av olika strategier som barnet kan använda sig av. Tanken är att barnet ska 

lära sig att ”klara sig själv”. Dock stödjs barnet aktivt i denna process. De olika 

byggnaderna är exempelvis intresse för uppgiften, förenkling av uppgiften, 

kontrollera frustration och brister samt markering av vad barnet har gjort till skillnad 

från grundtanken.  För en återkoppling till ämnet kan man se populärkulturen som en 

strategi som Vygotskij förklarar. Genom stöttning av pedagogerna kan barnet 

använda sig av populärkultur för att ta till sig ny kunskap. Lindqvist (1999) skildrar 

också Vygotskijs teorier om barns intresse. Lindqvist förklarar att om läraren ska 

försöka aktivera barnet till någon typ av aktivitet krävs viss uppmaning för att barnet 

ska få ett intresse. Först och främst bör läraren se efter om barnet är tillräckligt 

erfaren för att delta och att det leder till att barnet skapar ett eget intresse. Detta för 

att upprätthålla ett aktivt handelssätt och ha ett eget driv. Vidare beskriver Lindqvist 

att läraren enbart ska vägleda barnet genom aktiviteten. Det är en svår uppgift att 

bibehålla barnets intresse och att det inte faller in på sidospår. Lärarens uppgift är att 

ta barnets intresse och skapa ett nytt intresse för att barnet ska utvecklas. Pihlgren 

(2011) framställer vikten av att läraren kommunicerar med barnet för att det ska vara 

delaktigt i lärandeprocessen. Barnet ska ha en egen vilja att skaffa kunskap och då 

vara delaktiga i skapandet av ny kunskap. Tillsammans med andra i sociala 

sammanhang kan kunskapen konstrueras. Genom lärarens samtal med barnet kan en 

utmaning till ny kunskap bli möjligt. Detta genom den proximala utvecklingszonen 

som Vygotskij resonerade kring.  
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2.3.4 Lärande och utveckling i leken 
 

Bråten (1998) förklarar hur Vygotskij såg på lärande och utveckling i leken. Det 

finns tre utgångspunkter som särskilt belyses av Bråten. Dessa är först och främst lek 

som en befrielse från en specifik platsbunden handling. Därefter lek och spel som 

innehar vissa regelverk där det handlar om att medvetengöra den sociala formläran. 

Slutligen leken som en utveckling av det egna kontroll- och behärskningsbehovet i 

förhållande till kreativitet. Genom att medvetengöra barnens lek och vidare förklara 

lekens potential kan även skriftspråket påverka lekens funktion. Vygotskij beskriver 

hur leken i samspel med undervisning är en av de viktigaste uppgifterna i den 

psykiska utvecklingen i relation till utvecklingszonen. Vidare beskriver Bråten hur 

leken medvetengör den sociala samspelsgammatiken. Forskaren menar på att leken 

är nära sammankopplade med regelföljande beteende. Det finns två olika typer av 

detta, dels rolleken men också spelleken. I rolleken handlar det om att arrangera 

olika typer av händelser som sedan fördelas av olika karaktärer. Karaktärerna får en 

social kod som ger förklaring till rollen. Rolleken kan ge ett inbjudande sätt då alla 

får möjligheter till att motta olika symboler av rollkaraktärer. Den andra leken, 

spelleken, handlar om att från början inneha roller som sedan fördelas beroende av 

spelets syfte. Det finns redan en så kallad social koordinering av de olika 

handlingarna (a.a.). I rollekarna kan man se en tydlig sammankoppling till 

populärkulturens karaktärer. En filmroll blir en person med en identitet och den 

förväntas att vara på ett speciellt sätt. För att ta ett exempel kan man ta Pokémon där 

barnen är någon av de karaktärerna som ingår i exempelvis tv-serien. De leker och 

vet precis i vilken ordning karaktärerna utvecklas och vilka egenskaper rollen har. 

Ska man istället se en koppling till den så kallade spelleken, kan man se 

populärkulturen vid aktiviteter, såsom kulor eller fotbollskort. Barnen vet hur spelet 

ska samordnas och beroende på vad spelet innehåller delas olika roller ut. Dessa 

roller är förbestämda och det betyder att barnen vet vad som förväntas av varje 

rollkaraktär. 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Bråten (1998) skildrar Vygotskijs teorier om pedagogik, utveckling och lärande. 

Forskaren påpekar hur betydelsefull undervisningen i skolan är för barnets kognitiva 

utveckling. Lindqvist (1999)  beskriver Vygotskij och hur leken är betydande för 

barnets utveckling och att lärarens sätt att fånga och utveckla barnens intressen är av 

stor vikt för att utveckla barnet. Bråten (1998) nämner lärarens sätt att bidra till 

barnets utveckling genom relationen mellan en vuxen och barnet. Via barnets 

intresse kan en vuxen ge barnen möjlighet till att prestera till den närmaste 

utvecklingszonen. Vidare beskriver även Bråten hur barnet föds social och kollektiv 

vilket bidrar till att en kulturell gemenskap är betydelsefull även vid den individuella 

utvecklingen. Pihlgren (2011) redogör för det tematiska arbetssättet och dess 

möjligheter att arbeta utifrån barnens egna intressen. Även Pihlgren skildrar 

Vygotskijs teori och beskriver hur barnet lär i samspel med andra och att barnet har 

en egen lust och vilja för att utvecklas. Pihlgren lyfter också att det tematiska 

arbetssättet påvisar möjligheten att låta kommunikationen mellan barn och vuxna 

göra det möjligt för lärande. Till sist förklarar Pihlgren (2011) hur populära och 
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aktuella ämnen är passande för det tematiska arbetssättet (a.a.). Populärkulturen kan 

användas för att utveckla barnens intresse och viljan att lära sig. Det kan göras 

genom att arbeta med olika teman som barnen är delaktiga i och bestämmer vad som 

intresserar dem. Skolverket (2007) beskriver hur barnens intressen ska medverka till 

en meningsfull fritid och att barnen ska ha möjlighet att uttrycka sina känslor och 

åsikter i en demokratisk anda.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer och tidigare forskning kunna granska 

ämnet populärkultur i förhållande till fritidshemmet. Vidare kommer begreppet 

populärkultur behandlas och hur det uppfattas av fritidspedagoger i verksamheterna 

och vad begreppet har för betydelse för fritidshemmet. Fördjupad kunskap om ämnet 

populärkultur och dess innebörd kan vara till nytta för både nya och gamla 

fritidspedagoger. Det kan ge långsiktig utveckling av fritidshemsverksamheterna när 

de får med sig kunskap om populärkulturens betydelse för fritidshemmet.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vad anser fritidspedagogerna att begreppet populärkultur står för och vad ser 

de för populärkulturella uttryck i deras fritidshem? 

 Kan populärkulturen bidra till en meningsfull fritid och vad innebär det i så 

fall? 
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4 METOD 
 

I metoden kommer en beskrivning av hur empirin till studien samlats in och en 

vidare diskussion om hur denna bearbetas. Först beskrivs valet av metod, 4.1, för 

studien och då beskrivs den kvalitativa intervjun, 4.1.1, som en del. Därefter beskrivs 

kritik mot metoden, 4.2, samt hur validiteten bör säkerhetsställa. Där genomförandet 

under punkt 4.3 kommer att beskrivas och en presentation av informanterna och 

skolorna under punkt 4.3.1. Slutligen lyfts de forskningsetiska principerna fram i 

rubrik 4.4. 

 

4.1 Val av metod 

 

Denscombe (2009) beskriver de fyra olika sätt som en samhällsforskare kan använda. 

Dessa är frågeformulär, intervjuer, observationer eller skriftliga källor. Varje metod 

har både positiva och negativa aspekter för angelägen datainsamling. Denscombe 

beskriver att det inte är någon som kan få in fullständiga resultat men heller ingen 

som inte ger något utslag (a.a.). Valet av metod för denna studie var kvalitativa 

intervjuer som skedde enskilt med de 7 olika informanterna.  

 

4.1.1 Kvalitativ intervju 
 

Kvale och Brinkman (2009) förklarar hur den kvalitativa forskningsintervjun i 

samspel mellan intervjuare och informant sker i ett socialt samspel. För att intervjun 

ska bidra till någon produkt krävs det att intervjuaren har kunskap om att genomföra 

en kvalitativ intervju. Saknas kunskap kan information från informanten gå förlorad. 

Det krävs dock mycket träning för att intervjuaren ska bli en bra kvalitativ 

intervjuare som kan ställa relevanta följdfrågor. För att få en god kvalitet på 

resultatet av den process som den kvalitativa intervjun krävs det att intervjuaren är 

skicklig och kan arbeta utifrån känsla, färdigheter och tidigare kunskap. Trost (2010) 

beskriver den kvalitativa studien. Forskaren förklarar att om man är ute efter att 

förstå andra människors sätt att resonera och reagera, samt särskilja eller urskilja 

olika beteendemönster är en kvalitativ studie rimlig. Trost förklarar även att man 

genom en sådan här studie kan få många intressanta svar och infallsvinkar av den 

insamlade empirin.  

