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Abstract 

The purpose of this study is to use a qualitative method to investigate the Swedish 

curriculums of 1919, 1962 and 2011 in search of attitudes and different usages of the popular 

culture of the time. To reach these conclusions Antonio Gramsci’s theories about cultural 

hegemony have been applied to prove how the superior classes, in this study these classes are 

represented by the Swedish school as an institution, use popular culture to maintain 

sovereignty of the lower classes. Ergo the problem highlighted in this study is whether the 

cultural class society exists in a fixed state since the 1919’s with the school as the institution 

to implement the tradition of cultural hegemony. The study shows that, as the usage of 

popular culture has not become a more frequent tool recommended from the Swedish 

government, it has become more accepted that teachers do use it in various forms and that the 

demand of a canonised aesthetical selection has become almost eradicated. 
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1 Inledning 
Tiden efter första världskriget var en tid av optimism och utveckling. Världsmarknaden sköt i 

höjden och ”det glada 20-talet” färgade hela världen med filmer och swing-musik som blev 

särskilt uppskattad av ungdomar som nu gick ut på klubbar och dansade på kvällarna. En bild 

av glädje och kvinnlig liberalisering brukar vara representativ vid en tillbakablick på denna 

tid.1 

Man kan dock undra om denna nya kultur lika varmt välkomnad som folk generellt brukar 

porträttera den? Uppmanade man ungdomar att ta till sig de nya kulturella strömningar som 

växte fram och att använda radion för att få influenser från andra nationer än den svenska 

eller försökte man hålla kvar dem i en värld av normativt estetisk objektivitet?  

Detta är frågor som kommer att inkluderas i denna undersökning, men där fokus verkligen 

ligger är hur den svenska skolan såg på saken och huruvida skolans attityder gentemot olika 

kulturella former, som musik, litteratur och film, har förändrats över en period av nästan 

hundra år, eller om skolan anser sig besitta en universell sanning som inte kan förändra sig 

för att samhället gör det.   

De demokratiska rättigheternas utveckling sköt i höjden under 1900-talet och under slutet av 

decenniet hade Sverige blivit ett land som representerade jämställdhet och demokrati. Men 

hur gick det med rättigheten att uppskatta vilken musik man vill och att inte värderas 

annorlunda på grund av sina estetiska preferenser? Sträckte sig jämlikheten så långt att 

värderingar inte heller skulle appliceras på estetiska preferenser, eller levde klasskillnaderna 

kvar i form av kulturskillnader mellan högt och lågt?   

Ungdomskulturen har varit ett ständigt omdiskuterat fenomen genom hela 1900-talet och 

förefaller mycket väl vara en essentiell del av ungdomars frigörelse från auktoriteter såsom 

föräldrar, lärare etc. Ett vanligt uttryck om ungdomar är att ”de testar gränser” och 

ungdomskulturen verkar vara en stor del i detta etablerande av gränser för ungdomar. Det 

                                                

1 Hirdman, Y., Lundberg, U., Björkman, J., 2012. Sveriges historia 1920-1965. Nordstedts. Stockholm. s. 

89-151. 
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som inte har varit ständigt är sättet på vilket ungdomskultur har uttryckts, det har varierat och 

ofta följt i linje med förändringar inom det populärkulturella. 2 

1.1 Syfte och problemformulering 
Utgångspunkten var att försöka påvisa de populärkulturella skillnader som sker mellan 

generationer och hur dessa har ett visst samspel som är i ständig förändring, men i vissa 

aspekter också är oföränderliga. Efter en avgränsning kom dock inriktningen att gälla den 

svenska undervisningen och hur densamma har valt att lära hur den svenska populärkulturen, 

historisk som samtida.  

I detta studium ska diskuteras och analyseras läroplaner ur ett historiskt perspektiv där det 

populärkulturella är i centrum. Då skola är en institution som har kommit att främst gälla 

ungdomar och barn kommer dessa vara ständigt i centrum i denna uppsats, termen 

ungdomskultur kommer alltså också att användas och vara en viktig byggsten i förståelsen för 

vad som faktiskt behandlas.  

Syftet med undersökningen kommer vara att vara att påvisa en förändrad attityd gentemot 

populärkultur i utbildningssammanhang där det faller sig naturligt att ungdomskulturen 

hamnar i centrum.  

För att denna studie ska kunna ta form kommer ett antagande göras, som även måste göras 

för att ämnet som behandlas ska kunna appliceras på människans utveckling som helhet. Det 

antagandet är att alla människor, oberoende av kultur, personliga preferenser, utbildning eller 

bakgrund kan ta till sig och känna någon slags stimulans av någon form av populärkultur 

(musik, litteratur eller filmatiseringar).  

Det finns även i detta studium en del som ämnar undersöka om populärkultur ses som en 

viktigare del av vårt kulturarv nu än vad den gjorde under början av 1900-talet. Här kommer 

samma källor att användas eftersom det som lärs ut i skolan kan tolkas vara det som flest 

människor anser vara viktig kunskap för medborgare att ha.  

Den svenska skolan kommer här att bli analyserad som en institution där innehållet för 

läroplanen kommer antas vara det som, i en generell bemärkelse, samhället menar är det 

viktigaste för ungdomar att lära sig för att sedan kunna ta sig fram i det samhälle de kommer 

                                                

2 Östberg, K., Andersson, J., 2013. Sveriges historia 1965-2012. Norstedts. Stockholm. 
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möta efter sina år i skola och på så vis representerar de åsikter och värderingar som existerar i 

det samtida samhället.  

 

1.2 Frågeställning 
• Finns det en synlig utveckling från 1919 till 2011 som påvisar att skolans hantering av 

populärkultur antingen blir mer frekvent förekommande i skolmiljöer eller att den blir 

mer sällsynt?  

• Hur har skolväsendet ändrat sin attityd gentemot den samtida ungdomskulturen under 

tiden 1919-2011?  

• Vad har skolan haft för syfte med att använda sig av populärkulturellt stoff vid tiderna 

för de olika nedslagen?  

• Har detta syfte förändrats över tiden, i så fall hur? 

1.3 Material 
För att kunna göra en studie av populärkultur måste man först och främst fastställa vad som 

ingår i begreppet. Detta kommer göras mer ingående senare i uppsatsen men för nu räcker det 

att nämna att en rådande kanon av litterära, musikaliska och cinematiska verk existerar. En 

sådan kanon är självklart inte huggen i sten utan dess gränser är ständigt flytande eftersom 

det är så oändligt många faktorer för vad som gör ett verk tidstypiskt och populärt. Detta är 

en av faktorerna som gör denna typ av undersökning en aning problematisk eftersom vilket 

verk man än påstår tillhör svensk kanon finns det en risk att en del av befolkningen inte håller 

med.  

Ett material som ständigt kommer användas som referenspunkt för hur utbildningen angående 

kultur ser ut idag kommer vara Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 som är den senaste svenska läroplanen för grundskolan vid tillfället då detta studium 

utförs. I den andra änden av tidsavgränsningen för denna undersökning står 1919 
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Undervisningsplan för rikets folkskolor, som av många forskare anses vara en av de stora 

vändpunkterna i den svenska skolan.3  

Det finns fler anledningar till varför just 1919 är ett lämpligt årtal för denna typ av studium. 

