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Abstrakt 
 

This work is about popular culture in leisure. Teachers at leisure, on the basis of 

Education's governing documents working with developing an activity for students 

when applying the students' own interests. Although these councils are posted, several 

teachers around the country rejects certain activities or products that the students want 

to do or play with during their free time at the leisure time. Therefore the purpose of this 

study is to try to understand what teachers in leisure attitude to popular culture is and if 

they integrate the popular culture in there activities. To understand this, a qualitative 

study of interviewed teachers in various leisure was used. The study took place in a 

small town in Sweden. Both men and women of varying ages participated. The result 

proved that the teacher’s attitudes to popular culture was relatively negative and it also 

reflected the content of the activities through a rejection of materials and activities. Why 

popular culture often opts out of the activities is because leisure teachers relate to their 

own taste, lifestyle and social background but also that they fear and criticism how it 

will affect students. Leisure Teachers also mentioned that there is no time to work with 

students' popular culture interests. 
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om populärkultur i fritidshem. Lärare i fritidshem ska utifrån 

skolverkets styrdokument arbeta med att utveckla en verksamhet för elever där man 

utgår från elevernas egna intressen. Trots att dessa råd finns uppsatta så avvisar flera 

lärare runt om i landet vissa aktiviteter eller produkter som eleverna vill göra, alternativt 

leka med under sin fria tid på fritidshemmet. Därför är syftet med denna studie att 

försöka förstå vad lärare i fritidshem har för attityd till populärkultur och om de 

integrerar populärkulturen i verksamheten. För att förstå detta användes en kvalitativ 

undersökning där valet blev att intervjua fritidslärare i olika verksamheter i en mindre 

ort i Sverige. Både män och kvinnor i varierade åldrar deltog. Resultatet visade sig vara 

att fritidslärares attityder till populärkultur var relativt negativa då de var kritiska och 

det speglade också innehållet i verksamheten genom att man avvisade olika material och 

aktiviteter. Varför populärkulturen ofta väljs bort i verksamheten beror på att 

fritidslärarna förhåller sig till sin egen smak, livsstil och sociala bakgrund men också att 

de känner rädsla och är kritiska mot hur det kommer att påverka eleverna. Fritidslärarna 

nämner också att det inte finns någon tid till att arbeta med elevers populärkulturella 

intressen.  

 
Nyckelord 
Populärkultur, fritidshem, fritidslärare, lärare i fritidshem 
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1 Inledning/bakgrund  
”Elev: -Såg du?? 

Lärare: -Såg vad då? 

Elev: -Såg du inte dinosaurien? 

Läraren: -Nej! Var det en dinosaurie här på fritids?  

Elev: -Ja!! Men den sprang i väg bakom kullen där borta. 

Läraren: Oj!! Vilken tur att den sprang iväg. 

Elev: -Ja, men titta! Här ser man spår...” 

 

Ovanstående konversation ägde rum en varm sommardag på ett fritidshem någonstans i 

Sverige, där en pojke på sju år hade sett den animerade filmen ”Dinosaurier”. Han 

fantiserade att han var inne i den värld som filmen utspelade sig i. Precis som i denna 

situation kan man runt om i landets fritidshem se hur populärkulturen ges uttryck i. 

Populärkulturen synliggörs genom både kläder, spel och lek men också i attityder samt i 

olika lärande situationer. Vi kan se hur populärkulturen motiverar och inspirerar 

eleverna runt om i världen till att utveckla sin lek. Se bara på elever som leker att de är 

”Spiderman”, ”Star Wars” eller pojken som lekte att han befann sig i en värld där det 

fanns dinosaurier.  

 

Barns populärkultur sprids framförallt genom film och tv. Ett flertal av de leksaker som 

finns är baserade på filmer som är populära. Exempel på detta är Spindelmannen eller 

Nalle Puh. Dessa karaktärer trycks på alla möjliga andra produkter som egentligen inte 

har någon relevans för karaktären till exempel kan man köpa bröd med en specifik 

karaktär på (Brooks, m.fl, 2005).  

 

Som fritidslärare kan man inte vara uppdaterad i all populärkultur som finns då den 

förändras i en så hög takt men man ska visa respekt mot elevernas kultur och vad det är 

som intresserar dem. Enligt Richter är det också lättare att motivera eleverna med hjälp 

av populärkultur, men hon säger dock också att det inte får gå till överdrift utan att det 

måste vara en balansgång. Skolan och fritidshemmet handlar fortfarande om ett lärande 

för att eleverna ska ta till sig nya saker och utveckla sina kunskaper och därför ska man 

försöka att undvika att inte arbeta för mycket med saker som de redan kan. Om 

fritidslärare arbetar utifrån elevernas populärkulturella intressen, känner eleverna att 

man som fritidslärare visar dem respekt samtidigt som verksamheten bygger på ett 
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pedagogiskt innehåll. Richter menar också på att med hjälp av populärkulturen kan man 

tillsammans med elever analysera, tolka och bearbeta deras egen kultur (Richter, 2013). 

För att få en förståelse för vad begreppet kultur är så kommer jag här att göra en enklare 

beskrivning av detta.  

 

 

1.1 Definition av kultur 

I Nationalencyklopedin står det att kultur betyder odling och bildning. Det kommer från 

renässansens tid där man ville sprida människans egen tankeförmåga för att människan 

skulle bli mer självständig och bildad. Begreppet kultur har under åren förändrats och 

haft flera olika definitioner (Ek, Eriksson & Järv, 2014). Kultur är något som är abstrakt 

men som visar sig i olika konkreta former som dans, musik, teater och konst. Kultur är 

till för alla vare sig man har det som hobby eller arbetar med det privat eller i arbetslivet 

(Frithiof, 2013). 

 

Man har länge kunnat dela in kulturbegreppen i två olika fack. Det ena handlar om att 

kultur är något estetiskt där man skapar bilder, musik eller teater. Det kan också 

innefatta andra konstformer. Det andra sättet att dela in kultur på handlar mer om hur 

man lever och vad man har för föreställningar. Det innefattar även människans olika 

vanor och man kan säga att det är ett begrepp för allting i människans liv. Men i dag 

börjar dessa två fack att gå in mer i varandra och smälta samman (Fornäs, 1994). 

 

I en kultur har man en gemensam kod där de personer som ingår i kulturen och 

gemenskapen lätt kan tolka dessa koder. Men som utomstående kan det vara svårt att 

avkoda och förstå innebörden. Inom en kultur tolkar man både bilder och ord på ett visst 

sätt vilket även detta gör det svårt för en utomstående att förstå sammanhanget i vissa 

stunder. För att kunna ta del av olika kulturer så krävs det att man har kunskap om dess 

historia (Gripsrud, 2002). Kultur är det som är skapat av människan vare sig om det 

handlar om att skapa upplevelser eller olika ting som tillfredsställer människan. Kultur 

handlar i stora drag om meningsskapande. Kultur kan därför delas in i olika kategorier 

var av en av dessa är just populärkultur. Andra kulturkategorier kan vara kvinnokultur, 

kulturpolitik eller kulturhistoria. Varför man delar in kultur i olika kategorier beror på 

att begreppet i sig är så brett och kan innefatta ett så stort omfång (Klerfelt, 2007).  

Denna studie handlar främst om populärkulturen som i stora drag innebär den kultur 
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som finns i människans vardag genom leksaker, reklam eller andra populärkulturella 

fenomen.   

 

1.2 Definition av populärkultur 

När vi nu har börjat förstå vad kultur är, går vi vidare för att få kunskap om 

populärkulturen som är det centrala i denna studie. Enligt Nationalencyklopedin är 

populärkulturen en folklig kultur där samhället konsumerar olika produkter vare sig de 

är fysiska eller inte (Andersson, 2014). Alltså är populärkulturen precis som det låter, en 

populär kultur. Populärkulturen tar form på många olika sätt som genom bilder, ljud och 

text. Det är det som vi i samhället konsumerar vare sig det är via tv, mode och musik 

eller om det sker på ett annat sätt. Populärkulturen finns överallt i vår vardag och 

påverkar alla människor på något sätt. Det man inte lika ofta tänker på är att det även 

påverkar våra minnen. Att man som 80-talist har flera minnen som är präglade av 

populärkulturen medan 90-talisterna har andra minnen som likaså kan kopplas ihop med 

olika produkter som konsumerades under denna epok. Man kan också kalla denna 

populärkultur som skapar kollektiva minnen för nostalgi där vi känner gemenskap 

tillsammans med andra som har samma eller liknande upplevelser. Under många år har 

populärkultur inte haft någon hög status och har fått en stämpel att tillhöra ”fulkulturen” 

som är mer tillgängligt för samhällets underklass där man menar att man inte kan 

uppskatta den på samma sätt som samhällets överklass kan. Till ”finkulturen” hör mer 

konst, dans, teater, musik och litteratur (Lindgren 2009). Vem är det som bestämmer 

vad som är ”finkultur” och ”fulkultur”? Vem bestämmer vem kulturen är för?   

 

Populärkulturen sprids snabbt, framförallt via media och internet. Internet påverkar 

många människor världen över och det är endast ett fåtal människor som inte vill eller 

har tillgång till detta. Därför är det viktigt att vi kan skapa lärdom bland både föräldrar, 

lärare och andra samhällsmedborgare om att internet är en del av vår vardag och därför 

behöver vi upplysa om att det är viktigt att ha kunskap om internet och det som sprids 

via olika sajter och inte ta avstånd (Lessig, 2004). Det finns flera olika begrepp som 

används för populärkultur, ett ord som används är popkultur men det finns andra 

begrepp med en mer negativ klang som skräpkultur eller lågkultur (Dean & Malmsten, 

2008). Populärkultur betyder olika beroende på i vilket sammanhang man sätter in det i. 