 

Denscombe (2009) förklarar hur forskaren i kvalitativa intervjuer får en inblick i 

informanternas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (a.a.). Eftersom denna 

studie har i syfte att få förståelse över vad populärkulturen har för betydelse för 

fritidshemmet utifrån fritidspedagogers perspektiv. Var det uppenbart att denna 

studie skulle genomföras på detta kvalitativa sätt. Denscombe (2009) beskriver 

fördelarna med en kvalitativ intervju, dessa är bland annat informationens djup. 

Forskaren får mer djupgående och utförliga svar eftersom forskaren kan ställa 

följdfrågor till informanten. En annan förmån är att intervjuerna innehar hög 
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svarsfrekvens då intervjuer är bokade i förtid och forskaren kan då avgöra hur många 

som ska ingå i studien. Studien blir mer personlig och forskaren kan lyssna till 

informantens svar utan att vara kritisk vid tillfället, vilket informanterna trivs med. 

Detta beskriver Denscombe som en terapeutisk fördel i denna metod.  

 

4.2 Metodkritik och trovärdighet 

 

Vid en kvalitativ studie finns det viss metodkritik som man bör tillgå innan en studie 

inleds. Dalen (2008) beskriver stigmatisering och dess betydelse i ett land som 

Sverige. Sverige är litet och många städer är små, vilket gör att identifieringen av 

informanterna blir lättare. Vidare förklarar Dalen ett annat problem vilket är oro. Det 

kan dels handla om oro hos informanten som inte känner för att delge vissa åsikter 

eller resonemang, men också den oron som kan finnas hos intervjuare, där oron för 

vissa forskningsområden eller frågeområden kan bilda osäkerhet. Ytterligare ett 

metodproblem som kan uppstå är solidaritetsproblem där egna åsikter och tankar 

påverkar den intervjuade informanten. Här ska intervjuaren akta sig för att provocera 

fram svar som kan vara missgynnande för resultatet. Denscombe (2009) förklarar hur 

man som forskare måste ha god kontakt med informanter för att den kvalitativa 

studien ska vara genomförbar. Vilket annars kan ses som en metodkritik då det inte 

alltid är möjligt att få tag i människor som kan delta i studien.  

 

Denscombe (2009) lyfter även andra metodkritiska perspektiv. Bland annat när 

empirin från intervjuer ska insamlas. Lösningen kan vara ljudinspelning men det är 

inte enbart positivt. Att transkribera det insamlade materialet tar tid och ibland kan 

det vara svårt att höra vad som sägs under inspelningen. Det kan också vara svårt att 

tolka då informanterna inte alltid talar till fullständiga meningar samt att betoning 

och uttal inte syns på det transkriberade materialet. Det är även tidskrävande att 

samla empirin via en ljudupptagning för att sedan bearbeta det.  Denscombe 

beskriver även hur kvalitativa intervjuer är svåra att sammanställa då dessa ofta är 

ostrukturerade. Författaren beskriver den så kallade intervjuareffekten som innebär 

att informanterna beskriver vad de borde göra istället för vad de verkligen gör. Detta 

kan vara en negativ aspekt och metodkritik mot den kvalitativa intervjun.  

 

Trost (2010) beskriver svårigheterna med att använda sig av begreppen validitet och 

reliabilitet i en kvalitativ studie. Dock är det användbara i kvantitativa studier då 

mätbarheten är annorlunda jämfört med i en kvalitativ studie. Validiteten förklarar 

Trost som de största problemen i en kvalitativ intervju. Det man som forskare då bör 

göra är att visa att den datainsamlingen som är relevant för forskningsområdet och de 

frågeställningar som finns. Här är de etiska aspekterna viktiga för att kunna bevisa 

viss mått av trovärdighet. Denscombe (2009) skriver om validiteten i intervjuempirin 

och hur man som forskare kan ta ställning till att informanten delger sanningen. 

Genom att välja ut relevanta personer för intervjuerna kan validiteten bli högre. Det 

man också kan göra är att se likheten i olika källor (a.a.). I denna studie var det fler 

personer från samma verksamhet vilket medverkade till en större trovärdighet.  
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4.3 Genomförande och bearbetning av analys 

 

Vid denna kvalitativa studie gjordes till en början en provintervju för kontroll av 

frågornas kvalitet samt träningsmöjlighet för att intervjua och känna en viss trygghet.  

Frågorna av intervjuerna kändes relevanta och behölls till de riktiga intervjuerna, se 

intervjufrågorna i bilaga B. Intervjufrågorna skapades med grund från studiens syfte 

och forskningsfrågor. Grundtanken med intervjufrågornas struktur var att först ha 

några uppvärmningsfrågor som gav intervjuerna en bra start. Därefter följdes de 

huvudsakliga frågorna som gjordes med en tanke att senare kunna kategoriseras. 

Detta för att underlätta analysen och transkriberingen av den insamlade empirin. 

Därefter kontaktades de tre olika fritidshem som skulle delta. Alla fritidspedagogerna 

som arbetade på de olika fritidshemmen blev kontaktade via mail där det bifogades 

ett informationsbrev, se i bifogad bilaga A. Därefter hölls telefonkontakt för att få tag 

i de informanter som ville delta i studien. Det blev sju informanter som deltog i 

studien och intervjuerna skedde individuellt. Vid varje intervju informerades 

informanterna om de forskningsetiska principerna samt att varje intervju skulle bli 

inspelad med mobiltelefon. Vid denna studie har frågorna inte getts ut till 

informanterna i förväg utan de fick dem vid intervjutillfället. Efter intervjuernas 

genomförande transkriberades allt material noggrant. För att därefter bearbetas och 

analyseras. Vid bearbetningen av empirin kategoriserades allt material i olika 

lämpliga kategorier från studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter drogs 

paralleller och skillnader mellan de olika skolorna, fritidshemmen och 

informanterna.  

 

4.3.1 Urval 
 

I studien studeras två olika skolor och sammanlagt sju fritidspedagoger. Varje 

fritidspedagog är intervjuade enskilt och frågorna som var till intervjun fick 

pedagogerna inte tillgodosedda innan. Nedan kommer beskrivningar om skolorna 

samt en tabell om de informanter som valts ut för att delta i studien.  

 

Skola A: Är en mindre skola där det finns elever från förskoleklass till år fem. 

Skolan ligger utanför tätorten och har tre fritidshem. Det är fyra informanter som 

valts ut från denna skola och de arbetar på två olika fritidshem. Informant 1 och 2 

arbetar på samma fritidshem och är ett storfritids, där det finns cirka 60 barn 

inskrivna i klass två till fem. Det fritidshemmet kallas i studien för fritidshem A1. 

Informant 3 och 4 arbetar också tillsammans men på ett annat fritidshem, kallat A2, 

där det är 36 inskrivna barn och då enbart från klass ett. 

 

Skola B: Är en större skola som ligger i en tätort. Där går det elever från förskolklass 

till klass fem. Här är det endast ett fritidshem som deltar i studien, B1. Från det 

fritidshemmet är det tre informanter som deltar i studien. De benämns som informant 

5, 6 och 7. Barnantalet på detta fritidshem är cirka 80 stycken som är inskrivna.  
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Informant Skola Fritidshem Utbildningslängd Verksam 

i yrket 

Kön 

1 A A1 3 år 10-15 år Kvinna 

2 A A1 3 år 10-15 år Kvinna 

3 A A2 2,5 år 20-25 år Kvinna 

4 A A2 2,5 år 20-25 år Man 

5 B B1 2,5 år 20-25 år Kvinna 

6 B B1 2,5 år 20-25 år Man 

7 B B1 2,5 år 20-25 år Kvinna 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

I denna studie är forskningen etiskt baserad från skriften Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är skriven av 

Vetenskapsrådet. Där lyfter de fyra stycken huvudkrav. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Vidare beskrivs vilken 

hänsyn som tagit till de olika kraven. 

 

Vetenskapsrådet (2014) förklarar att informationskravet innebär att de som deltar i 

studien få ta del av forskningens syfte. Det är väsentligt att delge informationen och 

att forskarens namn och kontakt uppgifter finns att tillgå för de berörda. Information 

om hur studien kommer gå till är också betydelsefull för de medverkande. För att 

motivera deltagarna kan forskaren berätta om den nya kunskap som kommer att 

finnas. Det är även nödvändigt att förklara att den insamlade empirin enbart kommer 

tillhöra studien och därefter raderas (a.a.). I mitt informationsbrev till informanterna, 

se under bilaga 1, förklarar jag syftet med studien och att informationen jag kommer 

att tillgå enbart kommer användas för denna studie. Men också att den insamlade 

empirin kommer att raderas när studien är klar. Vetenskapsrådets (2014) andra krav, 

samtyckekravet gäller informanternas medverkan i studien. Denna medverkan kan 

omedelbart avslutas och samtycke ska efterfrågas innan studien börjat (a.a.). Vid 

intervjuerna till denna studie frågas informanterna om samtycke samt meddelas de 

om att det är frivilligt att avbryta processen när de vill.  