Nämligen att populärkultur som begrepp, och ungdomskultur som ett kommersiellt fenomen, 

då ännu inte hade fått någon stabil grund i Sverige utan först senare spred sig från USA där 

jazzen hade börjat ta över ungdomars kultur. Detta spred sig senare även till Sverige där jazz-

musiker som Alice Babs och Monica Zetterlund blev stora ikoner för den nyfunna, spännande 

men också en aning förbjudna musiken.4  

Flera forskare som har studerat de svenska läroplanerna, ur andra aspekter än vad som görs 

här, har dragit slutsatsen att 1919 års undervisningsplan är en stor brytpunkt för 

styrdokumenten som reglerar den svenska skolan. Nu tog styrdokumenten avstånd från den 

tidigare dominerande katekesbaserade religionsläran.5 

Nästa styrdokument som kommer analyseras och jämföras är 1962 års läroplan som är den 

första läroplan för den, då nya, grundskolan i Sverige. Även detta var ett genombrott för den 

svenska skolan då man nu bestämde att alla i Sverige skulle gå en nio-årig utbildning som 

skulle se exakt likadan ut för alla. Man tog med andra ord bort de valbara kurser och 

inriktningar som tidigare hade funnits i skolans tidigare år. De hade existerat för att kunna 

tillgodose lokala arbetskraftspreferenser men nu ansåg man att det är bättre om alla får en 

bred utbildning, en sorts allmänbildning av svenska ungdomar.6  

I och med 1962 års läroplan blev nu alltså skolan ännu mer centraliserad och framförallt helt 

centraliserad, vilket i sig är ett bevis på en del av de antaganden som gjordes i introduktionen 

att det som står i läroplanen är helt enkelt den kunskap som det demokratiska svenska folket 

                                                

3  Westberg, J. 2008. Betydelsen av läroplansreformer. Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. 

Uppsala universitet.; Florin, C.  2010. Från folkskola till grundskola 1842-1962.   

4 Hirdman, Y., Lundberg, U., Björkman, J. 2012. Sveriges Historia 1920-1965. Stockholm. s. 100-121 

5 Westberg, J. 2008. Betydelsen av läroplansreformer. Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. 

Uppsala universitet.; Florin, C.  2010. Från folkskola till grundskola 1842-1962.   

6 Kungl. Skolöverstyrelsen 1962. (1962). Läroplan för grundskolan (Andra uppl. uppl.). Falköping: 

Skolöverstyrelsen. 
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vill att ungdomar ska lära sig när de går i skolan för att sedan kunna ses som en del av 

samhället. En del av allmänbildningen som alla ska ha helt enkelt.7  

En försöksskola hade gjorts redan 1955 där man hade skapat en grundskola på försök men, 

detta var bara en försöksperiod och inte bestämd om den skulle förbli eller inte. På grund av 

detta valdes Lgr 62 som material till denna undersökning eftersom den var resultatet av 

försöksskolan och därför kan man anta att detta är ett mer exakt exempel på vad man ville 

lära ut i skolan och att 1955 var mer av en försöksverksamhet.8  

1.4 Teori och metod 
Avgränsningar har gjorts för att hålla undersökningen på en genomförbar nivå och för att 

kunna analysera data på ett och samma perspektiv. 1900-talet kommer att vara det århundrade 

som analyseras från början till slut för att kunna se om det finns kontinuerliga förändringar 

inom det populärkulturella som följer en röd tråd.  

För att behandla det material som kommer ligga till grund för detta studium kommer en 

kvalitativ metod användas. Styrdokumenten för utbildning inom svenska skolan kommer alla 

att analyseras med syfte att leta efter tendenser som syftar på ett användande, eller direkt icke 

användande, av populärkultur i klassrumsmiljön. Detta kommer äga rum såväl i de 

övergripande målen och regelverken för skolan men också i de enskilda kurs- och 

ämnesplanerna.  

Analysen kommer äga rum med Antonio Gramscis teorier om kulturell hegemoni (som 

kommer förklaras i kapitel 1.4.1) som bakgrund och verktyg för att lyckas tyda huruvida den 

svenska skolan får i uppdrag att lära ut en del av det kulturella som av högre värde än andra 

kulturella preferenser och om estetiska värden lärs ut till elever i skolan eller om dessa 

behandlas helt objektivt.9 

Anledningen till att Gramscis teori valdes för just denna studie var dess relevans för ämnet, 

vilket inte har gått att hitta i många andra teorier. Gramscis tankar är på sätt och vis så lika att 

det skulle gå att se denna studie som en fortsättning, eller en förgrening, av Gramscis verk 

                                                

7 Ibid. 
8 Lindmark, E. (2009). Läroplaner och andra styrdokument före 1970. 11. uppl. Stockholm. s. 33 

9 Ehnmark, A. 2005. En stad i ljus. Nordstedts. Stockholm. 
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och tankar. Gramsci argumenterade att ”överheten” använde sig av kultur för att bibehålla 

makten och tydliggöra klasskillnaderna mellan dem själva och de lägre klasserna. Vilket är 

precis vad denna studie menar undersöka om detta sker genom skolan.10  

Inom populärkultursforskning är det största problemet objektivitetens frånvaro, då alla 

människor lever i ett kulturellt klimat som är laddat med värderingar. Alla, även forskare 

inom detta område, bär på dessa värderingar och kommer alltså därför att vara till en viss 

grad subjektiva i sin forskning om ämnet. En forskare som är född på 80-talet kommer inte 

behandla 50-talets populärkultur från samma perspektiv som en forskare född på 30-talet, och 

därav troligtvis med minnen av hur det samtida samhällsklimatet såg ut, kommer göra. En 

viss grad av subjektivitet kommer alltså alltid att prägla denna undersökning eftersom all data 

som analyseras här kommer göras så från ett perspektiv som är, i någon utsträckning, präglad 

av en kulturell kontext.11  

Identitet och gruppidentitet är en del av det som behandlas vidare i uppsatsen och en stor 

byggsten i det skolan värderar i sina styrdokument över hela århundradet. En känsla av 

identifiering och gruppidentitet kan bottna i många händelser eller företeelser men som Tosh 

skriver i sin bok Historisk teori och metod är det ofta en känsla av gemensam historia. Denna 

gemenskap kan existera på flera nivåer men historiskt sett har överheten ofta använt sig av 

detta för att införliva en känsla av nationalism i sina medborgare.12 

1.4.1 Kulturell hegemoni 
En teori som har legat till grund för denna undersökning är Antonio Gramscis teori om 

kulturell hegemoni. Gramsci menar här att överheten, eller eliten om man så vill, använder 

sig av kulturella företeelser och normer som ett verktyg för att bevara samhällsordningen och 

särskilja samhällsklasserna från varandra. Dessa impliceras i skolan för att samhällets 

medborgare ska fostras in i känslan av en överlägsen kultur som hör till de överlägsna i 

samhället samt en lägre kultur som passar sig för de lägre klasserna.13 

                                                

10 Ehnmark, A. 2005. En stad i ljus.  

11 Lindgren, S. 2009. Populärkultur. s. 78. 

12 Tosh, J. 2011. Historisk teori och metod. Tredje uppl. Studentlitteratur. Lund. s. 21.  

13 Ehnmark, A. 2005. En stad i ljus.  
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Denna teori valdes både på grund av dess direkta koppling till skolväsendet och dess 

behandlande av populärkultur men också på grund av dess historiska relevans. Gramsci skrev 

ned dessa teorier när han satt fänglsad på Sardinien 1920 vilket betyder att världen som 

Gramsci såg den 1920 innehöll en kulturell hegemoni vilket detta studium ämnar styrka för 

att senare söka påvisa en   

Gramsci menar att dessa kulturella strukturer som existerar fortlever genom samma tro på att 

vissa litterära verk är tillägnade en högre klass än andra samt att operetter i 1800-talets Italien 

inte var avsedda för pöbeln utan snarare för den intellektuella överklassen som kunde ”förstå” 

det kulturella värdet av den. Samtidigt förkastar överklassen den ”lägre” kulturen som icke 

värdig deras intellekt. Detta är strukturen, menar Gamsci, som är den största anledningen till 

att klassamhället består och att människor identifierar sig med sin klass till den utsträckning 

som de nu gör.14 

Det är denna teori, att kultur används som ett verktyg för att strukturera upp samhället i sina 

skilda beståndsdelar (med alla dess betydelser), som denna undersökning baseras på. Att det 

finns en slags toppstyrd elitism som styr vad den svenska befolkningen anser är värdefull 

kultur och vad som kan anses som lågkultur.  