Populärkultur kan innebära allt från fantasi till nyheter men det kan också vara fysiska 

saker som kläder eller leksaker. Även musik och film kan innefatta populärkulturen. På 
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så sätt kan populärkulturen vara väldigt komplex. Populärkultur är den kultur som riktar 

sig till majoriteten av dem som konsumerar olika produkter (Lindgren, 2009). Det finns 

även statusskillnader på leksaker som anses tillhöra ”nyttig” populärkultur eller 

”skadlig”. Barbiedockan är ett sådant exempel som anses vara skadligt för barnen 

eftersom att det kan påverka barnens syn på människan men Barbie är även en leksak 

som är riktad till ett kvinnligt kön. Om man tittar på t.ex. Lego så anses det vara mer 

”nyttigt” och utvecklande för barnen trots att produkterna är gjorda av samma material 

(plast) som Barbie. Lego anses inte vara någon direkt genusstereotyp leksak samt att 

Lego anses vara ett pedagogiskt redskap (Sparrman, 2006). Populärkulturen är kopplad 

till massmedia och sprids snabbt genom tv, radio och internet. Via reklam, film och 

musik sprids budskap om vad det är som är ”inne” just nu och vi påverkas dagligen av 

massmedia. Den gräns om vad som är fakta och vad som är nöje är en gräns som knappt 

längre finns utan mer och mer går in i varandra (Stenberg, 2011).  

 

Aroseus skriver att vad man har för inställning eller attityd till populärkulturen kan bero 

på flera olika saker. Är man van vid att arbeta med just populärkultur så har man 

generellt bättre attityd mot det också. Det kan alltså innebära att det som vi stöter på 

ofta, har vi också lättare att fatta tycke för. Som människa påverkas man av 

omgivningen. Hur mycket man påverkas beror på hur lättpåverkad man är. Är man fast 

besluten om en åsikt så kan det vara svårare att påverka den personens attityd än vad det 

är om det är någon som inte riktigt vet vad han/hon har för attityd (2013). Med detta 

menar jag att ens åsikter och attityder påverkas av vad man har för social bakgrund, det 

vill säga vad man har för habitus, smak eller livsstil.  

 

För att knyta ihop det hela så har jag valt att citera ett av fritidshemmets allmänna råd 

och kommentarers mål där det står att fritidshemmet ska ”sträva efter ett arbetssätt där 

man betonar olika kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en 

tillgång och ser till att arbetet med att stödja barns språkliga och kulturella identitet 

integreras i den dagliga verksamheten” (Skolverket, 2007:28). Detta citat kan jag sätta i 

relation till populärkulturens betydelse genom att det är viktigt att inte dela in kulturer i 

”fint” och ”fult” utan att man ska se alla kulturer som en tillgång. Kunskap om olika 

kulturer kan hjälpa eleverna att utveckla sin identitet men också sina kunskaper om sig 

själva och sina medmänniskor.  
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Kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 

solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och 

nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för 

den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket, 2011:9,10). 

I denna studie har jag valt ut en mindre ort någonstans i Sverige där jag kommer att 

försöka förstå de olika fritidslärarnas attityder till populärkulturen samt om 

populärkulturen kommer till användning i fritidshemmets verksamhet. För att kunna 

förstå detta på bästa sätt har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökningsmetod 

genom intervjuer för att lättare kunna se hur lärarnas attityder verkligen kommer till 

uttryck i relation till populärkulturen. Vad vi som lärare har för attityd till 

populärkuturen påverkar hur vi möter den men också hur vi handlar när det kommer till 

populärkulturen. Eftersom att vi som fritidslärare ska arbeta efter elevernas intressen där 

populärkulturen har ett stortinflytande så anser jag att detta ämne är viktigt.  

 

För att kunna förstå populärkultur och dess betydelse behöver man bryta ner begreppet. 

Därför börjar vi med att förstå vad begreppet kultur innebär. Och på så vis kan vi få en 

lättare förståelse för populärkulturens betydelse.  

 

 

2 Syfte/frågeställning 
Syftet är att försöka förstå lärares attityder till populärkulturen men också vad 

populärkulturen har för inverkan i fritidshemmets miljöer och dess innehåll.  

 

Mina frågeställningar är: 

- Vilken attityd har lärare i fritidshem till populärkulturen? 

- Hur påverkar populärkulturen fritidshemmets verksamhet? 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Populärkultur 
 
Det som kännetecknar populärkulturen är framförallt de olika medier som finns. Vårt 

sociala liv styrs allt mer av internet, tv och reklam. Det är via dessa olika medier som vi 

kommunicerar med varandra och det påverkar även hur vi ser på vår omgivning och oss 
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själva. Populärkulturen formar oss människor då det skapar känslor och drömmar men 

det påverkar även hur vi lever och vilken attityd vi har till olika saker (Lindgren, 2009). 

Populärkultur är ofta kommersiell vilket innebär att man som företag vill tjäna pengar 

på att de som lever i vårt samhälle alstrar och konsumerar olika ting. Populärkulturen är 

också väldigt lättåtkomlig då man exempelvis kan hitta olika typer av produkter i den 

närmaste mataffären och människor kan lätt känna igen det som ingår i ens kompiskrets 

populärkultur. Inom denna kulturform behöver man inte ha någon specifik kunskap utan 

det handlar mer om nöje, avkoppling eller något som kan vara mindre bra. Det anpassas 

också mycket av hur samhället vill ha det. Man producerar alltså det som samhället 

konsumerar (a.a.).  

 

I min studie är jag intresserad av fritidslärares attityder och hur populärkulturen 

påverkar fritidshemmets verksamhet. För att förstå sambandet mellan populärkulturen 

och fritidshemmet måste vi försöka förstå vad det finns för koppling mellan barn, elever 

och populärkulturen. På så vis kan vi också få en uppfattning om hur populärkulturen 

tar uttryck i fritidshemmets undervisning. 

3.2 Barn och populärkultur 

Enligt Skolverkets publikation “Perspektiv på barndom och barns lärande: en 

kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år” anser många 

vuxna att populärkulturen och medias påverkan inte är bra för barnen. De ser barnen 

som lättpåverkade och att de är väl medvetna om vad som gäller just nu. Ett exempel på 

hur barnen påverkas redan i tidig ålder är hur en kvinna ska se ut. Att kvinnan ska se ut 

som idealet. Alltså att hon är lång, smal och har ett vackert ansikte utan några defekter. 

Detta är media som kanske främst riktar sig till vuxna men som barnen tar till sig 

(2010). Tv och film ingår även i populärkulturen. Även detta anser många är dåligt för 

barnen men det finns undantag. Film kan ge eleverna nya kunskaper som att uttala ord, 

räkna och lära sig att återberätta det som de tidigare har sett (Brooks, Hughes, Marsh, 

Ritchie, Roberts & Wright, 2005). För att man som fritidslärare ska kunna använda sig 

av populärkulturen i verksamheten så måste man ha ett kritiskt förhållningsätt till det, 

men man ska inte vara reformfientlig heller utan det är viktigt att hålla sig neutral 

eftersom om man inte alls är kritisk så blir det helt meningslöst (Stenberg, 2011). I 

många fall där elever använder sig av leksaker eller andra föremål som anses tillhöra 

populärkulturen så ser de vuxna människorna ofta på det som något dåligt. De ser på det 
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med kritiska ögon från ett vuxenperspektiv vilket gör att de inte reflekterar kring hur 

barnen ser på produkterna och hur de faktiskt använder dem. Barnen kan i många fall se 

på sina leksaker som något användbart eller som en del i leken och inte alls ha några 

funderingar på om att Barbie förespråkar det kvinnliga idealet (Sparrman, 2006). 

 

Idag finns det inte något direkt intresse hos lärare att få mer kunskap om 

populärkulturen och hur man använder sig av den i verksamheten. Man tror att det är en 

stor bidragande orsak till varför undervisningen i dag fortfarande sker mer teoretiskt 

med hjälp av läroböcker än genom andra läromedel som datoranvändning eller något 

liknande. De gånger som lärare eller pedagoger använder sig av denna kultur i skolan 

eller på fritidshemmet är oftast då de vill locka med sig eleverna till att vilja genomföra 

olika moment eftersom att det lockar elever till att vilja lära sig något nytt (Stenberg, 

2011). 

3.3 Populärkultur bidrar till sociala relationer 

Att försöka förstå vad populärkulturen har för betydelse för barn och hur det påverkar 

dem är viktigt då man som fritidslärare kan använda sig av populärkulturen i sin 

verksamhet. Som fritidslärare kan man också ta in de karaktärer som barn och elever ser 

upp till för att öka motivation men även för att hjälpa dem att utveckla sin identitet. Den 

populärkultur som cirkulerar i samhället är idag en stor del av barnens vardag vare sig 

de vistas i skolan, på fritidshemmet eller inte (Stenberg, 2011). Denna kultur är också en 

stor del i barnens identitetsskapande samt att inom olika filmer, artister eller karaktärer 

så hittar barn olika förebilder som de ser upp till och vill ta efter (a.a.).  
När barn använder sig av olika medier som internet, tv-spel eller film så kan de göra det 

antingen själva eller tillsammans med någon annan. Med hjälp av dessa verktyg kan de 

kommunicera med varandra. När barnen spelar tv-spel så genomför de en form av en 

visuell lek där de gör något tillsammans i en social situation (Odebrant, 2006).  