 

Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2014) huvudkrav nummer tre, 

konfidentialitetskravet. Detta krav innebär fullt skydd av identifiering. Forskaren ska 

undanhålla alla möjliga identitetsspår, ingen ska kunna veta vem som svarat i 

undersökningen. Personuppgifterna ska undanhållas från alla utomstående (a.a.). Vid 

insamlandet av empirin har fritidspedagogernas personuppgifter och liknande 

undanhållits och vid utskrivandet om de olika personerna har dem istället för namn 

fått siffror samt att de skolor som deltagit fått varsin bokstav. De uppgifterna som 

står med i denna studie är allmängiltiga och kunde tillhöra många olika personer. Det 

är inget utmärkande om personerna och eftersom studien inte nämner namn på skolor 
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kan man inte heller se vart i Sverige dessa personer arbetar. Det sista kravet som 

Vetenskapsrådet (2014) lyfter är nyttjandekravet och det innebär att uppgifter om 

enskilda personer enbart får användas som forskningsmaterial och för ett 

forskningsändamål (a.a.). Vad det gäller nyttjandekravet i denna studie är de 

informanterna som deltagit medvetna om att deras uppgifter enbart kommer 

användas i av denna studie. 
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5 RESULTAT 
 

I resultatkapitlet kommer resultatet av intervjuerna sammanställas och fördelas under 

flera underrubriker. Resultatkapitlet börjar med 5.1 där pedagogernas definitioner av 

populärkultur klargörs. Därefter under 5.2 belyses de populärkulturella uttryck som 

fanns på fritidshemmen. Under 5.3 beskrivs resultatet av vad fritidspedagogerna 

ansåg att populärkulturen kunde medföra i form av arbetssätt. I underrubrik 5.3.1 och 

5.3.2 redovisas resultatet av pedagogernas tankar om populärkulturen som en 

meningsfullhet och populärkulturen i förhållande till kunskap. I sista underrubriken 

av resultatkapitlet redogörs fritidspedagogernas syn på populärkulturens betydelse i 

fritidshemmet. Genom denna resultatöversikt kommer en analys av resultatet vara 

möjligt, den analysen kan ses under rubrik 6.  

 

5.1 Pedagogernas definition av populärkultur 

 

Att begreppet populärkultur är svårt att definiera är inte bara märkbart i den tidigare 

forskningen utan även i resultatet av denna studie som har gjorts på området. Det är 

flera av informanterna som tvekar innan de avlägger första svaret på frågan om vad 

pedagogerna själva tänker på när de hör begreppet populärkultur. Informant 2 

beskriver att populärkulturen är något som är ”poppis” just nu. Vilket även flera av 

de andra informanterna instämmer med. Trots att viss kännedom om begreppet 

populärkultur finns är det fortfarande en osäkerhet kring vad det egentligen är. En av 

informanterna säger följande.  

 

”Ja, jag hör nästa aldrig det begreppet. Men jag tycker nog att det är det barnen gör mest just 

nu. När våren kommer här på fritids så är populärkultur, kulspel just nu. Tycker jag. Det är 

min tanke om det hela. Men sen på fritiden gör dem ju andra saker. Det är ju mycket it, 

mycket spel och konstellationer. Men här hos oss är det nog så.”  (Informant 4) 

 

Flertalet av de informanter som deltagit i studien har förknippat populärkulturen med 

musik, film och tv men även kläder och mode. Det finns flera fritidspedagoger som 

nämner melodifestivalen som populärkultur men också andra uttryck beskrivs såsom 

konst och olika idrotter och rastaktiviteter. Bland annat framkommer det hur nya 

aktiviteter har tillkommit och att man glidit ifrån de äldre traditionella lekarna. Som 

exempel förklarar en av informanterna att parkour är något nytt som tillkommit på 

gatan och kan ses som ett populärkulturellt uttryck. En annan informant berättar hur 

populärkulturen utvecklas på fritidshemmet och för ett resonemang kring hur 

melodifestivalen kan väcka nya diskussioner om flera saker. Bland annat förklarars 

hur barnen efter helgens tv-tittande diskuterar både kläder och låtar. Vad barnen 

gillar och vad de inte gillar. Det tas även upp en mängd olika leksaker som också är 

en del av populärkulturen som fritidspedagogerna kan se i deras verklsamheter. 
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5.2 Populärkulturella uttryck på fritidshemmen 

 

Osäkerheten kring vad och hur de populärkulturella uttrycken kan visa sig är synlig 

hos flera pedagoger. Följande citat uppkom under en av intervjuerna. 

 

”Melodifestivalen är en men sen tänker jag så här att, populärkultur, dem håller på med alla 

sina fotbollsbilder och så och det är något som är jättepoppis just nu också. Men är det också 

populärkultur?” (Informant 1) 

 

På både skola A och B såg man flera liknande populärkulturella uttryck och det som 

båda skolorna nämner är melodifestivalen. Musik är något som övervägande delen av 

de pedagogerna beskriver att de sett. Både genom melodifestival men också let´s 

dance. Det pedagogerna använder sig av i fritidsverksamheten är bland annat let´s 

dance. Som används genom att gå in på youtube och dansa till olika populära låtar. 

Där finns även ett spel på youtube som används emellanåt. Informanterna nämner 

även att de använder musikspel och andra tv-spel samt att dataspel är populära. Vad 

det gäller leksaksfigurer och mindre prylar som visar sig vara populärkulturellt 

bundna så är det övervägande större del på skola A som innehar detta.  

 

På skola A ser man en skillnad på fritidshemmen, fritidshem A1 ser att barnen 

använder olika typer av gubbar eller kort, exempelvis trash packs eller fotbollskort. 

Där använder pedagogerna produkterna och köper in så att alla barnen ska ha 

möjlighet till att få vara med och delta i de olika lekarna. På ett av fritidshemmen 

nämns att de populärkulturella uttrycken växlar fort. Det beskrivs också att det finns 

en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars användande av populärkulturella 

leksaker. Pojkar visar tydligt hur de leker och byter exempelvis fotbollskort. De är 

också mer aktiva i leken kring trash packs. Flickorna visar inte samma intresse för de 

populära prylarna istället ses det att de hellre leker häst vilket just nu är väldigt 

populärt. De målar och pysslar mycket hellre än att intressera sig för de 

populärkulturella uttrycken. Flickor målar ofta liknande saker och härmar varandra. 

Dock kan inte motivet på teckningarna kopplas till något specifikt populärkulturellt 

sammanhang. På ett av fritidshemmen uttrycks det att när många av de 

populärkulturella leksakerna blir populärara känner barnen större behov av att ha 

dessa. Det blir en press på föräldrarna att köpa sådana saker. Att det växlar fort 

mellan de olika populära betingelserna tas även upp vid flera tillfällen. 

Fortsättningsvis beskrivs hur fotbollskorten börjar avta och att kulorna börja komma 

fram. Kulorna beskrivs som en aktivitet då alla kan vara med på lika villkor eftersom 

det inte kostar lika mycket att köpa. Det förklaras att det är från dag till dag beroende 

av väder och vind som påverkar vad som är populärt. Vilken tid det är på året för 

vilken utelek det blir.  

 

På skola B är dataspel och tv-spel en större del av det populärkulturella utbudet. Här 

beskrivs att spelen skiljer mellan flickor och pojkar. Det är mest flickor som spelar 

design och fixar-spel, pojkarna spelar däremot andra spel. Vad för något pojkarna 

spelar framkommer dock inte i studien. En annan aspekt av populärkulturen är modet 

och kläderna. Det framställs att det är i den åldern som barnen brukar börja fundera 
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kring kläder och sådant. Det är även vissa låtar som har en väldig genomslagskraft 

som påverkar barnen, exempelvis ”Gangnamnstyle” eller ”What the fox say”. Vidare 

beskriver informanten att det framför allt är tv-spel och dataspel som är populärt just 

nu. Det varierar vilka tv-spel som blir populära, barnen har ofta en del ”gubbar” till, 

som exempelvis skylanders. Det som tydliggörs är att det är inget som de tar med får 

ta med till fritidshemmet. Vidare förklarar informanten att det kanske kan bli så 

senare att de får ta med. Dock inte än då det kan leda till en väldig hets och status. 

Det framkommer inte varför det kanske får tas med längre fram men inte just nu. 

Något barnen brukar ha med sig är kulor. Det beskrivs hur tv-spel är det populära 

och att de då även får röra sig. Allt är mycket kopplat till teknik och att lekarna idag 

inte är som de lekarna man lekte förr. Det handlar om att utvecklingen har gått 

framåt men att de andra äldre lekarna har fått stå tillbaka lite för bland annat tekniken 

som tar mer plats. Exempelvis försvinner lekarna med turtagning och liknande. Nu är 

barnen istället mer jag-fixerade fast barnen tränar till viss del turtagning även nu i 

vissa tv-spel. Däremot kan det var andra saker som får stå tillbaka i den sociala 

träningen. Vad det är som barnen inte får med sig av den sociala träningen 

framkommer inte. Barnen lär sig däremot det som är aktuellt för att de ska kunna få 

vara med i gänget och snacket. Avslutningsvis beskrivs hur utvecklingen med 

tekniken upplevs problematisk och att fritidsverksamheterna behöver komplettera 

med andra aktiviteter. Exempel för det kan vara att baka eller gå ut i skogen med 

barnen. 