Utgångspunkten här är att det är den svenska skolan som håller denna klassindelning vid liv, 

tillsammans med andra instanser såklart, och att samhället består av lärda människor (lärare) 

som i sin tur lär ut sin kunskap till lärjungar (elever) som absorberar denna kunskap som 

krass fakta. Detta skapar sedan en cirkel där vissa av dessa lärjungar blir de lärda som i sin 

tur lär vidare samma kulturella strukturer.   

1.5 Tidigare forskning 
Forskning inom populärkultur är relativt oetablerat och området har länge kämpat med att bli 

erkänt som vetenskap. Det som de flesta forskare inom ämnet jobbar med är hur konkreta, 

fasta slutsatser kan dras när man jobbar med termer som är så flytande som kanon eller 

kultur.15   

                                                

14 Ehnmark, A. 2005. En stad i ljus. s. 88-89 

15 Lindgren, S. 2009. Populärkultur. s. 13. 



 

 

 

 11 

Exempel på tidigare forskning som har gjorts inom ämnet populärkultur och dess innebörd 

och vikt som integrerad i skolundervisningen är Magnus Perssons Populärkulturen och 

skolan. Här argumenterar Persson för att skolan inte använder sig av den populärkultur och 

ungdomskultur som eleverna lever sin vardag i utan att skolan inriktar sig på att lära ut en 

slags finkultur som elever ofta inte alls är särskilt mottagliga för och inte kan relatera till.16 

Populärkulturen och skolan är ett verk som är gjort med stöd av skolverket, skrivet av 

Magnus Persson, och har flera handfasta exempel och riktlinjer på hur populärkultur bör 

behandlas i en klassrumssituation. Detta är dock inte det som ska diskuteras i detta studium, 

även om titeln antyder detta, då Persson har valt att inrikta sig på det som sker i klassrummen 

vilket skiljer sig markant från att analysera vad som står i skolans styrdokument. Skillnaden 

mellan att analysera det teoretiska och det praktiska om man så vill. Detta studium intresserar 

sig inte heller för hur populärkultur används i skolan utan snarare för hur användandet av den 

förändras över ett tidsspann på nästan 100 år.  

1.6 Cultural studies 
Cultural studies är, som namnet antyder, vetenskapen om kulturstuderande. En av områdets 

grundare som vetenskap är sociologen Stuart Hall som har gjort mycket för att avgränsa vad 

som faktiskt omfattas av begreppet. För att citera Hall ”Även om cultural studies är öppet, så 

kan det inte betraktas som hur pluralistiskt som helst […] Det kan inte vara ett samlingsnamn 

för vad som helst som väljer att marschera under en viss flagga”17. Det Hall fastställer här är 

att cultural studies är en vetenskap utan fastställda gränser där mycket kan anses bli omfattat. 

Men det kan däremot inte vara vad som helst. Det finns alltså gränser för vad som inte räknas 

som cultural studies men inte några som specificerar exakt vad som innefattas. 

Det som innefattas av cultural studies är, som ovan nämnt, många grenar av det kulturella. 

Det som Lindgren anser är cultural studies är mer eller mindre all form av populärkultur och 

alla de perspektiv som man kan studera denna utifrån, de vanligaste samhälleliga och 

sociologiska perspektiv.18 

                                                

16 Persson, M., 2000. Populärkulturen och Skolan. Uppl. 1:12. Studentlitteratur AB. Lund. 

17 Lindgren, S., 2009. Populärkultur. s. 11. 

18 Ibid. s. 12 
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1.7 Populärkultur 
Termen populärkultur har inte alltid funnits, och definitivt inte alltid använts för att beskriva 

de tidstypiska mediala kulturepokerna, såsom de markanta skillnaderna som särskiljer nästan 

vartenda årtionde under hela 1900-talet från varandra i form av musik, film litteratur etc. 

Dessa drag är så unika att det går att väldigt snabbt urskilja vilket årtionde en film utspelar 

sig till exempel, eller när en låt spelades in.  

De olika tidernas säregna mode är något som ofta är särskilt uttryckt i ungdomar som ofta är 

fascinerade av det nya som de kan ha som ”något eget” för att på så sätt kunna identifiera sig 

själva som en samhällsgrupp och inte ”vuxna under uppbyggnad”.19  

Att använda sig av populärkultur som term är inte oproblematiskt då väldigt många 

beståndsdelar av den förändras i och med varje generation. Den förändras heller inte stegvis 

så att man kan påvisa ”flera olika” populärkulturer utan den är i en ständig steglös förändring 

som knappast märks av i samtiden utan först kan undersökas då den har blivit historia. Detta 

gör att, som vetenskaplig historisk forskning, måste populärkultur behandlas som ett stort 

fenomen som förekommer i flera distinkt olika former, istället för flera fenomen som 

uppkommer med jämna mellanrum.20 

Ett flertal forskare har försökt att skapa något fast utav det flytande begreppet populärkultur, 

eller bara kultur också för den delen där det verkar som att det enda som verkar vara någon 

slags universal sanning för denna term är ”människors sätt att leva”, vilket är för brett för att 

kunna basera en forskning på utan utökad definition.21  

Simon Lindgren har i sin bok Populärkultur gett sig på ett försök att definiera termen på ett 

hanterligt och begripligt sätt för att sedan kunna använda sig av termen som en utgångspunkt 

för en vetenskaplig analys. Lindgren belyser att de stora aspekterna är ”[…] dess estetiska 

värde (som finkulturens motsats), kvantitativt (som masskultur), sociologiskt (som ”folklig” 

kultur), och politiskt (som en folkkultur präglad av motstånd)”.22 

                                                

19 Persson, M., 2000. Populärkulturen och Skolan. s. 196 

20 Lindgren, S., 2009. Populärkultur. s. 20  

21 Ibid. s. 25-46 

22 Ibid. s. 17 
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Lindgren argumenterar vidare för att all kultur på något eller annat sätt är populär eftersom en 

totalt impopulär kultur genom definition kommer, per automation, att upplösa sig själv då 

kultur som term kräver att någon utövar den eller har utövat den. Populärkultur, som 

definierad av Lindgren, är alltså ett begrepp för den ständigt förändrande kulturen som alltid 

är ny, alltid ändras och aldrig kan blickas tillbaka på då den, per definition, är det nya. Det är 

denna definition som kommer ligga till grund för denna undersökning.23 

1.8 Kanon 
En sak som inte kan undvikas när populärkultur behandlas, även om de på flera sätt är 

varandras motsatser, är uttrycket ”kanon”. Liksom populärkultur är kanon ett vida känt och 

använt uttryck som de flesta vuxna människor känner till när man nämner i ett 

vardagssammanhang. Ändå verkar det som att, precis som med populärkulturen, att det är en 

mycket svår term att definiera då en kanon kan vara olika för olika människor och är snarare 

en subjektiv upplevelse av omvärlden än det är en objektiv fakta med tydliga regler och 

gränser.  