 

Genom den populära konsumtionen av bl.a. leksaker, kläder och filmer så kan barnen 

jämföra sig med varandra och på sätt bildas en form av klassystem. Detta bidrar till att 

man måste äga vissa leksaker eller ha vissa kläder som en socialgrupp har för att få 

tillhöra gruppen. Samtidigt så ska man inte vara likadan som någon annan utan det är 

viktigt att man går sin egen väg (Skolverket, 2010). Elevers samtal mellan varandra 

bygger ofta på de olika karaktärer som de har sett på film eller använder sig av i sin lek. 
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Denna kultur hjälper eleverna att kommunicera i en värld där vuxna står utanför (Fast, 

2007). Som människa drar man sig till andra personer med samma eller liknande 

intressen. Samma gäller det för eleverna på fritidshemmet. Att elever kan och får umgås 

med andra elever med liknande intressen ger dem möjlighet till att bygga upp 

kontaktnät och skapa kompisrelationer. Genom dessa kontaktnät lär sig eleverna att bli 

sociala varelser där de får lära sig eller vara med och skapa olika regler, bevara 

relationer och handskas med olika former av diskussioner. Elevernas lek, spel och 

aktiviteter utvecklar barnens kognitiva sida, deras sätt att komunicera och även deras 

sociala samspel med andra människor (Dahl, 2011). 

 
Språket är ett av de viktigaste verktygen vi har och det hjälper oss att kommunicera med 

andra människor och att orientera oss i samhället. Utan språket får vi svårt att samspela 

med andra vilket kan sätta hinder när vi ska delta i olika aktiviteter eller organisationer. 

När man kommunicerar med andra är det viktigt att man har samma förståelse för 

tecken och symboler. Det är ännu viktigare när eleverna pratar med varandra genom 

olika multimedia verktyg. Inom dator och spelvärlden använder sig flera barn och unga 

av olika symboler när de kommunicerar med varandra. Vid användning av dessa olika 

symboler är det viktigt att man har en gemensam förståelse för vad de betyder för att 

kommunikationen ska bli fulländad.  Här ingår barn och elever i en kulturell gemenskap 

och kollektiva aktiviteter. När elever använder sig av kommunikation via dator ökar 

motivationen för ett socialt samspel med andra människor (Klerfelt, 2007). Med hjälp 

av den nya tekniken kan man få eleverna att delge varandra kunskaper och skapa olika 

miljöer som gynnar sociala relationer. När eleverna tillsammans sitter vid datorn eller 

andra multimediaverktyg så väcks nyfikenhet och engagemang och en vilja att hjälpa 

varandra. Populärkulturens olika figurer eller andra karaktärer som eleverna kan ha som 

förebilder hjälper dem att gå över sina vanliga gränser och lättare samspela med andra 

elever från andra kulturer och samhällsklasser. Det öppnar också upp för nya dialoger 

(a.a.). 

 

3.4 Populärkultur i fritidshem 

I och med att populärkulturen sprids i stor omfattning i massmedia och att eleverna 

dagligen möts av detta så är det viktigt att det även får en plats på fritidshemmet för att 

man ska kunna diskutera med eleverna om denna kultur. Som fritidslärare är det bra att 

känna till elevernas populärkultur för att lyckas med att få deras uppmärksamhet men 
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också för att lättare skapa nyfikenhet om att vilja lära sig nya saker. Man har i dag 

tappat den ”gammaldags inlärningen” som man tidigare använt sig av vilket gör att man 

måste gå tillväga på ett annat sätt för att kunna återuppta kontrollen för att kunna lära ut 

till sina elever. Därför är det ett bra sätt att gå tillväga med att möta eleverna med vad de 

intresserar sig av för att hitta en ny chans att nå dem (Stenberg, 2011). Det är i många 

fall i populärkulturen som eleverna finner sina förebilder och med hjälp av detta som de 

skapar sina identiteter. Fritidshemmet måste ta hänsyn till elevernas behov av att 

involvera populärkulturen i deras lärande (Andersson, 1999). De olika kulturer som 

finns väcker känslor hos individen vilket hjälper till att frambringa en mer formad 

individ som lär känna sig själv bättre och som vågar diskutera sina åsikter. Eftersom att 

kulturen är en så pass stor del av elevernas vardag så kan inte fritidshemmet strunta i att 

integrera det i verksamheten men de ska givetvis inte heller låta det ta över hela 

verksamheten. Det är viktigt att de som arbetar inom fritidshemmet har kunskap om vad 

populärkultur är och dess innebörd då det annars lätt bildas fördomar vilket gör att man 

inte ser möjligheterna utan bara problemen (Stenberg, 2011). Skolans verksamhet  har 

länge arbetat enhälligt mot att inte släppa in populärkulturen som anses vara en 

olämplig kultur framförallt inom skolans ramar. Trots det så har kulturen med tiden 

ändå lyckats blir mer och mer accepterad (Odebrant, 2006).  

I slutet av 90-talet blev det väldigt populärt bland barn att samla på olika föremål från 

populärkulturen som t.ex. Pogs och Pokémon. Detta spred sig som en löpeld genom 

landet. Detta skapade panik bland både föräldrar och verksamma inom 

skolverksamheten så de valde att i de allra flesta fall förbjuda användning av dessa 

samlarobjekt både i skolan och på fritidshemmen. En av anledningarna till denna panik 

som sprider sig bland föräldrar, lärare och pedagoger är att det anses vara ett hot mot 

samhällets värderingar om hur något ska vara. I detta fall så bidrar de olika produkterna 

till att eleverna delas in i olika ekonomiska eller populära klasser. Exempel på detta är 

att vissa barn har fler Pogs än andra vilket gör att de som har fler Pogs är ”bättre” än de 

som inte har speciellt många eller inga alls (Sparrman, 2006). 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Populärkulturen finns i stort sett överallt och påverkar oss dagligen. Det kan handla om 

fysiska produkter som leksaker men det kan också handla om musik eller reklam. Alltså 

populärkulturen är ett brett begrepp som uttrycks på olika sätt. Populärkulturen är ett 
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begrepp som även har fått flera andra benämningar vilket beror på i vilket sammanhang 

det nämns i. Historiskt sett har populärkulturen inte haft någon hög status men statusen 

ökar med tiden. Inom skola och fritidshem har populärkultur länge varit tabu men vilket 

idag är en del av skolans läroplan trots det att en del lärare anser att det är något som 

inte hör hemma inom verksamhetens väggar. Några av de vanligaste begreppen för just 

populärkultur är skräpkultur eller lågkultur.  

 

Media har ett stort inflytande på populärkulturen och sprider budskap om vad som är 

populärt just nu. Som vuxen är det vanligt att man har en attityd mot medias påverkan 

då man anser att det är för lättillgängligt, inte riktat för barn men även att det ska 

hämma barns identitetsskapande. Men och andra sidan så hjälper populärkulturen barn 

och elever att skaffa sig olika förebilder som i sin tur bidrar till att de utvecklar sin 

identitet.  Den kultur som speglas av media anses tillhöra ”fulkultur” medan ”finkultur” 

anses vara ”nyttig” vilket i stora drag innefattar konst, teater, litteratur och opera.  

 

Vuxnas syn och barns syn på populärkulturen går inte riktigt hand i hand. De leksaker 

och annat material som barn använder sig av bedöms oftast ur ett vuxenperspektiv om 

det är nyttigt eller inte. Men i flera fall så reflekterar barnen inte på samma sätt utan ser 

det mer som ett hjälpmedel till leken och har inte alls några tankar om att Barbiedockan 

kan påverka deras attityd till hur den ”normala” kvinnan ska se ut.  

 

Fritidshemmet har i uppdrag att arbeta utefter elevernas intressen. Alla elever ska också 

få samma chans och ha samma förutsättningar till att ta del av olika kulturer. Samtidigt 

så kommer det med jämna mellanrum olika vågor av populära produkter som sätter 

eleverna i olika maktpositioner då de jämför sig med varandra vad den ena har och den 

andra inte har för saker av dessa populära produkter och på så vis skapas olika 

hierarkier.  

 

För att kunna förstå varför populärkulturen präglas av så många olika perspektiv på vad 

som är bra och vad som är dåligt så måste vi förstå vad attityder är men också vad de 

kommer från och hur de ger sig till känna.  
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4 Teori 
 

Attityd innebär i stora drag vilket förhållningsätt eller vilka värderingar man har. Man 

kan ha en negativ eller en positiv attityd. Attityder handlar om hur man ser på någon 

eller något, känslor eller hur man agerar i olika situationer. Våra attityder kan ändras 

beroende på personer vi möter eller något vi hör eller ser. En persons attityd liknar ofta 

de personers attityd som man umgås mycket med. Som sin familj eller kompiskrets. En 

attityd har man för att stärka sin egen självkänsla, i försvar eller för att förstärka sina 

värderingar (Aroseus, 2013).  

 

4.1 Människors attityder  

Enligt Nationalencyklopedin så kan man säga att attityder är vilket förhållningsätt eller 

också vilken inställning man har till olika saker som i detta fall handlar om lärare i 

fritidshems attityder till populärkulturen (Rosén, 2014). Attityder kan uppfattas som 

antingen något negativt eller något positivt. Alltså att man kan ha en positiv attityd till 

olika saker eller så har man en negativ attityd. Det finns faktorer som kan påverka att vi 

inte alltid följer dessa mönster vilket kan vara att man har tidsbrist, rädsla för vad andra 

ska tycka eller så kan det vara för att man blir för bekväm (Thornberg, 2006). 

 

På olika sätt försöker olika människor i samhället förändra våra attityder. Det kan vara 

politiker som vill fånga våra röster eller ett företag som vill att vi genom dess reklam 

ska köpa deras produkter. Alltså är vår attityd inte fastställd utan kan och kommer att 

förändras över tid då vårt samhälle är föränderligt. Man kan säga att attityder är 

indelade i tre olika kategorier, tanke- eller kunskapskomponent, känslokomponent och 

handlingskomponent. Tanke- eller kunskapskomponenten innefattar hur man uppfattar 

olika situationer som uppstår eller en person men det kan också handla om ett föremål. 