 

5.3 Populärkulturen som ett arbetssätt 

 

Båda skolorna beskriver deras arbetssätt för att ta sig an populärkulturen. Alla 

fritidshemmen i undersökningen jobbar med att fånga barnens intresse och lyssnar 

till barnens önskningar. Dessutom är det bra om barn kan lära av varandra i olika 

situationer där pedagogerna inte kan påverka barnens lek och utveckling. Sådant som 

gör att barn motiveras går alltid att använda i lärande situationer. Samtliga 

informanter beskriver att det är lättare för barnen att lära sig av något som intresserar 

dem. Genom att följa barnens intressen så kan man ge dem nya tips och tankar om 

nya saker de kanske aldrig testat på tidigare. Därför är det viktigt att som pedagog 

ständigt hålla sig uppdaterad över vad som är populärt just nu. Det inflikar 

övervägande del av de informanter som deltagit i studien. En av informanterna 

beskriver att de inte arbetar aktivt med populärkultur då barnen får det så mycket på 

andra ställen. Medan en annan av informanterna beskriver hur de arbetar med 

populärkultur och att det står i läroplanen att fritidshemmet ska vara ett komplement 

till skolan. IT är något som de använder i fritidshemmet. De använder också olika 

pedagogiska spel som innehåller svenska eller matte. Vidare beskrivs hur 

åldersgrupperna påverkar arbetssättet och vad fritidspedagogerna väljer att göra på 

fritidshemmet. Det är genom att något är roligt som barnen få med sig kunskap på 

köpet. 

 

Ytterligare faktorer som liknar varandra på de olika skolorna är sättet att se på nu och 

då. På skola B beskrivs hur de hellre jobbar med att bevara det gamla leksättet, 

exempelvis kurragömma. Dessutom finns inga mål uppsatta om populärkulturen. Ett 

arbetssätt som nämns från alla tre fritidshemmen är tema-arbete. Detta är något som 
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alla beskriver som positivt och att det finns mycket man kan få ut av ett sådant 

arbete. Däremot är det ingen som själv använder det. Det beskrivs inte heller varför 

de inte använder sig av tema-arbete. På skolan A beskriver båda fritidshemmen att 

man exempelvis kunde gjort ett tema av melodifestivalen. För genom ett tema av 

melodifestivalen tränar barnen flertalet saker. Bland annat lyfter flera av 

informanterna följande, att man kan läsa om artisterna, göra egna musikaler och 

shower samt göra egna låtar. Dock beskrivs vissa svårigheter angående de 

ramfaktorer som finns. Fritidshemmet är sällan i samma lokaler utan varierar på de 

olika lokalerna som finns på skolan.  

 

En betydelsefull aspekt som lyfter på fritidshemmen är att fritidspedagogerna bör ha 

ett kritiskt öga när man tar in populärkulturen. Det handlar om att man försöker hålla 

en diskussion igång om de olika populärkulturella uttrycken. Som exempel vilka 

sidor eller appar man får vara inne på när man sitter vid dator eller iPad. Alla 

fritidshemmen har tidsbegränsning på IT-sakerna. Ett kritiskt öga kan man också ge 

till den ekonomiska klyfta som skapas ibland populärkulturen. Vidare beskrivs 

vikten av att vara uppdaterad på populärkulturen. Detta ifall det skulle uppstå en 

turbulent diskussion om ett populärkulturellt ämne. Det nämns flera gånger att en del 

av informanterna inte tycker om när det tar med egna leksaker. Detta eftersom det är 

flertalet barn som inte får ta med leksaker för sina föräldrar. Däremot har 

fritidshemmen har köpt in kulor som barnen får spela med och att det är fritids kulor 

de vinner eller förlorar med. Trots det kan inte alla barn hänga med i det som är 

populärt just nu. En betydelsefull uppgift som fritidspedagog är att förklara för 

barnen varför inte alla barnen har fotbollskort eller liknande.  

 

Populärkulturella uttryck kan vara bra i vissa sammanhang då barnen kan träna sig 

på att läsa och räkna samt lära sig regler och andra saker i de olika spelen. Den 

sociala träningen är också av stor vikt vilket syns tydligt i fritidshemmen när barnen 

exempelvis byter fotbollskort. På både skolorna beskrivs att IT används för att 

tillgodogöra barnens del av populärkultur. En av informanterna beskriver hur denne 

översätter barnens egna lekar och populärkulturella uttryck till en pedagogisk lek. En 

idrottslek där de känner igen sig i situationen. Vissa dataspel kan man utveckla från 

spel till lek i idrottshallen istället som till exempel Pacman. Populärkulturen till 

fördel kan ge nya idéer och sätta fart på fantasin.  

 

5.3.1 Populärkulturen som en meningsfullhet 
 

Att arbeta med populärkulturen ur ett tematiskt arbetssätt kan möjliggöra att alla barn 

få ta del av det och prova på. Men ofta gör fritidspedagogerna sådant som barnen inte 

får så mycket hemma. Till exempel är i skogen och sen testar de att göra många olika 

saker. Bakning är något som fritidshemmen gärna erbjuder barnen eftersom många 

barn inte får göra sådana aktiviteter hemma. Det ger en kunskap som barnen kan ha 

nytta av senare i livet. Något annat som fritidshemmen också tycker till om är att de 

ska erbjuda barnen att testa på föreningslivet. Det är av stor vikt att väcka ett intresse 

hos barnen. Att lära på ett meningsfullt sätt beskrivs genom att lära sig samma regler 

fast på olika sätt. Genom en idrott som fotboll exempelvis eller att lära sig samma 
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regler i någon annan lek. Informanterna beskriver hur betydelsefullt det är att nå 

barnen från olika håll och från deras intressen. Meningsfullhet är inte att behöva 

delta i alla aktiviteter utan i känslan att få tillbringa tid i den aktiviteten som barnen 

själva är intresserad för. Det mest betydelsefulla är att barnen ska få trivas och må 

bra av det barnen gör. Populärkulturens uttryck kan skapa intresse och utifrån det bli 

meningsfullt för barnen. Informanterna beskriver vilken dragningskraft IT har fått 

och vilket intresse det är hos barnen. De väljer hellre paddan än ett vanligt 

sällskapsspel eller att gå ut och leka.  

 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka meningsfullheten i populärkulturen. 

Bland annat hur gemenskap och gemensamma intressen skapar diskussionsunderlag 

för barnen. Viss skillnad på barnen nu och för 20 år sedan kan ses av informant 3 

som säger Nu kräver barn färdiga produkter jämför med förr när fantasin låg 

närmre till hand (Informant 3). Populärkulturen kan leda till en begränsning hos 

barnen. Barnen skapar ingen direkt gemenskap inte för många barn eftersom de ofta 

sitter själva när de leker. Gemenskapen handlar inte om gemensamma intressen utan 

ensamma lekar. Även några andra informanter från studien hade åsikter om den 

meningsfulla fritiden och om den hade något samband med populärkulturen.  

Informant 2 säger följande citat Det har det säkert men det som är populärt just nu 

är ju mycket stillasittande och det är ju ingen meningsfull fritid /…/ det är så olika, 

det finns barn som inte influeras alls av populärkulturen (Informant 2). 

Populärkulturen kan skapa meningsfullhet i verksamheten trots en del motsägande 

argument. Exempelvis genom beskrivs hur ett tema som melodifestivalen kan 

användas där barnen får träna på att sjunga och uppträda framför sina kompisar. Det 

stärker barnens självförtroende och de barn som tycker det är jobbigt att stå på scen 

kan vara scenarbetare och hjälpa till vid sidan och får då träna samarbete. 

 

Det finns vissa begränsningar för populärkulturen och det kan vara den ekonomiska 

faktorn. Ekonomin begränsar till större del individerna än fritidshemmet som 

verksamhet. För en del barn är det viktigt att det finns saker man kan leka med för att 

inte begränsas i gemenskapen. Det påstår övervägande del av de informanterna som 

deltagit i studien. Är det något barnen ”måste” ha tillgång till så är skola A mer aktiv 

än skola B för inköp av dessa produkter. Genom inköp av nya populära leksaker har 

inte barnen avvikit på samma sätt. Populärkulturen får inte begränsa verksamheten 

utan att den ska finnas där som stöd. Skulle populärkulturen begränsa får man som 

pedagog säga stopp och fundera kring regler som kan fungera. På fritidshemmen blir 

det föräldrakontakt om det är mycket kring de olika populärkulturella uttrycken som 

inte fungerar. Ytterligare en begränsning för populärkulturen kan vara förebilder. När 

barnen är i lägre ålder, är det ingen större fara. Men när de blir äldre sen så har det en 

stor påverkan. Tjejer får problem kring kroppsfixering och killar kring attityder.  

Film och musik har ändrats med åren. För såg man på film för dess handlings skull, 

nu har man på den på som någon typ av förströelse samtidigt som man har paddan i 

handen och spelar ett spel. Vilket gör att barnen tappar det genuina intresset i filmen.  