Slår man upp det engelska ordet ”canon” i en ordbok kan man få upp beskrivningen ”the list 

of works considered to be permanently established as being of the highest quality”24. 

Problemet med denna definition är att det finns så många sätt att mäta kvalitet på, så pass 

många att det kan verka omöjligt att framställa ett resultat som inte är öppet för debatt. Ett 

verk kan vara kanoniserat på grund av sitt nyskapande, antalet människor som känner till 

verket, dess intellektuella värde, nationella värde. Listan här kan göras lång.  

Det som mest definierar ett verk som tillhör en kanon är att det har överlevt över 

generationer. Detta gör att den inte längre passar in under termen populärkultur eftersom 

denna är baserad på att förändras över korta perioder, utan har blivit något mer, något tidlöst 

som folk uppskattar för annat än dess kommersiella samtida värde.25  

                                                

23 Lindgren, S. 2009. Populärkultur. s. 46 

24 Oxford dictionary of English.  

25 Lindgren, S. 2009. Populärkultur. s. 20. 
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1.9 Högkultur/Lågkultur 
Relationen mellan högkultur och populärkultur är en väldigt komplex och omdebatterad 

sådan. Klart står dock att de inte är en och samma sak men debatten gäller vare sig de 

verkligen är varandras motsatser eller inte. Vissa forskare argumenterar att populärkultur och 

lågkultur är en och samma sak, en form av kultur som är anpassad för den stora lågutbildade 

massan som behöver kulturella verk som deras egna intellekt kan förstå.26  

Denna definition av låg- och högkultur baseras på ett antagande att kultur kräver bestämda 

förkunskaper för att den ska gå att uppskatta och att ju djupare förkunskaper man har desto 

mer komplex och svårtillgänglig kultur kan man ta till sig och också uppskatta all kultur ur ett 

annat perspektiv som ger en djupare upplevelse. Det är denna typ av kultur som skolan 

historiskt sett har sökt utbilda elever, för att på något sätt förfina deras kulturella upplevelser 

och hålla deras kulturella preferenser inom de ramar som anses vara ”bättre” än den 

lättillgängliga populärkultur som ungdomar så typiskt identifierar sig med.27  

En annan definition av högkultur är att det är densamma som kanon. Den kan alltså innefatta 

verk som anses vara av populärkulturell, eller även lågkulturell, art men som med tiden har 

kommit att hålla sig kvar som ett omtyckt verk, även över generationer, och blir då därav 

ansedd som högkultur. Shakespeare var, till exempel, ansedd som lågkultur fram till 1900-

talet då han först då blev erkänd som en kulturprofil vars verk har lyckats överleva flera 

decennier utan att helt försvinna ur människans medvetande på samma sätt som säkert 

tusentals andra verk från samma tid redan hade gjort, även verk som under sin samtid kanske 

ansågs som mer högaktade, men som av olika anledningar inte tilltalade kommande 

generationer på samma sätt.28   

Eftersom ett och samma verk kan ändra sin status från låg- till högkultur på detta sätt skapar 

det ett samspel mellan de bägge termerna som är unikt. Det verkar nästan som att ett 

högkulturellt verk måste ha varit populärkulturellt en gång för att sedan bevisa sig som värdig 

                                                

26 Ibid. s. 34. 

27 Ibid. s. 40. 

28 Ibid. s. 43-45. 
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för att tillhöra den utvalda delen av kultur som överlever generationer och även lärs ut i 

skolundervisningen som ett av de verk som är absolut mest värda att undervisa elever i.29 

På vissa sätt kan populärkultur anses vara detsamma som lågkultur, då allt som inte är 

högkultur per definition blir en lågkultur. Problemet med denna definition blir att 

populärkultur inte är populär för alltid och det finns flera exempel på populärkulturella verk 

som har blivit betraktade som högkultur med tiden.  

1.10 Bakgrund 
Under 1880-talet hade en så kallad kulturradikal rörelse börjat utvecklas i Sverige inom konst 

och litteratur. Rörelsen var en komplex sådan med flera agendor men som alla baserade sig i 

att minska klasskillnaderna i samhället och att göra så med undervisning som 

tillvägagångssätt. Undervisningen skulle, enligt rörelsen, nu fokusera på de radikala, 

rationalistiska, antipatriarkaliska och naturrättsliga livsåskådningarna och verka för att ge alla 

en grundutbildning som skulle ge de olika klasserna samma förutsättningar och samma 

värderingar. Livsåskådning var i centrum för debatten och kristendomen blev förkastad av 

rörelsen då dess värderingar och normer höll fast kvar vid hierarki och ett patriarkalt 

samhälle.30 

Man ifrågasatte den fasta kanon som överheten hade fastställt som en objektiv sanning och 

som de svenska folkskolorna tidigare hade lärt ut till Sveriges elever. Denna kanon började 

brytas ned i och med den kulturradikala rörelse som hade börjat ta form under slutet av 

århundradet. I takt med att arbetarklassen växte i styrka ifrågasattes även högkulturens 

tidigare överhet mot den folkliga kulturen som de lägre klasserna istället ville skulle bli 

accepterad som av lika högt värde som all annan kultur.31 

Den svenska nationalismen och romantiseringen av densamma ökade i popularitet under 

1890-talet i konst och litteratur. Romantiserande dikter om den svenska naturen kom att 

                                                

29 Lindgren, S. 2009. Populärkultur. s. 20-46. 

30 Stråth, B., 2012. Sveriges Historia 1830-1920. Nordstedts, Stockholm. s. 487-488. 

31 Ibid. s. 644. 
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prägla den tidstypiska litteratur som växte fram under slutet på 1800-talet och fortsatte göra 

så fram till första världskriget bröt ut 1914.32 

Efter första världskriget (1914-1918) gick hela Europa in i en ny era, som i efterhand kom att 

kallas ”det glada 20-talet”, som man brukar se tillbaka på som en tid med en mentalitet av 

glädje och positivism. Swing-jazzen utvecklades i USA och spreds snabbt till den europeiska 

kontinenten där den uppskattades starkt av ungdomar som gillade den nya utelivs-kulturen. 

Detta sågs dock snabbt som ett förfall bland den äldre överheten som fortfarande ansåg att 

den satta kanon som existerade var den överlägsna formen av kultur.33  

60-talet var också, på en samhällssocial nivå, ett årtionde då det hände mycket i människors 

medvetande. En sorts våg av ifrågasättande av den rådande ordningen spred sig över hela 

västvärlden. Fokus hamnade på individen vilket också ledde till att det egna kreativa 

tänkandet blev mer uppmuntrat. Hippierörelsen förespråkade en klädstil som inte var baserad 

på ett mode utan snarare varje människas egna preferenser. Detta är i sig en stor del av hur 

samhället ändrade sin syn på populärkultur då den kommersiella delen av densamma nu blev 

ifrågasatt och att det kreativa skapandet skulle vara i centrum och inte den kommersiella 

gångbarheten där så många människor som möjligt ska kunna uppskatta ett och samma 

verk.34  

2 Resultat och analys 
Tydligt är, som diskuterat i tidigare kapitel, att det ständigt går att föra argument mot vad som 

innefattas av alla tidigare behandlade termer. Därför kommer denna undersökning göras, och 

även baseras, på vetskapen om detta och gör således inga påståenden om vad som är rätt eller 

fel i dessa fall utan endast diskuterar fram en grund som kommer utgöra ramverken inom 

vilka detta studium utförs.  