Känslokomponenten handlar mer om känslorna och hur de kommer till uttryck mot 

olika objekt. Den sista komponenten som är handlingskomponenten och den innebär hur 

vi tenderar att handla när vi hamnar i olika situationer som kan uppstå eller personer 

som vi möter (Thornberg & Angelöw, Jonsson, 2000, 2006). 

 

Våra attityder bildas i samspel men andra människor vilket gör att attityderna hos 

personer kan se olika ut beroende på var vi kommer ifrån. I skolan och fritidshemmet 

arbetar man som lärare mycket med normer och värden. Utifrån attityder byggs olika 
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värden upp. Värden innebär sådant som man vill sträva efter att uppnå eller vad man 

anser är det rätta. En del av dessa värden är nedskrivna och de kallas för explicita 

värden (Thornberg, 2006). På fritidshemmet finns det så kallade explicita värden som 

finns nedskrivna i Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem (2007) men 

också i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Det finns 

också implicita värden som innebär att värdena inte är nedskrivna men man vet ändå att 

de finns.  Attityderna anses vara mer konkreta medan värdena är mer abstrakta då en del 

situationer inte alltid stämmer överens med vad värdarna säger (Thornberg, 2006). 

 

Att vi har olika uppfattningar eller tycker olika saker har man kunnat konstatera under 

lång tid. Vanligast är det att man har samma smak eller liknande åsikter beroende på 

vilken umgängeskrets man tillhör. Givetvis finns det undantag. Det som man kan kalla 

för ”finkultur” dit opera eller klassisk musik tillhör så kan man se en skillnad mellan de 

som är högutbildade och de lågutbildade i en enkät som Jostein Gripsrud (2002) gjorde 

någon gång under 1984. Det är vanligare att högutbildade uppskattar denna form av 

”finkultur” och man kan även se i enkätundersökningen att kvinnor vanligtvis 

välkomnar denna form av kultur mer än vad männen gör. (Gripsrud, 2002). 

 

Varför har man attityder? Attityder har olika funktioner som kan variera från person till 

person men också från en situation till en annan. I en situation kan en attityd användas 

för att stärka upp sin egen självkänsla och försvara oss när någon vänder sig emot oss 

för att kritisera, medan i en annan situation så kan attityden användas som ett uttryck för 

att visa vilka värderingar vi har. Attityder och beteende går inte alltid hand i hand utan 

man kan säga en sak men sedan inte genomföra det. Vi har alla stött på uttrycket 

”mycket snack men lite verkstad”. Detta uttryck är ett typiskt exempel på att en persons 

attityd inte alltid stämmer överens med hur han/hon beter sig. Vad det beror på är svårt 

att säga men en anledning kan vara att situationen som man befinner sig i påverkar att 

handlingen inte speglar attityden. Det kan vara faktorer som stress, bekvämlighet eller 

rädsla som påverkar detta beteende (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

 

 

4.2 Hur formas våra attityder  
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Vår attityd formas av vad vi har för social bakgrund vilket i sin tur formas av vår 

habitus, smak och livsstil. Alltså våra attityder speglar den umgängeskrets och familj 

som man tillhör men också den miljö som man bor i eller har vuxit upp i.  

 
Pierre Bourdieu har influerats av andra sociologiska teoretiker som Durkheim och Marx 

och det är från dem som han har utvecklat sina begrepp. Han största intresse handlade 

om fakta om det sociala. Alltså hur de sociala relationerna påverkas av den sociala miljö 

och bygger upp olika normer och värden. Bourdieu har tankar kring att man som individ 

påverkas av den sociala miljö man växer upp i och följer ofta dess gemensamma 

mönster trots att det finns möjlighet att kliva ur mönstret och gå en annan väg (Larsson, 

2009). Inom ett socialt fält har man samma eller liknande attityder och man strävar mot 

samma mål. Att man har samma värden. Detta kan man med ett annat begrepp som 

kallas för Doxa. Detta beskriver han som att man ”drar åt samma håll” men det finns 

även de som väljer att bryta dessa mönster och de kallas för heterodoxa.  Olika sociala 

fält påverkar varandra och det är en del till att de finns de som blir berörda och väljer att 

bryta mönstren. Det är de heterodoxa som bryter mönster som ger tillfälle för 

utomstående att komma in i det sociala fältet och eventuellt bilda nya fält utifrån det 

redan skapade fältet. (Gripsrud, 2002). 

 

Habitus enligt Bourdieu är den kunskap som vi har och använder oss utav utan att vi 

reflekterar över det. Habitus handlar om sociala regler men för att göra en jämförelse så 

är det ungefär som att cykla då vi inte funderar över hur vi gör utan bara gör det. Vårt 

habitus avgör vad vi kan uppnå eller inte. Vårt habitus formas utifrån vilka 

förutsättningar vi har haft tidigare i livet men å andra sidan blir det aldrig 

färdigutvecklat utan kan ändra sig beroende på vad du får för framtida förutsättningar. 

Det är bland annat habitus som avgör om du väljer att läsa vidare på universitet eller 

inte. Vad man får för position i samhället formas till viss del av ens habitus (Gripsrud, 

2002). Någon gång under 1600-talet började man uttrycka begreppet smak. Till en 

början använde man begreppet smak för att beskriva hur man borde vara. Att man skulle 

ha ett sunt förnuft och en god moral. Senare kom det att bli ett begrepp för att kunna 

avgöra vad som var bra eller dåligt, framförallt inom konst och kulturvärlden. Alla har 

vi olika intressen och vi tycker om olika saker. Så har det alltid varit menar Gripsrud.  

Det är vanligast att man har liknande smak som de som umgås inom samma 

umgängeskrets eller lever inom samma miljö. Men det kan naturligtvis finnas undantag. 

Det kan exempelvis finnas olikheter mellan män och kvinnor men också mellan de som 
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är lågutbildade och högutbildade (Gripsrud, 2002). Vad man har för livsstil beror på vad 

man har för smak och habitus. Livsstilen hör även ihop med den konsumtion som 

präglar populärkulturen. Vad man använder sig av för konsumtionsvaror speglar en 

persons identitet och på så vis skickar man signaler till andra människor vad man har för 

livsstil. Bourdieu har delat in människans livsstilar i fyra olika kategorier. Moderna 

materialister, moderna idealister, traditionella materialister och traditionella idealister. 

De moderna materialisterna bryr sig väldigt mycket om vad de har för status, pengar 

och konsumtion. De moderna idealisterna bryr sig mer om att få uppnå personliga mål 

och drömmar. De traditionella materialisterna lägger stor vikt vid konsumtionsprodukter 

som man känner tillit till och som gör nytta. Den sista kategorin som är de traditionella 

idealisterna som är väldigt sparsamma, sätter sin religion högt och är trogna till lagar 

och regler (Gripsrud, 2002).  

 

Varför denna teori är relevant för mina frågeställningar är för att våra attityder påverkar 

våra handligngar. Alltså vår attityd till populärkultur avgör också hur vi tar till oss den 

och hur vi använder oss av den i vår verksamhet.  

 

5 Metod 
 
Denna studie bygger på en hermeneutisk tradition som också hör ihop med den 

fenomenologiska traditionen vilket innebär att man inte mäter statistik utan att man i 

stället undersöker vad man har för värderingar, hur man beskriver och handlar men 

också hur man tolkar och uppfattar olika saker och situationer. Man kan med andra ord 

säga att en det handlar om människors attityder, känslor och åsikter. Syftet med en 

sådan här studie är att försöka förstå hur andra människor tänker. Denna tradition liknar 

därför också den humanistiska traditionen där det är vanligt att man använder sig av 

kvalitativa metoder för att man undersöker personernas erfarenheter och inställning. För 

att förklara denna tradition lite närmare så handlar det om olika fenomen vilket också 

begreppet säger. Ett fenomen är något som vi kan uppleva med våra sinnen såsom 

smak, hörsel, syn, lukt eller känsel. Därför bygger också denna tradition på erfarenheter 

men också olika vardagsvärden som rutiner eller andra händelser som sker i vardagen. 

Den fenomenologiska teorin menar att det inte endast finns en verklighet vi lever i utan 

att verkligheten kan variera beroende på vad man har för kultur eller vad det är för 

situation som uppstår (Denscombe, 2009). 
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Hur undersöker man attityder? När man ska undersöka attityder handlar det egentligen 

om att få reda på vad människor tycker om något. Vilket i detta fall handlar om vad 

lärare har för attityder gentemot populärkulturen. Varför man gör en sådan här 

undersökning kan handla om olika saker som att man vill förändra ett visst beteende, för 

avstämning för att se om man arbetar i rätt riktning eller för att kontrollera att man har 

nått ett förutbestämt mål. Det är vanligast att man genomför en attitydundersökning med 

hjälp av den kvantitativa metoden då man vill få fram ett resultat som man sedan kan 

jämföra med ett annat resultat. Men det är syftet varför man genomför undersökningen 

som avgör vilken metod man kommer att använda sig av i undersökningen (Trivector, 

140319). 

 

Att genomföra en attitydundersökning innebär vanligtvis att man vill förändra något. En 

attityd är en persons tankar och känslor. Vad man har för attityd speglar hur man 

handlar och hur man beter sig i olika situationer.  Det är beteendet som man oftast vill 

ändra på när man genom för ett förändringsarbete. När man ska genomföra en 

attitydundersökning bör man se till olika aspekter. Det kan handla om allt mellan att 

identifiera olika problem till att genomföra en avstämning av ett tidigare uppstått mål.  

Du som undersöker bör också tänka på att ställa frågor där svaren går mot varandra. På 

så vis får man fram olika synvinklar.  I en sådan här studie bör man dela upp frågorna i 

olika kategorier för att underlätta arbetet när resultatet ska redovisas (Granfors 

Wellemets, 1998). 