 

Populärkulturen möjliggör att barnen på fritidshemmet får testa IT för att få en 

gemensammare plattform. Alla har inte möjlighet till IT hemma men får barnen 

möjlighet att testa på under fritidstid kan barnet känna att de har gjort det alla andra 



24 

 

 

också gjort. Det berikar deras vardag och de får en gemensam upplevelse och kan 

följa med i snacket. Det är väsentligt att begränsa tiden för IT relaterade spel samt att 

det inte får gå ut över skoltiden.  

 

5.3.2 Populärkulturen i relation till kunskap 
 

Alla tre fritidshemmen förklarar hur läroplanerna kan kopplas samman med 

populärkulturen. Det som skiljer fritidshemmen åt är att fritidshemmen på skola A 

håller sig mer åt de kursinriktade målen även om de till viss del finner nytta i en del 

av de första två kapitlen i Läroplanen för grundskolan. Medan man på skola B 

tillgodose framförallt Läroplanens första två kapitel. Men även här såg de att det 

fanns möjligheter att koppla populärkulturen till andra mål i Läroplanen för 

grundskolan fast inte till lika stor omfattning. Givetvis var åsikterna till viss del olika 

men på det stora hela fanns ett gemensamt sätt att se kunskap från läroplanen.  

 

På båda skolorna beskrivs att IT kan vara ett mål att belysa vad det gäller 

populärkulturens omfattning. Informant 5 beskriver också hur de praktiska ämnena 

drama, bild och musik kan användas för planering och dokumentering av kunskap 

för populärkulturen. Som fritidspedagog kan man använda sig av olika typer av 

populärkulturella uttryck för att nå kunskap. Exempel på det är att dator kan vara ett 

komplement till vanlig undervisning. Där intresset lockar till ny kunskap. Vid de 

gemensamma intressena skapas samarbete och det leder till ny och nyttig kunskap. 

 

5.4 Betydelsen av populärkulturen i fritidshemmet 

 

Alla informanter under studien har haft olika syn på betydelsen av populärkulturen i 

fritidshemmet. Något som var gemensamt för informanterna var att populärkulturen 

är med och styr vilka fritidsaktiviteteter det blir eftersom det planeras utifrån barns 

intressen. Är det många barn som är intresserade av något speciellt kan man göra ett 

tema av det och uppmuntra till det som är bra och diskuterar om det som är mindre 

bra. Blir populärkulturen ett problemområde så är det väsentligt att diskutera ämnet 

med barnen särskilt med de äldre barnen på fritidshemmet. Detta eftersom de äldre 

barnen kollar på videobloggar och youtube till större del än de yngre. Pedagogerna 

ska vara tydliga med att det enbart är de som får ladda hem appar och är noga med 

att kolla igenom de apparna som finns på Paddorna. Populärkulturen är något i 

samhället som sker just nu och som fritidspedagogerna måste förhålla sig till och 

inkludera eller exkludera i fritidsverksamheten. Skulle det bli problem kring 

populärkulturella uttryck måste fritidspedagogerna jobba med det. Det finns både 

för- och nackdelar med allt, även populärkulturen. Populärkulturen hamnar ständigt i 

kontakt med fritidshemmet då barnen rör sig kring den hela tiden. Avslutningsvis är 

det betydelsefullt att kunna erbjuda en frizon från populärkulturen också eftersom det 

är ett statusrelaterat ämne.  
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Som pedagog är det av stor vikt att hela tiden måste vara aktiv och ta upp en 

diskussion varför inte de populärkulturella sakerna alltid ska vara med. Men att om 

fritids gör det tillgängligt blir det annorlunda. De flesta informanterna känner att de 

själva behöver bli bättre på att köpa in och presentera lite nya leksaker. Frågan om 

populärkulturen har någon betydelse i fritidshemmet responderas på liknande sätt av 

alla informanter. Populärkulturen har mer betydelse för vissa barn än för andra. De 

barn som saknar stark självkänsla behöver något annat att ty sig till, som 

populärkultur.  

 

Barnen påverkas av populärkulturen vilket då har betydelse. Det barn tycker är roligt 

är det som ska införskaffas i material. Det är av stor betydelse att fritidspedagogerna 

är engagerade av barnens intresse för att fånga barnens och kunna prata om olika 

saker tillsammans. Barnen påverkas av populärkulturen och den betyder något för 

barnen på ett eller annat sätt. All populärkultur är inte bra men trots det kommer den 

till barnen via syskon eller kompisar. Barnen påverkas även av tv-spel och väljer 

hellre det framför andra aktivitet som innebär mer rörelse. Som pedagog krävs det att 

man hänger med i utvecklingen och även kan följa barnens utveckling samtidigt som 

det gamla kan finnas kvar. Äldre lekar och spel som att kasta kula kan vara bekant 

och tryggt för pedagogerna. En del saker måste fritidspedagogerna sätta sig in i och 

diskutera med barnen för att förstå för att motverka olika utanförskap. Avslutningsvis 

beskriver flera av informanterna hur populärkulturen är betydelsefull för att fånga 

barnens intressen och deras sätt att träna samspelet i leken.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

  

Studien gav ett omfattande resultat och fritidspedagogerna hade flertalet aspekter 

kring populärkulturen i olika sammanhang. Fritidspedagogerna lyfte att barnens 

intresse var av stor betydelse men att de även bör ge alternativ till populärkulturen. 

Detta eftersom barnen ofta får populärkultur hemifrån. Alternativ till populärkulturen 

kan vara exempelvis bakning, vilket alla barn inte får möjlighet att göra hemma. Det 

kan också handla om att fritidspedagogerna kan visa föreningslivet och väcka nya 

intressen hos barnen. Intressen som de kan behålla under livet. En annan aspekt som 

informanterna lyfter i studien är populärkulturens för och nackdelar. En av de 

negativa synpunkterna som beskrivs är ekonomin som inte är lika för alla barn. Det 

kan även handla om att barns intresse för populärkulturen kan innebära mer stilla 

sittande aktiviteter som i studien kan ses som en icke meningsfull fritid. Då rörelse är 

ett av de perspektiven som lyft som en fördel av populärkulturella delar som används 

i olika lekar. Dåliga förebilder är en annan aspekt som lyfts och då hur betydelsefullt 

det är att fritidspedagogerna diskuterar med barnen om detta. Det som också bör 

diskuteras med barnen är hur internet ska användas. Några positiva aspekter som 

framkom i studien är gemenskap, självkänsla och samspel. Dessa egenskaper av 

populärkulturen är betydelsefulla för barns utveckling. Fritidspedagogerna beskriver 

att populärkulturen till viss del kan vara betydelsefull och kan kopplas till skolans 

olika styrdokument. 
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6 ANALYS 
 

I analyskapitlet kommer en analys att göras av det resultat som framkommit och 

kopplas till den tidigare forskning som gjorts på ämnet. Under första rubriken, 6.1 

kommer en helhetsanalys att göras. Vad studien gav för resultat och en kort analys av 

det. Det kommer även analyseras kring om det fanns några skillnader och likheter av 

skolorna samt de olika fritidshem som deltagit i studien. Under 6.1.1 finns en analys 

kring definitionen av begreppet av populärkultur och vilka uttryck som fanns i 

verksamheterna. Därefter kommer rubriken 6.1.2 och under den kommer ytterligare 

en analys, denna om hur populärkulturen kan yttra sig kring meningsfullhet. Under 

6.1.3 kommer den tidigare forskningen jämföras med resultatet kring hur mycket 

populärkulturell media och olika artefakter iakttagits på fritidshemmen. Vidare under 

rubrik 6.1.4 kommer en analys av populärkulturen i samspel med 

kunskapsbegreppet. Därefter kommer rubrik 6.1.5 och där beskrivs betydelsen av 

populärkultur för fritidshemmet. Ytterligaren en analys som ska göras är 

metodanalysen och den ligger under rubrik 6.2. Under metodanalysen finns en annan 

rubrik som ligger under 6.2.1 och är en analys av metodvalet. Slutligen under analys 

kommer rubrik 6.2.2 och innefattar en analys kring informanterna. 

 

6.1 Resultatanalys  

 

Av det resultat som framgick i studien kan inga specifika paralleller dras vad det 

gäller yrkeserfarenhet. Vilket skulle kunna bero på att alla fritidspedagoger har 

relativt lång arbetslivserfarenhet. Däremot finns det skillnader och likheter mellan 

skolorna som deltog i studien. 

 

6.1.1 Definitionen och synligheten av populärkulturen  
 

Populärkultur är ett svår definierat begrepp som bevisas både i tidigare forskning och 

i denna studie. Nästintill alla informanter var något osäkra när det kom till 

populärkulturella utryck därför gavs en förklaring av vad begreppet innebar. 