Nedan följer de analyser som gjorts av de styrdokument som har legat till grunden för skolan 

under de år som ligger till grund för undersökningen. De kommer i kronologisk ordning för 

                                                

32 Stråth, B., 2012. Sveriges Historia 1830-1920. s. 580. 

33 Hirdman, Y., Lundberg, U., Björkman, J. 2012. Sveriges Historia 1920-1965. s. 100.  

34 Östberg, K., & Andersson, J. (2013). Sveriges historia 1965-2012. s. 194 
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att lättare tydliggöra de skillnader som finns mellan varje dokument och för att man som 

läsare ska kunna följa den röda tråden som har sträckt sig från 1919 till 2011.  

Efter de ingående analyserna av styrdokumenten kommer en jämförelse göras gentemot hur 

samhället såg ut under tiden då dokumenten fördes ikraft. Hela perioderna som utgör 

tidsrummet mellan 1919-1962 samt 1962-2011 kommer behandlas för att se om de 

förändringar som skett i skolan också sker i samhället eller om skolan och samhället skiljer 

sig från varandra i fråga om normer, värderingar, estetisk frihet samt andra faktorer som kan 

anses relevanta för ämnet.   

2.1 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 
I styrdokumentet Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 finns reglerat hur många 

timmar av varje ämne som varje svensk folkskola skall ägna åt respektive ämne. De ämnen 

man hittar här som de svenska folkskolorna ska lära ut är kristendomskunskap, modersmålet 

(tal- och läsövningar samt skrivning och språklära), räkning och geometri, 

hembygdsundervisning, geografi, naturkunnighet, historia, arbetsövningar, teckning, sång, 

gymnastik med lek och idrott, trädgårdsskötsel, slöjd och hushållsgöromål. Inom alla dessa 

ämnen finns reglerat hur många timmar som ska ägnas åt varje per vecka. 35 

Folkskolan 1919 är en aning mer komplex att analysera än de senare styrdokument som 

analyseras i denna undersökning då det finns åtta olika former av folkskola under denna 

tiden. Timplanerna varierar alltså beroende på hur stora klasserna är och huruvida alla klasser 

har en egen lärare eller om flera klasser går tillsammans under samma lärare likaså varierar 

innehållet och målen för varje ämne beroende på om det är sammanslagna klasser eller inte.  

Här finns också fler former som kallas för undantagsformer. Dessa är utformade för en mer 

anpassad skola där läraren har mer makt över sin egen undervisning för att kunna passa alla 

de klassrumssituationer som kan uppstå när en klass inte ser ut som den normativa. Dessa 

kommer inte att innefattas i denna studie då dessa former är just undantag och därför inte kan 

ses som att representera den svenska skolan i stort.  Därför kommer denna analys endast att 

innefatta de delar av styrdokumentet som kallas för huvudformer då dessa representerar hur 

de flesta folkskolor såg ut under denna tid i Sverige.  

                                                

35 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919. Svenska bokförlaget P. A. Nordstedt & söner. Stockholm. 

1919. 
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Till varje enskilt ämne finns anvisningar om hur läraren ska gå tillväga för att på ett så bra 

sätt som möjligt utbilda sina elever. Dessa anvisningar innehåller även beskrivningar av när 

undantag kan behöva användas, vilket gör anvisningarna väldigt konkreta och relativt stängda 

för diskussion eller tolkning jämfört med dagens styrdokument.  

Eftersom anvisningarna är väldigt specificerade exkluderar de också mycket alternativa vägar 

för att nå målen. Ett exempel på detta är en av anvisningarna för historieämnet där lärarna 

uppmanas att läsa dikter för att ge liv åt den historia som eleverna lär sig. Genom denna 

formulering avfärdar alltså styrdokumentet användandet av skönlitterära verk för att hjälpa 

eleverna med sitt intresse för ämnet eller för att göra historiemedvetandet mer utvecklat.36 

Ett intressant ämne för denna studie som står med i dokumentet är ämnet ”sång”. Eftersom 

sång är ett instrument för att skapa musik är det en stor och vital del av det som innefattas i 

det populärkulturella. Inom målen för detta ämne finns det nedskrivet att eleverna ska lära sig 

”sånger lämpade efter barnens ålder, särskilt sådana som beröra årstiderna, hemmet, 

hembygden, och fosterlandet”37. Detta är alltså en del av målen att eleverna i skolan ska lära 

sig en viss utvald del av det kulturella arvet som är till för att skapa en fosterlandskänsla och 

en känsla av tillhörighet till den lokala hembygden.  

För de som läser sång i årskurs sju för A-formen av folkskolan enligt 1919 års styrdokument 

har läraren som uppgift att lära ut en samling av sånger till eleverna  

”… med särskilt syfte att ge barnen en samlad skatt av våra vackraste melodier”38 Detta 

syftar alltså på att läraren ska lära eleverna vad som är vackra melodier istället för att låta 

eleven tänka själv och själv upptäcka vilka melodier som den enskilda individen anser är 

vackra.  

I styrdokumentet existerar ett frekvent urval av texter, sånger etc. som är menat att skapa en 

fosterlandskänsla hos eleverna och som ständigt verkar vara det innehåll som står i fokus vad 

gäller det kulturella urval som lärarna är menade att använda sig av. Detta skapar alltså en 

utlärd känsla av vad som är bra kultur och vad som är dålig kultur, en toppstyrd åsikt som det 

                                                

36 Ibid. s. 108 

37 1919. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919. 1919. s. 119. 

38 Ibid. s. 119.  



 

 

 

 19 

svenska folket var menade att lära sig som en objektiv sanning. Att det finns en skara verk 

som är odiskutabelt bättre än andra kulturella verk.  

Så alltså, om så fallet är att populär eller ungdomskulturen ännu inte var ett använt uttryck 

som staten kunde motsätta sig fanns det ändå en agenda att lära till ungdomarna som gick i 

skolan att lära sig den kultur och det kulturarv som staten beaktade som högre stående kultur 

än annan.  

Styrdokumentet från 1919 blev framtaget i en tid då Sveriges samhälle var i en stor reform 

vad gäller kultur, sexualitet, jämställdhet och det växte fram tankar som skulle ”emancipera 

själen”. Politiker i Sverige blev snart varse att skolan var återigen tvungen att reformeras och 

förändras för att följa efter denna efterkrigstida våg som senare kom att kallas för ”glada 20-

talet”. Det tog endast åtta år, alltså 1927, innan ett nytt förslag kom på hur skolan skulle 

organiseras. Hur detta förslag såg ut ska inte tas upp i detta studium men det är intressant ur 

det perspektivet att man ansåg att styrdokumenten höll kvar skolan i en värld som inte längre 

existerade. Att skolan var indelad i klassklyftor och könsmönster som var på väg att suddas ut 

i den sociala verklighet som existerade utanför skolans institutioner.39  

Sexualitetens frigörelse blev vida diskuterat av samtida forskare inom psykologi, som Freud 

och Adler. De var båda överens om att sexualiteten innehöll enorma drivkrafter för hur 

människor levde sina liv och för hur de utövade sin kultur. Det de inte var överens om dock 

var om det var motståndet mot den jämställda sexualiteten som skapade den största 

drivkraften eller om det som skulle skapa den ultimata drivkraften var om alla människors 

sexualitet frisläpptes totalt.40 

I en sammanfattning av detta styrdokument skulle värt nämnas vara den ”fostran” som skolan 

verkar vilja utöva på eleverna för att de ska lära sig skilja på låg och högkultur och, som 

bland annat fallet med ämnet svenska, fostras till att föredra det högkulturella före det som 

anses vara kultur av lägre kvalitét.  