 

I min studie vill jag se vad lärare i fritidshem har för attityd till populärkulturen och 

samtidigt se vad resultatet av deras attityder blir och hur det kommer till uttryck i 

fritidshemmets verksamhet. För att få en tydligare bild av detta har jag valt att lägga upp 

mina intervjufrågor efter de tre olika kategorier som Thornberg, Angelöw och Jonsson 

tidigare beskrivit. Tanke- eller kunskapskomponent, känslokomponent och 

handlingskomponent.  

 
Det finns två olika ansatser. Det ena är kvalitativa metoder och det andra är kvantitativa 

metoder. Dessa olika metoder kan användas antingen var för sig eller att de kombineras 

med varandra. Att använda sig av en kvantitativ metod innebär att man vill ta reda på ett 

antal av något som t.ex. om man vill veta hur många elever som har läs- och 

skrivsvårigheter i en klass. Alltså det har till största del med siffror att göra.  Men vill 

man däremot ta reda på hur olika personer resonerar eller uppfattar olika saker så ska 
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man använda sig av kvalitativa metoder. Med andra ord så använder man sig av 

kvalitativa metoder om man vill förstå något (Trost, 2012).  

 

De metoder som man kan använda sig av när man genomför en kvantitativ 

undersökning är intervju, observation eller frågeformulär som har fasta svar alltså där 

besvararen inte finner något utrymme att skriva med egna ord. De metoder som man 

kan använda sig av i en kvalitativ undersökning är intervjuer, dokument och observation 

samt frågeformulär där besvararen kan besvara öppna frågor. Alltså att endast inte svara 

på redan färdigställda svar som ja, nej eller vet inte (Patel & Davidson, 1991). Att 

genomföra en enkät liknar sättet som när man gör en intervju. Skillnaden är att personen 

som svarar själv skriver ner sina svar och den som har skapat frågorna är inte med och 

påverkar (Trost, 2012). 

 

5.1 Metodkritik 
 
Att genomföra intervjuer passade min studie väldigt bra. Samtalen var givande och jag 

fick tydliga svar på mina frågor och det var lätt att se olika typer av mönster i 

intervjuerna. Vad som gick mindre bra var att det var svårt att få deltagare då flera av 

fritidslärarna ansåg att att de inte hade tid. Hade jag valt att genomföra enkäter i stället 

så hade det varit lättare att få fler deltagare och även fler deltagare som kunde ha varit 

utspridda över hela landet och jag hade inte varit bunden vid fritidshem i närheten av 

var jag befann mig.  

 
5.2 Kvalitativ metod/intervju 

Mitt val av metod är att genomföra intervjuer som är en kvalitativ metod. Varför jag 

valde att använda mig av just intervjuer och inte enkäter beror på att jag vill försöka se 

ett mönster i lärare i fritidshemmets attityder till populärkulturen. Jag vill också se hur 

de resonerar och hur de agerar när det kommer till detta fenomen (Trost, 2012). 

 

Varför jag valde bort den kvantitativa metoden beror på att jag inte vill få fram en 

statistik på ett antal människor som har en bra respektive dålig attityd till populärkultur 

utan syftet med denna studie är att försöka förstå själva attityden till populärkulturen. 

Därför har jag valt att göra en intervju, så att jag själv kan se hur lärarna reagerar när de 

får olika frågor och om deras reaktioner stämmer överens med hur de svarar på frågorna 
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men också att det finns utrymme att ställa följdfrågor för att kunna gå ner mer på djupet 

vilket man inte kan göra om man genomför en kvantitativ undersökning.   

 

5.3 Population och urval 

I denna attitydundersökning har jag valt att undersöka vad lärare på fritidshem i en 

mindre ort i Sverige har för inställning till populärkultur och hur de använder sig av 

detta i sitt arbete tillsammans med eleverna. I skolverkets publication “Perspektiv på 

barndom och barns lärande: en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och 

grundskolans tidigare år” står det att de flesta vuxna är kritiska till populärkulturen och 

framför allt det som media blåser upp för att få barnen att vilja konsumera deras 

produkter. Man anser att barn är lättpåverkade och okritiska till dessa olika produkter 

(2010). Därför ställde jag en fråga om vad lärare i fritidshem anser om att eleverna tar 

med sig egna leksaker, spel eller andra populära produkter till fritidsverksamheten. 

 

När jag gjorde mitt urval så hade jag endast ett krav vilket var att de som jag skulle 

intervjua arbetade inom fritidshem. Jag började med att kontakta olika fritidshem där 

jag frågade om det fanns någon eller några som var intresserade av att genomföra en 

intervju. Jag fick sju stycken snabba svar från personer som ville delta. Varför som jag 

valde just de fritidshem som jag gjorde och varför det blev sju stycken deltagare beror 

på att jag inte hade mer än tio veckor på mig att genomföra denna studie. Jag valde 

därför att genomföra dessa intervjuer där jag tidigare ha haft mina vfu-perioder. Alla 

intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser under eftermiddagstid då det 

passade deltagarna bäst. Vad som kan vara viktigt att nämna är att några av de 

intervjuade är jag bekant med vilket kan ha betydelse för resultatet. Men med tanke på 

att resultatet från intervjuerna var överlag väldigt lika så anser jag att det ändå är 

trovärdiga resultat.  

 

5.4 Datainsamling 

De intervjuerna som jag genomförde kallas för personliga intervjuer vilket innebär att 

det är två personer som ingår i samtalet. Den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Varför jag valde att genomföra personliga intervjuer beror främst på att det 

var den formen som jag ansåg passade bäst till min studie. Andra faktorer som också 

påverkade var att det är lätt att bestämma tid när det är en person som man ska träffa, 
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det är endast en källa att lyssna på vilket gör det lättare att sätta sig in i en person åt 

gången men också att sammanställa intervjuerna efteråt (Denscombe, 2009). 

 

Varför jag valde bort de andra intervjuteknikerna beror främst på att jag valde att 

intervjua en åt gången men även att jag hade ett klart ämne och färdiga frågor som 

deltagarna fick svara på (a.a.).  

 

5.5 Genomförande 
 
När jag genomförde mina intervjuer bestämde jag en träff med den fritidslärare som jag 

skulle intervjua. Därefter satte vi oss ner i en av skolans lokaler i närheten av 

fritidshemmet eftersom att det var full aktivitet i fritidshemmets lokaler. Därefter fick 

jag ett godkännande om att få spela in samtalet. Jag hade färdiga frågor som jag ställde 

och jag lät också deltagarna svara öppet och jag ställde emellanåt följdfrågot under 

intervjuens gång. Samtalen blev lyckade och var väldigt givande. 

 

 

5.6 Bearbetning 
 
När jag bearbetade min empiri lyssnade jag igenom varje intervju och skrev ner vad de 

hade svarat på de olika frågorna. Därefter använde jag mig av tre olika färgpennor för 

att dela in svaren i tre olika kategorier: tanke- eller kunskapskomponent, 

känslokomponent – attityd och handlingskomponent för att kunna se olika mönster. Jag 

valde att inte nämna deltagarnas ålder eller kön då jag ansåg att det inte var relevant för 

denna studie. För att göra resultatet och analysen så tydligt som möjligt för läsaren 

använde jag mig av de tidigare nämnda kategorierna.  

 

 

 
5.7 Bortfall 
 
I min studie fanns det inget bortfall. Bland deltagarna var det sex stycken kvinnor och 

en man. Detta kan bero på att fritidslärare är ett kvinnodominant yrke. Eftersom att 

medverkan i denna studie är frivillig så har jag inte heller kunnat tvinga de män som jag 

har stött på att delta för att öka antalet män i min studie. Enligt Trost så är det vanligt att 

fler kvinnor svarar på olika former av undersökningar än vad män gör (2012).  
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5.8 Forskningsetiska överväganden  
 
Innan jag genomförde intervjuerna gick jag noga igenom de fyra etiska aspekterna för 

att få fram en så trovärdig vetskap som möjligt. För att denna rapport ska anses ha en 

hög kvalitet är detta ett nödvändigt steg i processen. Frågorna som används måste också 

ses som relevanta för forskningen. De fyra etiska aspekterna är informationskravet där 

man måste meddela de som ska medverka i undersökningen om vad det är man vill ha 

reda på och varför. Samtyckeskravet innebär att medverkan ska vara frivillig och inte på 

tvingad för att få ett så trovärdig resultat som möjligt. Konfidentialitetskravet där 

personliga uppgifter som berör de medverkande inte ska bli offentliga samt att de ska 

förvaras på ett ställe där de inte går att kommas åt av någon utomstående. Det sista 

kravet är nyttjandekravet där de uppgifter som man samlar in endast används till den 

forskning som det syftar till (Patel & Davidson, 1991). 

 
 
6 Resultat  
 
6.1 Inledning 

För att synliggöra mitt resultat har jag valt att dela in de olika svar som jag har fått fram 

under mina intervjuer i tre olika kategorier. De tre kategorierna är tanke- och 

kunskapskomponenten, känslokomponent- attityd och handlingskomponenten som är 

hämtade från Angelöw & Jonsson (2000) som tidigare har delat in attityder i dessa tre 

olika komponenter vilket jag också tidigare har nämnt.  

 

I min intervjustudie deltog sju stycken personer som arbetar på ett fritidshem. 