Fritidspedagogerna fick de en större förståelse för vad det kunde innebära och kunde 

då ge många exempel de sett i sin verksamhet. De kunde relatera till en hel del olika 

populärkulturella uttryck som barnen hade. Populärkulturens uttryck och 

sammanhang kunde av fritidspedagogerna emellanåt kännas som om de själva var 

osäkra. Trots detta blev resultatet djupt och gav bevis på att deras erfarenhet och 

kunskap ändå kunde se hur populärkulturen kan påverka baren på skilda sätt. Att 

begreppet är svårdefinierat beskriver även Lindgren (2009) som hellre uttrycker 

populärkulturen genom flera olika ämnesområden t.ex. film, musik eller litteratur 

(a.a.).  

”Melodifestivalen är en men sen tänker jag så här att, populärkultur, dem håller på med alla 

sina fotbollsbilder och så och det är något som är jättepoppis just nu också. Men är det också 

populärkultur?” (Informant 1) 
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Trots detta kunde de beskriva vad ordet populärkultur innebär och vilka 

populärkulturella uttryck de såg i verksamheterna. Bland annat lyfte dem 

populärkulturen som något som var ”poppis” och något som är aktuellt hos barnen 

just nu. Det kan vara aktuella tv-program, spel eller leksaker. Lindgren (2009) 

beskriver populärkulturen som något lättillgängligt och omtyckt (a.a.). Vidare 

förklarar informanterna vad de sett för populärkulturella uttryck som fotbollsbilder 

och melodifestivalen som fanns i varierade avseenden. Även där kan forskarna 

Lindgren (2009) och Fast (2007) samtycka att leksaker, filmer, media och litteratur 

är exempel på populärkulturella uttryck (a.a.). Trots den osäkerhet som 

informanterna hade kring begreppet kunde de påvisa betydelsefulla aspekter som 

populärkulturen kan bidra till. Bland annat lyfter de gemenskapen, självkänslan och 

samspelet som inverkar i barnens utveckling med hjälp av populärkulturen.  

 

Sparrman (2010) redogör för att många barn idag har egna datorer men att Tv:n 

också fortfarande har stor dragningskraft hos barnen (a.a.). Några av informanterna 

tyckte att populärkulturen tog överhand emellanåt och fritidspedagoger arbetade för 

att bevara det gamla och inte förlora det. Vilket kan vara förståligt eftersom barn 

ständigt omges av populärkulturen. Det kan vara en nackdel av att ta bort en del av 

populärkulturen kan vara att pedagogerna missar tillfällen att följa barnens intresse. 

Däremot kan deras sätt att behålla traditionella aktiviteter ger möjligheter för barnen 

att väcka nya intressen. Det som kan utläsas i studien är att informanterna som gått 

den senare utbildningen arbetar mer aktivt med populärkulturen. Pedagogerna ser 

populärkulturen som en tillgång där intresse blir till kunskap. Vad det beror på är 

oklart och kan tas vidare till fortsatt forskning.  

 

6.1.2 Populärkulturen som medie- och prylbaserad 
 

I studiens resultat blev det uppenbart att ekonomin var en faktor som påverkar 

populärkulturens framkomlighet i fritidshemmet. Fritidspedagogerna lyfte vissa 

aspekter så som ekonomiska aspekt som kan påverka barnens gemenskap på 

fritidshemmet. Fast (2007) tydliggör hur leksakskatalogen blir en produkt för 

jämförelse. Vilka produkter barnen har och inte har. Leksakerna har idag ofta en 

identitet som gör att de har en stor betydelse för barnen. Genom barnens 

populärkapital skapas olika grupperingar och det socioekonomiska perspektivet syns 

tydligt bland barnen (a.a.). Det är där barnens status och utanförskap blir påtagligt. 

Informanternas erfarenheter av medtagandet av populärkulturella artefakter är 

utanförskap. Alla har inte råd och pressen på föräldrar blir stor. Sparrman (2010) 

skildrar också sitt sett att se på populärkulturen utifrån en ekonomisk aspekt. 

Sparrman påstår att de dyra artefakterna såsom mobiltelefoner är en del som kan 

påverka de ekonomiska klyftorna (a.a.). Därför anser de flesta fritidshemmen att 

barnens prylar inte får tas med på fritids. Det skiljde mellan fritidshemmen hur 

mycket inköp av populärkulturella artefakter som gjordes men alla hade gjort vissa 

inköp. För att alla barnen ska få möjlighet till att känna sig delaktiga i gemenskapen 

hade alla fritidshemmen ett gemensamt argument. Det var att de köpte in 

populärkulturella prylar för att få barnen i mindre ekonomiska klyftor på 

fritidshemmen. På så sätt ansåg informanterna att de kunde motverka utanförskap till 

en viss del. Nackdelen för denna typ av ”hjälp” som fritidshemmet erbjuder är att 
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populärkulturen växlar fort och ändras snabbt för att byta till nästa populärkulturella 

pryl. Vilket informanterna påpekade kunde bli kostsamt för fritidshemmen.  

 

6.1.3 Populärkulturen och kunskapsbegreppet som 
arbetssätt 

 

Flera informanter beskrev att de inte arbetade aktivt med populärkultur utan tog 

tillvara på traditionella aktiviteter som att baka exempelvis. Persson (2010) påstår att 

skolan inte ofta ser populärkulturen som ett sätt att nå ny kunskap (a.a.). Det 

framkommer i studien att de inte använder populärkulturen då den finns kring barnen 

ständigt. Så Perssons (2010) påstående känns irrelevant och svårkopplat till resultatet 

i denna studie. Hade studien gjorts om populärkultur i skolan hade lärarna kanske 

sagt något annat. Informanterna i denna studie tog upp flertalet faktorer som visst 

påvisar att populärkulturen är ett bra sätt att nå kunskap. De flesta informanterna gav 

tema-arbete som ett sätt att nå kunskap i förhållande till populärkultur. Dessutom ger 

populärkulturen förutsättningar för lärande i gemenskaper där barnen delar samma 

intresse. Som exempel använder de pedagogiska spel som finns på olika tekniska 

prylar. Detta är ett sätt att låta populärkulturen bidra till barnens utveckling eftersom 

de inte valt att använda sig av tema-arbeten. Det är också genom barnens egna idéer 

och tankar man kan få tips till nya arbetssätt och lärande situationer. Där kan barnen 

få socialträning och lära sig av varandra. Pihlgren (2011) klargör genom Vygotskijs 

socialkulturella teori hur barnens egen lust och vilja att lära sig påverkas av det egna 

intresset. Pihlgren forsätter att beskriva att som pedagog ska man ta tillvara på 

barnens intresse särskilt vid planering. Det kan leda till nya tema-arbeten (a.a.). 

Fritidshemmen använder sig inte av populärkulturen genom ett specifikt arbetssätt. 

Däremot finns den omkring barnen hela tiden vilket informanterna resonerade kring. 

Anledningen till att de inte ville använda sig av tema-arbete var att inte 

populärkulturen skulle ta över verksamheten.  

 

Bråten (1998) förklarar hur Vygotskij såg på att leken var en betydande del av 

barnens utveckling. Leken är ett sätt att bearbeta det regelföljande beteendet hos 

barnen. Där lär sig barnen att koppla rollekar med tydligt karakteristiska rollfigurer 

(a.a.). Dessa kan vara tydliga i populärkulturen där barnen gärna leker lekar kring 

olika populärkulturella uttryck. Ett tydligt exempel på detta är när barnen gör en egen 

melodifestival där de uppträder och lever sig in i rollen som sångerska. Antingen 

skaffar sig barnen en egen roll eller så efterliknar de en karaktär. Det kan vara ett sätt 

att arbeta med det barnen och det som de tycker om. Det ger barnen möjlighet att 

utvecklas genom sina intressen. Överlag kunde informanterna se hur populärkulturen 

enkelt kunde kopplas till läroplanen. Den övervägande delen av informanterna kunde 

också se att kunskap lättare utvecklades hos barnen om de fick lära sig genom deras 

intressen.  
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6.1.4 Betydelsen av populärkulturen för fritidshemmet 
 

Att populärkulturen har en betydelse och kan vara meningsfull för barnen råder det 

delvis delade meningar om. En del av informanterna i studien säger att de aktiviteter 

som är populärt just nu är stilla sittande aktiviteter. Vilket de påstår inte är 

meningsfullt. Skolverket (2007) skriver följande i deras Allmänna råd och 

kommentarer. 

 

 Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för 

att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, 

mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten 

kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning 

eller närmiljöns resurser. (Skolverket 2007:22–23) 

 

Av ovanstående citat går det inte att läsa att stillasittande aktiviteter är en icke 

meningsfull fritidsaktivitet. Utan snararar att barnen ska uppleva fritidsverksamheten 

som meningsfull om aktiviteterna formas och utgår ifrån barnens intressen. Dock kan 

stillasittande aktiveter ha sina för- och nackdelar men likaså har aktiviteter med 

rörelse. Informanterna nämner att populärkulturen kan begränsa barnen och att den 

kan vara motsägelsefull för gemenskap samt att barnen idag leker mycket ensamma. 

Vilket kan motsägs av några andra informanter som beskriver hur tillgången på IT på 

fritidshemmet ger barnen en gemensam kulturell plattform. Dessutom beskriver flera 

hur barnen sitter gruppvis runt en iPad. Genom de gemensamma intressena skapas 

diskussionsunderlag för barnen vilket ger barnen en gemensam upplevelse. 