Identitetsskapande är också en central del av styrdokumentets innehåll där man upprepade 

gånger nämner att stoff ska väljas för att främja ett identitetsskapande. Det identitetsskapande 

som syftas till i detta styrdokument är dock inte det av en personlig, unik identitet utan 

                                                

39 Hirdman, Y., Lundberg, U., Björkman, J. 2012. Nordstedts Sveriges Historia 1920-1965. s. 143-145 

40 Ibid. s. 115. 
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snarare att Sveriges ungdomar ska fostras till att identifiera sig med sitt fosterlands historia 

och även, om man vill göra en drastisk tolkning på dokumentet, införliva en slags 

nationalistisk anda i eleverna. 41 

2.2 Lgr 62 
”Smakfostran” är en term som används i inledningen för detta styrdokument. Smakfostran 

ska tillämpas i skolan för att lära eleverna de estetiska värdena enligt Lgr 62. Detta syftar på 

fasta objektiva värden som är satta för en korrekt smak inom estetik. Lgr 62 påstår alltså här 

att skolans lärare ska lära sina elever en objektiv åsikt om vad bra smak är och vilka estetiska 

verk som har estetiskt värde.  

I anvisningarna för hur utbildningen bör gå till i de svenska skolorna beskriver Lgr 62 hur de 

unga påverkas av de rådande förhållandena i det omgivande samhället, hur ungdomars 

kamratkrets skapar ett eget livsmönster som skiljer dem från de vuxna mönstren som redan 

existerar i världen. Det är detta som kallas för ungdomskultur, tyvärr står det inte med varför 

man belyser detta faktum i Lgr 62 utan att ta någon ståndpunkt eller problematisera 

fenomenet. Belysningen ger mer intrycket av ett problem i sig som lärare måste ta hänsyn till 

när de utför sin fostrande plikt gentemot ungdomarna i skolan.42 

Ett delkapitel i kapitlet arbetsformer och arbetssätt heter individualisering, som vid första 

anblick förväntas innehålla rikligt av material för att besvara de frågeställningar som tidigare 

har ställts. Det som menas med individualisering dock, i det här fallet, är kravet på läraren att 

alla elever skall få lära sig och jobba i den takt de själva finner motiverande och nödvändig. 

Här står alltså ingenting om skolans, eller lärarens, uppgift att uppmuntra och anpassa sig till 

olika individers omständigheter eller att läraren ska anpassa sig till den ”kultur” som eleverna 

tillhör utan snarare att eleverna ska ges chans att utvecklas akademiskt i den takt som 

förefaller naturlig för dem själva.43 Just termen individualisering, i det här fallet, innefattar 

alltså inte elevernas individuella personlighet i större utsträckning än huruvida de är snabba 

med sitt skolarbete eller inte. 

                                                

41 1919. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919. s. 101.  

42 1962. Läroplan för grundskolan. s. 25. 

43 Ibid. s. 51-53 
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Avsaknaden av övriga aspekter av individualisering kan tolkas som att skolan inte ska söka 

fostra eleverna i övriga faktorer andra än de som är för skolarbetet aktuella. Ur denna aspekt 

är det endast en indikation på att Lgr 62 medvetet väljer att inte söka styra den 

ungdomskultur som existerar i samhället utan snarare som en acceptans av att den ska få 

existera och att skolväsendet inte ska söka på något sätt influera denna kultur.  

På sidan 75 i Lgr 62 står beskrivet hur skolan ska behandla elevernas fritidsverksamhet. Här 

fastslår man att skolan skall uppmuntra att eleverna ägnar sig åt diverse fritidsverksamheter, 

såsom föreningsliv etc., och att skolan inte ska beblanda sig med elevernas 

fritidsverksamheter utan lämna detta till dem att sköta själva.44 En generell betydelse av detta 

skulle återigen innefatta det populärkulturella och den ungdomskultur som existerade under 

samtiden och att skolan inte skall beblanda sig med denna utan låta den ha sin naturliga 

utveckling med ungdomarna som är de enda som kan utöva den per definition.  

”Eleverna bör bibringas goda läsvanor för fritiden, så att de självmant avstår från att läsa 

sådant som är lättillgängligt men av tvivelaktigt värde.”45  

Även om skolan inte skulle lägga sig direkt i de fritidsaktiviteter som eleverna ägnar sig åt 

kan slutsatsen onekligen dras, i och med citatet ovan, att man sökte fostra eleverna till att 

själva välja den högre stående kulturen istället för den mer lättillgängliga populärkulturen. 

Detta gäller dock, i detta fall, endast skönlitteratur och säger alltså ingenting, mer än 

generella tendenser, något om huruvida skolan sökte kontrollera all kulturell hängivelse som 

ungdomarna utövade.  

I beskrivningen av lärarens uppgifter och ämnets syfte för ämnet svenska står att ”skolan bör 

leda eleverna från sagan över ungdomsböckerna fram till den egentliga skönlitteraturen”46. 

Ett sådant uttryck är återigen ett tecken på att skolväsendet skiljer mellan ungdomslitteratur 

och skönlitteratur, att skönlitteraturen är målet och ungdomslitteraturen endast är ett medel 

för att nå detta mål; uppskattning för ett högkulturellt urval som här betecknas som ”den 

egentliga skönlitteraturen”. 

                                                

44 Ibid. s. 75 

45 1962. Läroplan för grundskolan. s. 100-101 

46 Ibid. s. 145 
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I direktiven för ämnet engelska, å andra sidan, finns inget att urskilja som skulle peka på en 

särskiljning på kvalitén av olika kulturella verk trots att båda ämnena är ämnade att behandla 

texter skiljer de sig åt i detta anseende. Även om läraren uppmanas att använda sig av diverse 

medier (såsom sång, film, följetongsläsning etc.) så står där ingenting om hur urvalet av dessa 

verk ska ske.47 Här är alltså kulturen i sig ett syfte värt att lägga tid på, snarare än ett 

bakomliggande fostrande syfte eller en agenda att ingiva en högaktning för det högkulturella 

som direktiven för ämnet svenska förespråkar. Anledningarna till varför de båda språkliga 

ämnena skiljer sig åt på detta vis kan vara många, kanske är det så att författarna av 

styrdokumentet anser att eleverna inte besitter tillräckliga kunskaper i engelska för att färgas 

av underliggande budskap. Kanske är det också så att i svensk antologi finns andra 

värderingar att hitta som skolan anser är viktiga, medan den engelska antologin inte 

innehåller samma värden och det spelar därför ingen större roll vilken kvalitét det 

populärkulturella stoffet har.  

I Lgr 62 är psalmer en aktivitet som har begränsats till att vara en del av ämnet 

kristendomskunskap. Här bryts psalmerna ner till att vara en mer, för eleverna, uppenbar 

anledning till varför de är en del av undervisningen. De beskrivs ur moralisk och etisk 

synpunkt vad de har för budskap och förklaras för eleverna varför man lär sig dem.48 Detta 

tyder på att en viss objektivitet angående den kristna tron har spridit sig till skolan. Även om 

det fortfarande bara är kristna psalmer som står med i styrdokumentet skall man nu analysera 

dessa och lära eleverna att se värdet i dem.  

I anvisningarna för ämnet historia, under delkapitlet ”arbetssätt”, har man återigen aktivt valt 

att ta med delar av det populärkulturella, i detta fall sånger eller folkvisor som ska skapa en 

känsla för olika historiska nationaliteter, som ett sätt att göra undervisningen mer levande. I 

dokumentet uppmanas läraren att även använda sig av vissa dikter och till och med litteratur 

för att ”ge liv och färg åt den historiska framställningen”.49 Här kan man alltså se en tydlig 

tendens till att användandet av populärkultur inom ämnet historia har ändrat sig sedan 191950 

                                                

47 1962. Läroplan för grunskolan. s. 201. 