Intervjuerna genomfördes på olika fritidshem där några stycken arbetar inom samma 

fritidshem men på olika avdelningar. De som deltog i denna studie angav att de var 

lärare mot fritidshem eller fritidspedagoger. Några enstaka arbetade inom fritidshem 

men var utbildade barnskötare eller fritidsledare. Arbetserfarenheten var väldigt 

varierande där någon hade arbetat i fem år medan andra hade arbetat i 20 år. 
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6.2 Tanke- eller kunskapskomponent 

För att få en bild av hur mycket fritidslärarna vet om populärkultur lät jag dem beskriva 

vad populärkultur är för något. Ett vanligt uttryck var att det handlar om det som är nytt 

och populärt. Andra svar var att det är något lättsamt, det som sprider sig fort och att det 

är det som de flesta i allmänhet tycker om. De flesta fritidslärarna säger sig vara insatta i 

elevernas populärkultur då eleverna själva pratar mycket om det och gärna delar med 

sig av sina intressen till både kompisar och till de vuxna. Några tvekade och menade att 

det har blivit så populärt med teknisk utrustning vilket de själva känner att de inte har 

kunskap i och heller inte tillräckligt med intresse för. Men man menar samtidigt på att 

man inte kan hänga med i allt som är nytt eftersom att det ständigt kommer nya saker 

hela tiden. Fritidslärare: ”Jag har inte tid”. Man ansåg att det var lättare förr då det inte 

var ett lika stort utbud av leksaker som det är nu. Fritidslärarna påpekar att media 

påverkar barnens användning av populärkulturen och att den reklam som media 

producerar i dag riktar sig väldigt mycket till barn. Fritidslärare: ”Barn ser inte att de 

påverkas, de ser bara leksaker som de vill ha”. Att fritidslärarna är överens om att 

medias påverkan är negativ är det ingen tvekan om men samtidigt kan de se positiva 

delar ur media. En kvinnlig fritidslärare som gjorde mycket påtryckningar om varför 

media är negativt påpekar avslutande “Medierna kan vara upplysande”.  

 

Fritidslärarna fick berätta vad som var populärt på deras fritidshem under den tid då 

intervjuerna ägde rum för att undersöka hur bra koll de egentligen har. De svarade att 

användning av ipad, telefoner, dator och tv-spel var väldigt populärt. Framför allt olika 

kommunikationstekniker som facebook, kik och instagram. Fritidslärare: ”även dataspel 

där man kan kommunicera med andra var väldigt populära”. De nämnde exempel som 

”Moviestar” och ”Minecraft”. Den populäraste saken som de själva kunde se på 

fritidshemmet var framförallt fotbollskort som eleverna samlade på och bytte med 

varandra. Andra saker som också var populära men som inte var i samma omfattning 

var att spela kulor och leka lekar som inspireras av olika tv-program som t.ex. 

”Gladiatorerna” och ”Mästarnas mästare”.  Detta kan man koppla ihop men hur Fast 

menar att genom populärkulturen och elevernas lek som ofta bygger på olika karaktärer 

från film eller spel skapar en värld där endast eleverna befinner sig i och där de 

tillsammans utvecklar sitt språk (2007). 
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På frågan om hur fritidslärarna tror att eleverna ser på populärkulturen och vad den har 

för betydelse för dem så var de klart överens om att det har en stor betydelse för 

eleverna men de hade svårt att sätta ord på varför det hade en stor betydelse för dem. 

Det var ett flertal som svarade utifrån sitt egna perspektiv i stället för att utgå från 

elevernas som ”jag tror” eller ”jag tycker”. Det kom även några kommentarer som 

fritidslärare sa: ”föräldrarna vill inte att de håller på med sådant” eller ”jag har inte tänkt 

på det”. Några tror att populärkulturen är en stressfaktor för eleverna och att det skapar 

utanförskap genom att det är viktigt att ha det nyaste eller det som kompisarna har.  

 

”Det är ju inte något socialt. Vi kommer att tappa den sociala 

kompetensen men de lär ju sig att tänka och sortera. Men jag tror inte att 

det har någon annan betydelse”. 

  
Fritidslärare  

 

Fritidslärarna hade flera funderingar om vad de kunde se för lärande i populärkulturen. 

De sa att eleverna lär sig att bearbeta olika situationer, utvecklar sig själva och att de lär 

sig att ta plats. De var eniga om att populärkulturen skapar konflikter men att det inte 

bara är negativt utan att eleverna lär sig lösa konflikter och utvecklar känslor och empati 

för andra människor.  

 
6.3 Känslokomponent- attityd  
 
Vid studerande av fritidslärares attityder till och användning av populärkultur så var det 

många svar som fick positiva uttryck. Fritidslärare: ”Det finns massor av saker som är 

bra”. Det som var något underligt och som skapade tankar och funderingar kring 

fritidslärares attityder var att det alltid kom ett men efter det positiva uttalandet. 

Fritidslärare: ”Jag är inte motståndare till det men jag är väldigt kritisk till det”, ”Jag 

kan köpa det men det är inget jag vill”. Andra var något mer öppna för dess existens om 

att det finns olika datorspel, sidor på nätet och tv-program som faktiskt är bra. Trots 

detta avslutas dessa positiva attityder till olika former av populärkultur med ett men. 

Fritidslärare: ”Men man kan chatta med okända”, Fritidslärare: ”men det finns risk 

för kränkningar och sexuella anspelningar”.   
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”Jag brukar faktiskt tycka att det är ganska roligt att höra när barnen 

själva berättar och då brukar jag fråga dem vad de brukar spela och hur 

det går till och jag blir inte imponerad alls.”  

 
Fritidslärare 

 

På frågorna vad de ansåg var dåliga leksaker och vad som var bra leksaker kom det flera 

gemensamma svar som att både bra leksaker och leksaker i allmänhet ska vara kreativa, 

hållbara och det ska inge ett lärande. Som exempel på sådana saker angav de Lego, plus 

plus och pärlor. De påpekade att bra leksaker också kan vara det som bjuder in till lek 

eller som används som redskap i leken. Man ansåg att temalådor var något som var 

väldigt pedagogiskt inriktade och ett bra redskap till leken. Ett exempel på redskap för 

leken var Barbie men samtidigt så fanns känslorna om att eleverna kan få en förvrängd 

uppfattning om hur man ska se ut. Det är precis som Sparrman skriver om att 

Barbiedockan är ett praktiskt exempel på vilka leksaker som kan anses vara skadligt för 

eleverna då de bryter mot samhällsnormerna (2006). Fritidslärare: ”Dåliga saker är de 

saker som man använder när man har möjlighet att utvecklas med andra men i stället 

sätter sig och spelar data”. När jag ställde frågan om varför det inte var bra att sitta vid 

datorn så fick jag som svar av fritidslärare: ”Jag tycker inte att det är pedagogiskt”. Det 

var endast ett fåtal som nämnde att tv-spel var något som var bra. Sparrman menar 

också på att vuxna utgår ofta från sitt egna perspektiv när de bedömer elevernas 

leksaker och lek vilket resulterar i att de inte reflekterar över hur eleverna själva ser på 

det vilket ofta är att de ser det som någon användbart.   

 

När det kommer till användningen av dator och tv-spel så väcker det många känslor hos 

fritidslärarna och alla har starka åsikter om användningen av det. Hur de kände inför 

populärkulturens multimodala verktyg utrycktes med starka uttryck som ”jag blir 

jätterädd”, ”jag måste vara kritisk” och ”jag kanske är gammalmodig”. En del hade en 

öppen attityd till det då de säger att de är intressant och att de skulle vilja ha mer 

kunskap om det. Att elevers intresse idag växer fort för datorer och tv-spel är något som 

skrämmer dem för de är rädda att det ska gå till överdrift och att de väljer att stanna 

hemma och sitta framför datorn eller tv:n i stället för att gå ut och göra olika aktiviteter. 

Fritidslärarna nämner också att deras främsta uppgift i verksamheten är att arbeta med 

elevernas sociala färdigheter vilket resulterar i att de blir rädda för att eleverna spelar tv-

spel och dator då de anser att de tappar den sociala färdigheten.  
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För att få en ännu starkare bild av fritidslärares attityd till populärkulturen och elevernas 

användning av det så ställde jag motfrågan om hur de ställde sig till att eleverna tog 

med sig egna leksaker från hemmet till fritidshemmets verksamhet. Alla var eniga om 

att de inte förbjöd det men och andra sidan såg de helst att man lät bli att ta med sig 

saker till fritidshemmet. Det berodde delvis på att man ansåg att de kunde leka med de 

saker som fanns i verksamheten men också att det var en stor risk att deras egna saker 

försvann eller gick sönder. Med tanke på att de inte hade något förbud mot elevernas 

egna leksaker så hade de ändå ett krav att det som de tog med sig fick de också själva ha 

ansvar för. Från fritidshemmets sida var det konflikterna som var den stora orosfaktorn. 

Populärkulturen skapar konflikter genom att eleverna mäter sig med varandra, vem har 

bäst saker? Vem har flest? Det kan också handla om att de förlorar sina saker genom att 

de byter med varandra eller spelar bort sina saker. Fritidslärarna säger att det oftast 

fungerar bra men menar att det har hänt att de har varit tvungna att sätta stopp för det 

genom att förbjuda det under en kort period. Enligt Sparrman tog denna attityd fart 

redan i slutet av 90-talet då olika samlarföremål blev väldigt attraktivt. Vilket skapade 

panik både bland föräldrar och personal inom skolans verksamhet. Man menar att denna 

hysteri bland vuxna skapades på grund av att det ansågs vara ett hot mot samhällets 

värderingar (2006). 

 
 
6.4 Handlingskomponent  
 
Hur använder man sig av populärkulturen i verksamheten? Enligt de intervjuade 

fritidslärarna använder de sig av populärkulturen på flera olika sätt. Både i spontana 

situationer och planerad tid. Framför allt menar de att populärkulturen ger sig uttryck 

genom många av verksamhetens olika material. Vare sig de är ute eller inne. ”Det mesta 

sker nog spontant” menar de eftersom att bara genom att spela ett brädspel så har de 

arbetat med populärkultur. De säger också att brädspelen idag pryds med bilder från det 

populärkulturella. Det kan vara bilder från "The Simpsons" eller "Angry birds". 