Skolverket (2011) beskriver också hur den sociala och kulturella plattformen där 

barnen kan tillgodose sig ny kunskap genom olika uttrycksformer (a.a.). Tidigare 

forskning av Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) att fritidspedagogerna är måna 

om att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Där de vill visa föräldrarna vilka 

aktiviteter som erbjuds varje dag.  I deras studie förklarar de att fritidspedagogerna 

inte vill att barnen ska sitta vid datorerna vid hämtning (a.a.). Kanske finns det en 

negativ föreställning om att datorer och iPads medför destruktiva effekter. Istället 

kan fritidspedagogerna lyfta de positiva aspekterna av IT-användande samtidigt som 

en medvetenhet om de negativa effekterna finns. Det märks dock tydligt i studien att 

pedagogerna är professionella och medvetna om IT-användningen. 

 

Bråten (1998) skildrar Vygotskijs syn på lärande mellan barn och vuxen. Det är 

genom ett kunskapsutbyte barnet kan utveckla sin kognitiva nivå genom den närmast 

utvecklingszonen (a.a.). Genom att ge barnen möjlighet till att utöva sitt eget intresse 

kan barnen utveckla sina förmågor.  Vuxna kan ge barnen möjligheter till en 

meningsfull fritid. Det genom tid och att låta barnens intresse utvecklas samt aktiva 

diskussioner med barnen. Vidare beskriver Bråten (1998) om Vygotskijs sätt att se 

på den individuella utvecklingen som sker genom en kulturell gemenskap. Vygotskij 

påpekar även att språket är en viktig faktor i det sociala samspelet. Barnet sågs alltid 

vara en positiv individ som lär sig genom det sociala samspelet (a.a.). I 

populärkulturen kan barnen, i gemensamma plattformar, som både Skolverket (2011) 

och informanterna nämner lär sig barnen i sociala och kulturella gemenskaper (a.a.). 

Genom de gemensamma kulturella plattformarna och att arbeta med olika 
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uttrycksformer kan barnen tillgodose populärkulturen. Populärkulturen blir en 

betydelsefull del av barnens tid på fritidshemmet. Att göra fritiden meningsfull för 

barnen handlar även om att ge barnen aktiviteter de annars inte får testa på, att 

barnen får ta del av föreningslivet ger fritidshemmen som exempel. Detta gav inte 

något vidare svar på om populärkulturen är betydelsefull för fritidshemmet eller inte. 

Däremot beskriver informanterna att betydelsefullt är att få trivas och må bra av det 

barnen gör. Att något är meningsfullt behöver inte sitta i själva aktiviteten utan i 

känslan att få tillbringa tid i den aktiviteten. Fritidspedagogerna beskriver också att 

populärkulturens uttryck kan skapa intresse och utifrån det bli meningsfullt. 

Skolverket (2007) redogör för hur barnens intressen är en faktor för att skapa 

meningsfull fritid. Bråten (1998) skildrar Vygotskijs sätt att beskriva leken som en 

viktig faktor i undervisningen.  

 

Detta resultat ger ingen tydlig bild av populärkulturen som varken betydelsefull eller 

meningsfull. Däremot kan det tolkas som att populärkulturen är beroende av den som 

ska bearbeta populärkulturen. Att kunna se och koppla populärkulturen till att vara 

betydelsefull för barnen gör enbart en del av informanterna i studien. Det är sättet att 

se på populärkulturen som påverkar vad barnen får med sig för kunskap i förhållande 

till de populärkulturella uttrycken.  Skolverket (2007) beskriver hur fritidspedagoger 

med sin sociala kompetens ska barnen stimulera och ge möjlighet till social 

utveckling. Fritidshemmet har även i uppdrag att erbjuda barnen en meningsfull 

fritid. 
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7 DISKUSSION 
 

I avsnittet diskussion kommer först rubriken 7.1 återkoppling till syftet och 

forskningsfrågorna. Därefter följs 7.2 och det handlar om metoddiskussion. Vidare 

kommer resultatdiskussionen under punkt 7.3. Sedan kommer slutdiskussion under 

punkt 7.4 och avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning under punkt 7.5.  

 

. I ett socialt samspel är språket en viktig faktor som en individs tankeprocesser i 

förhållande till problemlösningsstrategier. Bråten (1998) lägg in i disk. S. 9 

 

Informant 3 på skola A beskriver att om man arbetar med populärkulturen ur ett 

tematiskt arbetssätt kan alla barn få ta del av det och prova på. Disk. S. 23 

7.1 Återkoppling till syftet och forskningsfrågorna 

 

Forskningsfrågorna har under studien varit relevanta och följt med under hela 

studiens gång. Frågorna har besvarats utifrån flera perspektiv och har bidragit till en 

djupare studie. Efter de genomförda intervjuerna och studier i den tidigare 

forskningen har nu både resultat och analys gjorts på ämnet populärkultur. Den 

tidigare forskningen på ämnet är ännu inte särskilt utstuderat vilket kan ha påverkat 

analysen. Begreppet populärkultur är granskat och jämfört med informanternas svar.  

Slutsatsen som kan dras är att begreppet är svår definierat. Trots att informanterna 

hade svårt att definiera begreppet kunde de ändå tydliggöra flera perspektiv som 

påverkas av populärkulturen. Denna yrkesgrupp har stor nytta av den kunskap som 

finns kring populärkulturen. Att vara medveten om populärkulturens positiva och 

negativa aspekter gör att det används på ett bra sätt i fritidsverksamheterna. Trots att 

ekonomin kan ställa till det finns det många andra positiva delar med att arbeta med 

populärkulturen. Populärkulturen kan med hjälp av denna studie få en långsiktig 

utveckling av fritidshemmens verksamheter där ökad användning av populärkultur 

sker. Känslan av denna studie är att fritidspedagogerna använder många gånger 

populärkulturen utan att vara medvetna om det. Det kan bero på att 

fritidspedagogerna är osäkra på vad begreppet verkligen innebär. Trots detta ser 

pedagogerna många populärkulturella uttryck i fritidsverksamheterna och använder 

dessa mer eller mindre. Alla har värderingar om populärkulturen och hur den bör 

användas eller inte användas. I vilket fall är det bra om en medvetenhet finns om 

populärkulturen och dess olika aspekter. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Att använda sig av en intervjustudie i detta sammanhang var bra eftersom det fann 

möjlighet att ställa följdfrågor. Ämnesområdet populärkultur är fullt av värderingar 

och åsikter. På så vis blev studien kvalitativ och flera bra aspekter kom med. 

Informationsbrevet kom ut i god tid och jag hann boka in mina informanter trots att 

tiden var begränsad. Intervjufrågorna jag hade tyckte jag var relevanta för studien, 
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dock jag önskat något mer utförliga svar. Vilket det kanske hade blivit om frågorna 

hade delats ut innan intervjun skedde samt om intervjuerna hade varit av bättre 

kvalitetet och fler följdfrågor. Frågorna gavs inte ut i förtid eftersom flera 

informanter arbetade på samma arbetsplats. Då hade kanske informanterna 

omedvetet pratat ihop sig kring frågorna och det hade blivit liknande svarsalternativ.  

Det hade varit spännande att se om resultatet blivit annorlunda om det hade deltagit 

fler informanter i studien, kanske hade det bidragit till ett mer omfattande resultat. 

Valet av metod var bra och fick ett helt okej resultat av studien. Eftersom urvalet och 

antalet av informanterna var knapphändigt gav det kanske en mindre sannolik analys 

om ämnesområdet. Dock är intervjuer tidskrävande och det hade inte funnits tid för 

fler intervjuer. Det är av stor vikt att veta att ämnesområdet granskas med 

utgångspunkt ur fritidspedagogens perspektiv. Hade barnen varit intervjuade hade 

resultatet kanske blivit annorlund. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

 

Efter bearbetning av resultat och analys kan jag dra vissa slutsatser kring mitt 

forskningsämne, populärkulturens betydelse i fritidshemmet. De tankar jag fick vid 

analysen om begreppet populärkulturen var att många av informanterna tyckte 

begreppet var svår definierat. Trots deras osäkerhet kring begreppet kunde de 

beskriva flertalet olika populärkulturella uttryck. De förklarade hur olika aspekter 

som självförtroende och samspel med andra hade stärk koppling till populärkulturen. 

Det som också väckte tankar var att inget fritidshem arbetade specifikt med tema. 

Däremot fanns populärkulturen med barnen ständigt ändå och på något sätt finns det 

en bra tanke med att populärkulturen inte behöver följa med i varje aktivitet som 

barnen gör. Att hålla i de traditionella aktiviteterna och väcka nya intressen hos 

barnen som de kanske inte får hemifrån, dock framhålls i studien populärkulturens 

positiva aspekter. Informanterna beskriver hur viktigt det är med frizoner från 

populärkulturen eftersom populärkulturen är ett statusrelaterat ämne. 