48 Ibid. s. 225. 

49 Ibid. s. 255. 

50 1919. Undervisningsplan för Rikets Folkskolor. 
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från att ha varit ett fostrande syfte till att ha blivit ett medel för att kunna identifiera sig med 

och verkliggöra andra länders kulturer och kulturhistoria.  

Det är tydligt i Lgr 62 att man har erkänt ungdomskulturen, och det populärkulturella som 

ofta präglar densamma, utan att egentligen veta hur man ska behandla den. De formuleringar 

som har gjorts där detta problem är en del har man valt att vara så nära objektiv man kan 

komma utan att direkt förespråka kulturell mångfald eller en tolerans mot det 

populärkulturella gentemot det högkulturella. Det som existerar här är alltså ett slags 

mellanläge där uppskattningen för det populärkulturella är för påträngande för skolan att söka 

förneka eller ”bota”, samtidigt som det fortfarande existerar någon slags övertygelse om att 

den högre kulturen existerar och faktiskt har ett högre estetiskt värde än den som ”den stora 

massan” använder sig av.51 

2.3 Lgr 11 
Lgr 11 var en verklig milstolpe i svenska skolans värld vad det gäller användandet av 

populärkultur, och framförallt vilket syfte man har med den. Till skillnad från tidigare 

styrdokument har Lgr 11 valt att ta bort termen fosterland helt från dokumentet samt att 

istället för att ha en nationell utgångspunkt har man nu en internationell utgångspunkt. Att 

alla elevens kunskaper måste vara gångbara över hela världen.52  

Med en sådan utgångspunkt kommer också behandlingen av det populärkulturella att vara 

annorlunda mot de tidigare styrdokumenten. Man kan se en tydlig skillnad att skolverket här 

har valt att inrikta sig på människors olika kulturer i stort och på en tolerans mot flera 

kulturer, även så inom det populärkulturella.53  

I ämnet modersmål, ett ämne för elever som har ett annat modersmål än svenska, finns i det 

centrala innehållet ett krav på att elever ska lära sig ”lekar och musik från områden där 

modersmålet talas”54 samt ”kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till 

                                                

51 1962. Läroplan för grundskolan. 

52 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

53 Ibid. s. 9.  

54 Ibid. s. 88. 
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exempel bildkonst, musik och arkitektur”55. Alla dessa tyder på en ökad tolerans och en större 

närhet till kulturformer som skiljer sig från de former som historiskt sett har varit typiska för 

Sverige och det svenska kulturarvet.  

Istället för att försöka skapa en slags svensk identitet som var ett tydligt syfte med 1919 års 

styrdokument har man i Lgr 11 istället valt att främja ett identitetsskapande som eleven själv 

väljer utifrån sina egna värderingar och perspektiv.56  

För att gå vidare till ämnet musik som är ett väldigt centralt ämne för denna studie, står det 

specifikt att ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik”57. Med 

tanke på utgångspunkten för denna studie (alla människor, oberoende av kultur, personliga 

preferenser, utbildning eller bakgrund kan ta till sig och känna någon slags stimulans av 

någon form av populärkultur), blir detta syfte ett irrelevant sådant och snarare ett sätt att 

implementera smakfostran i eleverna än att låta dem använda sig av sin kreativa natur. Dock, 

med tanke på hur resten av styrdokumentet är uppbyggt och var de grundläggande 

principerna för det ligger, skall detta snarare tolkas som ett antagande att alla människor inte 

kan tillta sig populärkultur utan behöver vägledning i detta än att musik som ämne i Lgr 11 

ska syfta att forma elever som endast uppskattar musik av högre kvalitét.  

Vad som är klart inom ämnet musik är att man 2011 har en betydligt mer objektiv syn på de 

olika musikstilarna och att det finns en högre tolerans mot ”den lägre stående kulturen”. Ett 

väsentligt bredare urval har gjorts för att täcka in vilken musik som eleverna ska få kunskap 

om då man endast begränsar sig till ”konstmusik, folkmusik och populärmusik”58 vilket kan 

ses som knappt en avgränsning alls utan snarare att det täcker all musik av alla genrer.  

Ett annat syfte med musiken, som dock endast framkommer i kunskapskraven för ämnet, är 

att eleverna ska ha kunskap om vilken betydelse musiken har haft historiskt för individer och 

samhällen. Man analyserar alltså här musiken som en drivkraft för samhällets förändringar, 
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56 Ibid. s. 8.  

57 Ibid. s. 100. 

58 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 102 
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en analys som inte existerade varken inom ämnet musik eller inom historia för de tidigare 

styrdokumenten.59 

Inom ämnet historia använder man sig fortfarande av populärkultur som ett medel för att 

införliva eleverna i en sorts historisk empati. Detta har dock flyttats ner till de lägre åldrarna 

(klass 1-3). Bland de äldre eleverna är dock populärkulturen helt borttagen från anvisningarna 

och det centrala innehållet. Vid en viss tolkning innefattar de högre klasserna även 

skönlitteratur då det endast står ”historiska berättelser” och analyser av dessa men det går inte 

att urskilja något krav på att lärare ska använda sig av populärkultur och måste 

utgångspunkten vara att lärare inte gör det.60 

“Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en 

bra kamrat, skildras i populärkulturen”61. I detta citat nämns populärkulturen direkt som ett 

syfte i sig för att kunna utläsa åsikter angående livsfrågor och kamratskap. Ett syfte, likt det i 

musiken, som använder populärkultur som en del av samhällets utveckling snarare än ett 

medium för att förmedla information och på så sätt hamnar populärkulturen i andra hand.  

Ett intressant centralt innehåll i ämnet samhällskunskap i Lgr 11 är det centrala innehållet för 

högstadiet där ”ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande”62 är en del av det centrala 

innehållet. Detta återspeglar på att ungdomskulturen är mer erkänd i Lgr 11 och det existerar 

en viss attityd mot att undervisa ungdomarna om deras liv så som de upplever det snarare än 

att försöka forma dem till de ansvarstagande vuxna, även om så fortfarande står utskrivet på 

flera ställen i styrdokumentet att det är skolans uppgift att göra.63 

I ämnet svenska, som är det ämne där eleverna möter majoriteten av sin skönlitteratur i 

skolmiljön, fokuseras starkt på att elever, förutom sina språkliga kunskaper, ska komma i 

kontakt med ett brett utbud av texter och litteratur från olika epoker och delar av världen. De 

ska också lära sig att analysera texter och litteratur för olika syften. I det centrala innehållet 
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60 Ibid. s. 173-177 

61 Ibid. s. 189. 

62 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 202. 
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kan man också se ett relativt generellt urval för skönlitteratur, likt det för musiken, där fokus 

för innehållet i det populärkulturella nu ligger på identitetsvärden och livsvillkor snarare än 

nationella och kristna värden.64  

Det som här kan tolkas som endast en omskrivning men fortfarande samma innebörd som 

tidigare kursplaner är ”skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från 

Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 

sammanhang som verken har tillkommit i.”65 Denna mening visar, återigen, på att vissa verk 

är mer betydelsefulla än andra. En omskrivning har dock skett på så sätt att en del av 

värderingen har plockats i fråga om estetisk kvalitét och istället har man valt att fokusera på 

de verk som har varit betydelsefulla för olika genrer. Detta är självklart också ett sätt att 

kanonisera men med historiskt värde som kriterium snarare än estetiskt. 