Användningen av populärkultur i planerade aktiviteter sker ofta genom gemensamma 

aktiviteter som t.ex. en lek eller en tipspromenad. Det kan vara att man gemensamt 

arrangerar mästarnas mästare som är ett känt tv-program på SVT med kända 

idrottsprofiler. Men som jag tidigare har påpekat så finns det ett men. Alla fritidslärare 

är inte överens och det finns undantag. På frågan om hur de arbetar med elevernas 
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intressen så får jag svar som ”de leker bra själva” eller ”vi har mer utgått från våra egna 

intressen eftersom att det är vi som ska hålla i aktiviteterna”. För att fånga upp elevernas 

intressen och använda sig av det i verksamheten så försöker de ta till sig det i det 

dagliga arbetet genom elevernas lek och samtal mellan varandra. De säger också att det 

är svårt att arbeta planerat utefter elevernas intressen eftersom att de har så stora 

barngrupper och för lite personal. Andra arbetar mer aktivt efter elevernas intressen 

genom att ha regelbundna fritidsråd eller stormöten där de frågar eleverna vad de vill 

göra på fritidshemmet och vad de vill att de ska köpa in till verksamheten. En del 

fritidshem har också önskelåda där eleverna själva kan skriva en lapp med önskemål 

som sedan fritidslärarna tar till sig när de ska beställa material eller utforma aktiviteter. 

Stenberg skriver att det inte finns något direkt intresse hos fritidslärare att få mer 

kunskap om just populärkulturen eller hur man kan ta tillvara på det och använda sig av 

det i verksamheten (2011). 

 

”Det jag ser när barnen pratar om sina leksaker så är de ju väldigt fina 

och de lär sig vad olika figurer heter vilket är helt fantastiskt. De lär sig 

att använda hjärnan fast det är ju saker som vi inte är intresserade av”.  

 
Fritidslärare. 

 

Användning av tv-spel och dator ser olika ut beroende på vilken fritidslärare som 

intervjuas. Det som de är rörande överens om är att de föredrar tv-spel framför 

datorspel. Det beror på att de känner att de kan ha mer koll på vad som sker runt tv-spel 

då datorn med internet är så omfattande och flera av lärarna saknar kunskap och intresse 

att lära sig mer. Flera av fritidslärarna medger att de har tillgång till tv-spel men att det 

är vanligast att de har det undanställt och plockar fram det ibland på loven. 

Fritidslärarna menar att tv-spelen oftast innehåller våld. Fritidslärare: ”Jag önskar att det 

finns några normala spel” men en del menar att det finns bra spel också som framförallt 

Wii-spelen där man samtidigt får röra på sig. Några exempel på bra spel enligt 

fritidslärarna var ”Just dance” eller ”Fifa”. Gärna spel där man kan vara flera stycken 

som spelar samtidigt eller där man kan använda hjärnan och kroppen.    
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6.5 Sammanfattning av resultat 
 
Precis som Simon Lindgrens definitioner av populärkultur har fritidslärarna en liknande 

bild om vad populärkultur är för något. De är också tydliga med att populärkulturen har 

en stor betydelse för eleverna och att det innefattar flera olika lärande situationer. Själva 

säger de i intervjun att populärkulturen i dag finns i en helt annan omfattning jämfört 

med förr och att det är svårt att hänga med. Alla av de intervjuade fritidslärarna hade 

någon form av negativ syn på populärkulturen och man använder sig sällan av det i sin 

verksamhet. En för stor användning av populärkulturen oroar dem och de menar att 

datorn och tv-spel har tagit en alldeles för stor plats i elevernas vardag. De är rädda för 

att eleverna ska bli stillasittande och att de inte kommer ut och umgås med sina 

kompisar. De är överens om att populärkulturen har en stor betydelse för eleverna men 

att de har svårt att sätta ord på vad som gör att det har en stor betydelse och i stället 

väljer de att utgå ifrån sig själva.  

 

Fritidslärarna föredrar själva att eleverna bygger med "Lego", "Plus plus" eller spelar 

brädspel. Även aktiviteter ute är något som de förespråkar. Dator och tv-spel är inte 

något som de talar för men tv-spel existerar men är oftast något som de plockar fram när 

det är lov. Däremot så är datorer inget som de använder sig av på deras fritidshem.  

 

7 Analys  

7.1 Tanke- eller kunskapskomponent 

Vad är det som styr fritidslärarnas tankar kring populärkulturen?  

Fritidslärarna som medverkade i denna studie ansåg att populärkulturen hade en stor 

betydelse för eleverna men de hade också svårt att sätta ord för vad. Från tidigare 

forskning kan man se att populärkulturens betydelse för eleverna i stora drag handlar 

om gemenskap. En gemenskap som de kan dela resten av livet genom att det senare 

övergår till nostalgi. Gipsrud beskriver i tidigare forskning att varje kultur har en kod 

och att de inte inte tillhör samma kultur kan ha svårt för att tyda dess kod (2002). 

Fritidslärarna har sitt habitus och sin syn av nostlagi och det bidrar till 

vuxenperspektivet. Varför det är så kan bero på att fritidslärarna är bundna till sin 

sociala bakgrund som styrs av deras smak vilket resulterar i att de har svårt att gå 

utanför sitt eget sätt att se på saker.  
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Inom fritidshem arbetar det fritidslärare som har arbetat olika länge och med olika 

personer. Det visar också att våra attityder påverkas och bildas tillsammans med andra 

människor. Fritidslärarna menar att de använder sig av populärkulturen fast inte planerat 

utan att det sker till stor det genom spel, musik och film. Det kan jag koppla ihop med 

habitus som enligt Bourdieu är att man har en kunskap och man använder sig av det 

utan att man reflekterar över det. Lindgren skriver att populärkultur tar form på flera 

olika sätt och att det framförallt är det som samhället konsumerar (2009). Hur man ser 

på vad som är populärkultur är generationsbundet. Fritidslärarna är bundna till sin egen 

generation och ser därför populärkulturen utifrån sin generations synsätt.  

 

Media är något som de flesta reagerar på och har flera olika negativa tankar om men 

samtidigt anser de att de är upplysande och kan ge ut information om olika saker. 

Varför de har dessa tankar om just media säger de själva beror på att eleverna blir 

utnyttjade genom att media riktar sig till barn och att de endast ser saker de vill ha och 

inte att de blir påverkade. De menar också att det handlar om rädsla för sexuella 

anspelningar och ett kränkande beteende. Förr var skolan den enda kunskapskällan för 

elever men konkurrensen med media har nu blivit stor och utifrån denna studie är 

fritidslärarna rädda för att de inte längre kan påverka i lika stor mängd vad det är 

eleverna tar till sig. Gränsen om vad som är fakta och vad som är nöje är inte längre lika 

stor och därför kan det vara svårare för eleverna att veta vad det är för kunskap som de 

bör bära med sig. Detta kan vara en anledning till varför man på fritidshemmen har valt 

att arbeta med det sociala på fritidshemmet och har valt bort delar av 

datoranvändningen.  

 

7.2 Känslokomponent- attityd 

Att de har en negativ attityd kan ha att göra med den historiska attityden där 

populärkulturen delades in i fult och fint eller högt och lågt. Detta kan jag koppla till 

Bourdieu smak genom att man beskriver hur något bör vara. Det är just vad 

fritidslärarna gör i denna studie. De säger att bra leksaker ska vara pedagogiska annars 

är det inte bra leksaker. De säger att datorn används för mycket och att de inte 

förespråkar användandet på fritidshemmet. Vad som anses vara ”nyttiga” eller 

”skadliga” leksaker eller annat material som finns i verksamheten präglas av status och 

vilket är ett stort orosmoment för fritidslärarna och de påstår att det även är en 

stressfaktor för eleverna. De är också oroliga över att eleverna vill ha de nyaste sakerna, 
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de saker som ”alla” andra har. Oroligheterna innefattar också hur populärkulturen tar 

över elevernas aktiva aktiviteter och ersätts med stillasittande och att de inte umgås med 

andra. Alltså att de förlorar det sociala. Elevers populärkultur kan handla om något helt 

annat. Detta är sett ur ett vuxenperspektiv men hur ser eleverna på det? Sparrman menar 

att barn oftast inte har den syn som vuxna har utan de ser sina leksaker mer som något 

användbart och inte som att det påverkar dem negativt (2006). 

 

Stenberg skriver att populärkulturen präglas av olika skillnader i status. Vad som är fint 

och fult eller högt och lågt (2011). Fritidslärares attityd till populärkultur och framför 

allt till media är inte deras fel utan det kan ha att göra med att man präglas av samhällets 

värderingar. Alltså fritidslärarna har en negativ syn eftersom att deras generation har en 

allmänt negativ syn mot just populärkultur och media.  

 

Vad fritidslärare ansåg vara bra leksaker var lego och plusplus det som var mindre bra 

var dator och det var även någon som ansåg att Barbie inte i alla lägen var det bästa. 

Vad beror detta på? I tidigare forskning står det att leksaker som Lego anses vara mer 

utvecklande för eleverna medan Barbie kan påverka elevernas syn på människan. När 

det kommer till dator och tv-spels användning så handlar det om okunskap. De menar 

att det inte finns några bra spel som är pedagogiska. Det handlar om att de har en 

negativ attityd och att de inte själva är intresserade av att ta reda på mer om det. 

Fritidslärarnas attityder till populärkulturen är svår att definiera då de tycker att det är 

bra men samtidigt så är de överkritiska. Stenberg skriver att det är bra om fritidslärare 

kan ha ett kritiskt förhållningsätt till populärkulturen men att det inte heller får ta över 

utan att det ska finnas en neutralitet i verkamheten (2011).  