Fritidspedagogerna kunde se många olika populärkulturella uttryck och berätta vad 

de kunde se att det bidrog till både positivt och negativt. Vilket jag kan hålla med om 

samtidigt som jag ser mycket lärande och gemenskap samt identitetsskapande i 

relation till populärkulturen. Persson (2000) förklarar hur film och musik kan ligga 

till grund för barnens identitetsskapande ofta genom olika förebilder (a.a.). Detta är 

dock ingen som nämner det i studien och det anser jag är en del av varför 

populärkulturen kan användas i fritidshemmet. Givetvis finns det mycket mer än 

populärkultur som ska ingå i verksamheten men populärkulturen anser jag är något 

som går att få in i många olika aktiviteter.   

 

Vidare beskrevs i analysen området angående medie- och prylbaserad populärkultur 

där nackdelen framhölls tydligt av större delen av informanterna. De tyckte att 

ekonomin var en stor orsak till att man inte kunde arbeta med för mycket 

populärkulturen. Detta eftersom utanförskapen blev större och gemenskapen mindre. 

Klyftorna mellan familjer med god ekonomisk status och familjer med låg 

ekonomisk status gjorde sig tydlig. Istället för att se tillgångarna med 

populärkulturen ville man inte ta tillvara på den utan hade ett kritiskt öga till de 

ekonomiska aspekterna. Fritidshemmen köpte mer eller mindre in populärkulturella 
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prylar. Vilket jag anser är ett bra sätt för att göra alla delaktiga i populärkulturen. 

Sparrman (2010) beskriver hur mediavanor ändras och att artefakter bidrar till 

ekonomiska klyftor (a.a.). På skolorna tycker jag alla fritidshem tillsammans ska 

diskutera och komma fram till gemensamma regler kring hur populärkulturen ska 

mottagas i verksamheterna. Genom samma regler kan man bidra till en mer rättvis 

verksamhet där det gäller barnens medtagande av populärkulturella prylar som de tar 

med hemifrån eller inte. Då får barnen på samma villkor ta med prylar eller inte. 

Dessutom kan fritidshemmen avgöra hur mycket de klarar av att inköp verksamheten 

kan göra av populärkulturella produkter.   

 

Jag tycker det finns olika sätt att ta tillvara på populärkulturen. Bland annat kan man 

använda olika spel på iPadden som spelas tillsammans med varandra. Det finns en 

del spel som gör att det går att vara ute och spela. Som pedagog ska man inte vara 

rädd för att testa nya saker och ofta kan barnen också mycket och vill visa och lära 

ut. Är det populärt med olika tv-program eller figurer kan man arbeta med dessa i 

olika skolämnen. Exempelvis i både bild, idrott och även andra aktiviteter. Man ska 

inte behöva bygga upp hela fritidshemmet på populärkulturella aktiviteter men en del 

av fritidshemmet kan gott och väl vara populärkultur. Detta eftersom det ofta är 

barnens intresse. Populärkulturen tycker jag inte bara ska inte få bara hänga med utan 

den ska finnas med och vara aktiv i skapandet av verksamheten. Den ska inspirera 

till nya tankar och idéer. Det finns dessutom mycket ur våra läroplaner som kan 

kopplas till populärkulturens alla olika former. I Skolverket (2011) beskrivs det att 

eleverna ska få möjlighet att ta till sig ny kunskap i olika uttrycksformer (a.a.). 

Populärkulturen kan användas som en nyckel för att nå kunskap på fler olika sätt och 

på så sätt utveckla barnen.  

 

Att populärkulturen blir meningsfull fritid för barnen är självklart för mig, för andra 

är den kanske inte det. Detta eftersom ämnet populärkultur innebär en hel del 

värdering av vad som är fin- eller fulkultur. Men utifrån barnens egna intressen, 

vilket till stor del idag kretsar kring olika populärkulturella uttryck, blir deras tid på 

fritidshemmet meningsfull. Det som är meningsfullt för barnen är sådan som barnen 

själva anser är intressant och roligt. Det är också det som blir betydelsefullt för dem. 

Så man skulle kunna säga att populärkulturen är betydelsefull för fritidshemmen om 

man som pedagog väljer att se det som en tillgång för barnen. För det står trots allt i 

Skolverket (2007) att fritidshemmets uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid. 

 

7.4 Slutsats 

 

Frågorna om populärkulturen i fritidshemmen är för mig många. Bland annat ställde 

jag mig frågan om populärkulturen är meningsfull för barnen. Ja, jag tror det utifrån 

flera källor i den tidigare forskning och även efter det resultat denna studie gett. Jag 

tror därför att populärkulturen i högsta grad är betydelsefull för fritidshemmet och de 

barn som går där. Det är av stor betydelse att hänga med i de olika populärkulturella 

uttrycken för det växlar fort och populärkultur är en stor del av barns vardag. Efter 

intervjuerna kan man se att övervägande resultatet av studien anser att 

populärkulturen är meningsfull för barnen för barnen. Tycker barnen att 
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populärkulturen är rolig så är det en viktig del av deras tid på fritidshemmet. Det är 

därför betydande att de får ta tillvara på populärkulturen och att pedagogerna inser 

hur väsentligt det är att använda den i lagom mängd. Detta för att kunna få ytterligare 

ett sätt att utveckla och bidra till ny kunskap hos barnen. Användandet av barnens 

intressen i populärkulturen kan göra det möjligt för pedagoger att visa lyhördhet och 

lyssna till barnen samt låta dem inspirera till nya arbetssätt. Via barnens inflytande 

kan ny kunskap nås och barnen kan utvecklas med glädje i fritidshemmet. Vi 

pedagoger är till för att ge barnen en meningsfull fritid, där jag tror att 

populärkulturen har en betydelsefull roll i våra fritidshem. Vi ska ta tillvara på 

populärkulturen och låta barnens intressen väcka nya idéer och tankar.  

 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie har utgått från ett fåtal informanter, det hade varit intressant att se 

resultatet av en större studie med liknande frågeställningar. Då hade perspektivet på 

populärkultur möjligtvis fått en annorlunda vändning. Studien hade även varit väldigt 

intressant om forskaren dessutom hade lagt till fler typer av teorier som resultatet 

kunde analyseras emot. 

 

Ett alternativ är att forska kring större hur fritidspedagogernas utbildning kan 

påverka sättet att se på populärkultur. Om utbildningarna i sig lagt olika fokus eller 

om det handlar om individerna och deras intresse för populärkulturen. 
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Bilaga A – Informationsbrev 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Hegfalk och jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete 

och ska skriva om populärkulturens betydelse i fritidshemmet.  

För att få större förståelse i studien önskar jag att ni fritidspedagoger skulle kunna 

delta i min studie. Detta kommer att göras genom enskilda intervjuer som kommer ta 

ca 30-40 min. Jag önskar få fyra fritidspedagoger från er skola och hoppas det går att 

lösa. Intervjuerna kommer göras under vecka 11 och 12, tid och dag bestämmer ni 

själva. Jag är flexibel och kommer kontakta er under onsdagen den 12 mars. Detta 

för att boka in datum och tid som passar er. 

Under hela examensarbetet kommer jag utgå från de forskningsetiska principerna 

från Vetenskapsrådet. Detta innebär att du som intervjuas är anonym och materialet 

jag samlar in enbart kommer användas i detta arbete. Jag kommer vilja spela in 

intervjuerna för att kunna bearbeta materialet på bästa sätt. Givetvis kommer allt 

material raderas när mitt examensarbete är färdigt. 

Jag önskar få svar från er snart och har ni frågor får ni gärna höra av er! 

Tack på förhand! 

Elin Hegfalk 

 

 

 

 

Elin Hegfalk 

eh222gw@student.lnu.se 

Handledare: Erica Schütz 

erica.schutz@lnu.se 
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Bilaga B - Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Hur länge har du varit verksam inom läraryrket? 

4. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

5. Vilka åldersgrupper arbetar du med på fritids? 

6. Hur stor barngrupp har du på ditt fritidhem? 

Intervjufrågor 

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

2. Ser du några populärkulturella uttryck i din verksamhet? Om Ja, vad har 

du sett? Om Nej, varför tror du inte att populärkulturen är synlig i ditt 

fritidshem? 

3. Använder du populärkulturen utifrån en pedagogisk utgångspunkt i 

fritidshemmet? Om Ja, på vilket sätt? Om Nej, varför inte? 

4. Hur tänker du att man skulle kunna ta tillvara på populärkulturen för att 

tillföra något i fritidshemmet? 

5. Vad tror du att populärkulturen kan tillföra i verksamheten? Både för 

barnen men även utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Kan det tillföra 

något? 

6. Tror du populärkulturen kan ha något samband med ”meningsfull fritid” 

som omtalas i styrdokumenten? Hur tänker du kring det? 

7. Kan du se något mer samband med populärkulturen och de styrdokument 

som berör fritidshemmets verksamhet? 

8. Vad kan populärkulturen innebära för barnen i fritidshemmet? 

9. Kan populärkulturen begränsa fritidshemverksamheten på något sätt? I så 

fall hur? Om inte, varför inte då? 

10. Vad tror du populärkulturen har för betydelse för fritidshemmet som 

verksamhet och för de barn som går där? 

 