 
7.3 Handlingskomponent 

Trots att de flesta fritidslärare i denna studie har en negativ attityd till populärkulturen 

så kan de se ett lärande och att det har en stor betydelse för eleverna. Vad är det då som 

gör att de väljer att inte arbeta medvetet med populärkultur i sin verksamhet? En 

anledning kan vara just det att attityder och beteende inte alltid går hand i hand. Det kan 

delvis bero på olika faktorer som stress, tidsbrist eller bekvämlighet. En fritidslärare 

nämnde att de inte har tid på grund av att det är för stora barngrupper och för lite 

personal. Genom att de nämner dessa aspekter kan det tyda på att det handlar om att de 

ställer sig till försvar eller att de uttrycker sina värderingar. I flera av fritidslärares svar 
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fanns det ett ”men”. Det finns alltid ett tvivel på om det verkligen är något som är bra. 

De ser två sidor av allting och är väldigt kritiska i sitt handlande. De tvekar gärna och 

avvaktar ofta med sina aktiviteter eller om de ska använda sig av olika populärkulturella 

inslag. Att de är avvaktande i sitt handlande ser man genom att titta på vad de faktiskt 

använder sig av för saker. Flera av de saker som de nämner är föremål som inte är 

populära just nu utan var för en längre tid sedan. Som tillexempel "Angry bird" som var 

väldigt inne för ett par år sedan men som nu börjar ta uttryck i fritidshemmens 

verksamhet.   

 

Flera av fritidslärarna nämnde att populärkulturen skapar konflikter när eleverna tar 

med sig egna leksaker hemifrån. Varför de inte har en positiv attityd till denna handling 

kan bero på att de ofta har ett uppsatt mål mot minskning av konflikter och då går 

beteendet emot attityden. Det kan då vara svårt att se hur de ska lösa detta dilemma. 

Men kan det vara så att eleverna lär sig något av konflikterna? En Fritidslärare i 

intervjun sa att konflikter behöver inte bara vara dåligt utan de är viktiga också. Att 

eleverna får vara med om olika konflikter för att de sedan själva ska kunna lösa dem. 

Genom en konflikt så lär de sig inte bara att lösa konflikter utan även att känna empati 

för andra människor och att utveckla sina egna känslor. Genom vad man använder sig 

av för olika föremål speglar ens identitet visar för omvärlden vad man som person har 

för livsstil. Som jag tidigare nämnt har Bourdieu delat in människors livsstilar i fyra 

olika kategorier. Utifrån denna studie kan man se att fritidslärare passar in i en av dessa 

kategorier vilken är de traditionella materialisterna. Detta beror på att många av dessa 

fritidslärare håller sig till det material som de redan känner till och vågar sällan sväva ut 

och testa nya saker.  

 

Eleverna bygger ofta sina samtal mellan varandra av populärkulturella inslag, vilket kan 

vara om olika karaktärer från en film som de tidigare har sätt. Genom att eleverna 

samtalar med varandra om dessa olika karaktärer så komunicerar de med varandra i en 

värld där vuxna står utanför (Fast, 2007). Populärkulturen på fritidshemmet består ofta 

av två olika perspektiv. Barnperspektivet kontra vuxenperspektivet. Vuxna har ofta 

svårt att se samspelet mellan eleverna och populärkulturen eftersom att de själva sitter 

fast i sin definition av populärkultur.   
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8 Diskussion 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Varför ser resultatet ut som det gör? Fritidslärare har i allmänhet för lite kunskap om 

populärkulturen och den kunskap som de har om det, vet de inte vad de ska göra med. 

De ser problemet själva som ett dilemma som svävar mellan att arbeta med elevernas 

intressen och samhällets normer och värden. Vuxenperspektivet ger starka uttryck 

genom vad som är bra och dåligt. De lutar sig hellre mot en trygg punkt som samhällets 

normer än mot ett osäkert handlande med populärkulturen. Fritidslärarena väljer att 

förhålla sig till vad de anser är ett ”normalt” arbetssätt där de inte vågar testa sig fram 

utan väljer att göra det som de redan kan och vet fungerar i verksamheten. En del saker 

inom populärkulturen är de särskilt kritiska mot varav datorn är en av dem. Det kan ha 

en koppling med att de är rädda för vad konsekvenserna kommer att bli av 

användningen. De väljer också bort att uppdatera sig inom forskning vilket resulterar i 

okunskap och rädsla. En del i att de väljer att inte testa nya saker beror också på att det 

är mycket större barngrupper i dag än vad det var förr. Vilket resulterar i tidsbrist. Men 

detta är ändå ingen ursäkt till varför man inte involverar elevernas intressen i 

populärkultur i fritidshemmets verksamhet.  

 

Utifrån detta kan vi se att fritidshemmets verksamhet påverkas av populärkulturen 

kanske framförallt genom fritidslärares attityder till användningen i verksamheten. Har 

de en negativ attityd mot populärkulturen så resulterar det också i hur användningen av 

det kommer att ske i verksamheten. I detta fall hade de flesta en negativ attityd och de 

använde sig inte heller av populärkulturen i sin verksamhet. De valde framför allt bort 

att planera aktiviteter som innefattade populärkulturen. Däremot ansåg man att det var 

mer accepterar i spontana situationer.  

 

Ett av fritidslärarens uppdrag är att utgå efter elevernas intressen vilket vi i resultatet 

kan se att de i alla lägen inte gör. Detta kan resultera i att eleverna inte längre vill gå på 

fritidshemmet eller att eleverna ser fritidshemmet som en plats som liknar skolan. 

Fritidshemmet är en plats där eleverna tillbringar sin fria tid och då måste det finnas 

utrymme för elevernas delaktighet och inflytande till vad de ska genomföra för 

aktiviteter och vad det ska finnas för material i verksamheten som eleverna kan använda 

sig av. Självklart kan en del elever också tycka att det är roligt eller rent ut sagt behöva 
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få testa saker som de själva annars inte skulle välja att göra, vilket också kan vara bra 

men det får samtidigt inte gå till överdrift. Vi som fritidslärare måste vänja oss vid 

populärkulturen och få en bättre attityd mot det för att se användningen av det i stället 

för att förkasta det. Vi måste också sluta dela in olika kulturer i ”fint” och ”fult” och i 

stället ta vara på de olika kulturer som finns och använda det som en fördel i 

verksamheten i stället för att lägga det åt sidan.  Vi som fritidslärare bör ta tillvara på 

elevernas intressen och fantasi. Precis som när jag tidigare nämnde i en konversation 

mellan en elev och en fritidslärare där fritidsläraren följde med in i elevens fantasi. 

Genom att välja att ta tillvara på dessa stunder skapar det olika lärandesituationer, 

väcker lust och nyfikenhet hos eleverna.  

 
8.2 Metoddiskussion 
 
För att få fram mitt resultat valde jag att genomföra en intervju av ett kvalitativt slag. 

Att använda mig av den kvalitativa metoden innebar att jag kom fram till ett klart 

resultat och alla svaren blev relativt lika. Genom de personliga intervjuerna fick jag 

också en klar bild på om det som de sa stämde överens med hur de uttryckte sig genom 

tonläge och ansiktsuttryck. Vilket jag inte hade fått om jag till exempel hade genomfört 

en enkätundersökning. I och med att någon av de som jag intervjuade hade ett redan 

känt ansikte för mig så finns det en risk att resultatet på denna person kan ha fått en 

annorlunda utgångspunkt. Men eftersom att alla resultat blev så pass lika så kan jag 

konstatera att mitt resultat är fullt trovärdigt. Frågan är om jag kunde ha gjort det på ett 

annat sätt? Hade resultatet sett annorlunda ut? Hade jag använt mig av en kvantitativ 

metod som enkäter så hade jag fått fram ett större resultat och även kunnat skicka ut via 

nätet och på så vis få en större bredd av fritidslärare över olika orter. I och med att jag 

valde att genomföra personliga intervjuer så fick jag inte heller några bortfall vilket jag 

antagligen hade fått om jag hade genomfört en enkätundersökning.  

 

 
9 Förslag på nya frågeställningar 
 
- Hur ska vi överbrygga generationstänkande bland lärare på fritidshem? 
 
- Hur kan vi fånga lärare i fritidshemmets intresse för populärkultur? 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Intervju underlag 
 

Inledning 
 
Hur länge har du arbetat inom fritidshem? 
Hur länge har du arbetat på detta fritidshem? 
Vad är din titel? 
Har du någon utbildning? I så fall vad? 
Vad tycker du är viktigt utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 
Beskriv dig själv som lärare. Vad är viktigt för dig.  
 

Tanke- eller kunskapskomponent 
 
Vad tänker du på när du hör ordet ”populärkultur”. Hur tänker du då? Utveckla.  
Är du insatt i vad som är nytt och populärt?  Vad är populärt just nu? Hur ser du på det? 
Från deras uppfattning?  
Är det någon skillnad från förr och nu idag? Hur? 
Är det någon skillnad på flickor och pojkars användning av populärkultur? (är denna 
fråga relevant?) olika grupper.  
Vad har populärkulturen för betydelse för eleverna? 

 
Känslokomponent- attityd 

 
Hur upplever du att medierna påverkar? Ser du några negativa aspekter?  
Finns det bra respektive dåliga leksaker, film, musik eller liknande? Vad? Varför? 
Datorns betydelse? Hur ser du på spel? Hur man använder det? 
Vad anser du är leksaker? Hur ser du på det? Vad har ni för leksaker här?  
Får eleverna tar med sig egna leksaker till fritids? Varför/varför inte?  
Mobbning – resultat. De ska ta upp det själva i så fall.  Hur menar du då? 

 
Handlingskomponent 

 
Hur ger populärkulturen uttryck i er verksamhet?  
Hur arbetar ni med elevers intressen? Planerat eller spontant? I läroplanen står det… 
Hur tänker du om det? Vad innebär det för dig? 
Har ni samma åsikter om populärkulturen på ert fritidshem?   
Är det skillnad mellan skola och fritids? Ser ni olika på det? Beroende på titel. 
Utbildning.  
         
  
 
 
 