En generell tolkning av styrdokumentet Lgr 11 kan man säga att globalisering och 

internationalisering är ett genomgående tema för vilka värderingar och vilket innehåll som 

ska vara i centrum för den svenska skolan 2011. I en sådan skola blir också kulturell 

mångfald en viktig del av verksamheten då elever inte skall behöva ta till sig den svenska 

kulturen som sin egen identitet utan snarare ha möjlighet att välja vad som känns bäst för den 

personligen.  

2.4 1919-1962 
En sak som skiljer de båda hittills behandlade styrdokumenten är syftet med vilket man 

använder sig av psalmer. I Undervisningsplan för Rikets Folkskolor 1919 var psalmerna ett 

dagligt inslag i den morgonrutin som skulle prägla alla svenska folkskolor, utan vidare analys 

eller explicit anledning. Dessa flyttades senare in som en del av ämnet kristendomskunskap 

där fokus hamnade på de kristna värderingar och det arv som spreds via dem. Lite djärvt kan 

en tolkning göras att användandet av psalmer förändrades från en slags propaganda för det 

svenska kulturarvet till en objektiv behandling till vad för värderingar och tankar som har 

överlevt tack vare dessa psalmer.  

Identitetsskapande är en stor fråga i alla dokument som har behandlats i denna studie, men 

det verkar som att termen över tid har förändrats i sitt syfte. 1919 existerade 
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identitetsskapande som en fostrande del av skolan där fokus var att eleverna skulle identifiera 

sig med fosterlandet och även ännu lokalare, den hembygd som de blivit uppfostrade i. Här 

använde man sig av texter och sånger med innehåll som romantiserar och behandlar det 

lokala för att eleverna skulle känna igen sig och identifiera sig med det som är unikt och 

specifikt för det område i världen där de själva växt upp.  

I ämnet historia har användandet av populärkultur varit relativt oförändrad under tiden mellan 

dessa båda läroplaner då den i båda rekommenderar läraren att använda denna för att ge liv åt 

den historia som lärs ut i klassrummen. Populärkulturen räknas alltså inte som en del av den 

historia som varit utan snarare som ett medel för att ge det faktiska stoffet färg och perspektiv 

för eleverna.  

Samhället förändrades i snabbare takt än vad skolan kunde under mellankrigstiden. En 

radikal förändring skedde i ungdomskulturen när jazzen introducerades i Sverige och radion 

kom med den och gjorde dess spridning lavinartad. Den nya musiken möjliggjorde nya 

dansstilar som blev förkastade, tillsammans med den nya musikstilen, av den överhet som 

förespråkade den traditionella kanon som tidigare fått råda i Sverige.66 

Under 30-talet växte drömmen om ett Sverige med en frigjord sexualitet fritt från kristet och 

patriarkalt förtryck. Vägen till denna dröm skulle vara en reformerad skola inriktad på att 

förse framtiden, barnen, med bildning, kunskap och fostran.67 Sådana skillnader är tydliga i 

det populärkulturella urvalet av 1919 respektive 1962 års styrdokument där kristendomens 

psalmer och texter har en betydligt större roll i den äldre av de båda än den senare. Det som 

dock ännu inte verkar ha ändrats är den ”smakfostran” som fortfarande finns med i 

styrdokumentet för 1962 vilket fortfarande utgör en grundsten för den kulturella överhetens 

fostran för att bevara en kulturell kanon, och därav per definition bedöma det 

populärkulturella som av lägre värde. 

Syftet med populärkultur i undervisningen skiljer sig, dels från ämne till ämne, men också 

mellan de olika styrdokumenten. Det som förekommer i alla tre styrdokument är ett syfte mot 

identitetsskapande för eleven, målet för dessa identiteter skiljer sig dock. I Undervisningsplan 
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för Rikets folkskolor 1919 är syftet relativt enkelt och tydligt. Här är psalmerna till för att 

förmedla vidare de kristna värderingarna och arvet till eleverna samt för att bevara det 

svenska kulturarvet genom kommande generationer. Arvet i sig var ett värde som man ansåg 

hade en plats i undervisningen.68  

2.5 1962-2011 
I sin forskning nämner Lindgren en generell förändring mot populärkulturen som kopplas till 

globaliseringen. Denna globalisering har skett i rekordfart under andra hälften av 1900-talet, 

mycket tack vare de utvecklade fordonen som flygplan, bättre bilar, tåg etc. Charterresor 

infördes och svenskar blev snabbt ett resande folk som upptäckte nya delar av världen och 

hittade nya värderingar. Detta bidrog till att Sveriges gränser öppnade upp sig för 

globalisering och man tävlade nu, på ett helt annat sätt än tidigare, med resten av världen 

inom allt. Detta påverkade även skolan då förståelse för andra kulturer och språk blev ett 

betydligt viktigare inslag i det dagliga skolarbetet.69  

Även TV blev ett betydligt vanligare inslag i det svenska folkhemmet där folk nu inte 

behövde betala för att gå på bio utan nu kunde sitta hemma och se sina internationella action-

hjältar eller bli uppdaterade om kriget i Vietnam hemma i tv-soffan. 70 

Denna skillnad är den som skiljer mest åt de båda styrdokumenten som har analyserats. Ett 

öppnande av internationella värden som har ersatt de nationella värden som existerade i Lgr 

62 präglar nu istället Lgr 11 och et tydligt främjande av kulturell mångfald är central istället 

för en distanserad undervisning om främmande kulturer som Lgr 62 hade. 71 72 

Enligt Östberg och Andersson blev också 60-talet det årtionde då ungdomar för första gången 

kunde utöva sin egen kultur, ungdomskulturen, ohämmat och på vad sätt som de ansåg 

passande.73 En förändring i tolerans mot detta hade alltså skett bland de vuxna, alternativ att 

                                                

68 1919. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919.  

69 Östberg, K., Andersson, J. 2013. Sveriges historia 1965-2012. s. 52-54.   

70  Ibid. s. 53. 

71 1962. Läroplan för grundskolan. 

72 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
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de unga helt enkelt tog sig denna frihet. Detta kan man se redan i Lgr 62 där man beskriver 

hur skolan ska vara medveten om elevernas fritidsaktiviteter men inte söka förändra dem eller 

styra dem.74  

Andra värderingar som skiftade i det samtida svenska samhället som också syns tydligt vid 

jämförelsen av de båda styrdokumenten är de sviktande kristna värderingarna.75 I Lgr 62 kan 

man läsa om psalm-analyser och kristendomskunskap som stora delar av styrdokumentet 

medan ordet psalm inte finns att läsa någonstans i Lgr 11 och kristendomskunskap har bytt 

namn till religionskunskap där alla religioner ska få lika mycket plats och behandlas lika 

objektivt från läraren.76 77  

Fler samhälleliga skillnader som kan urskiljas i styrdokumenten är den invandring som 

skedde till Sverige, framförallt runt 1970-talet, då man importerade arbetskraft för att kunna 

fylla de stora industrier som hade växt fram i Sverige under det kulminerande 60-talet. Detta 

bidrog starkt till ett krav på att en mångkulturell undervisning blev ett krav i Sverige och att 

de kristna värderingarna inte längre kunde vara lika dominerande i undervisningen.78  

Detta bör dock inte tolkas som att populärkultur blir mer sällan förekommande i skolan utan 

snarare att de styrdokument som skapas blir mer gjorda för att tolkas fritt av läraren och att 

densamme ska bedöma själv vilka situationer som lämpar sig för sådant användande samt 

vilka urval som bör göras för att eleverna ska kunna ta åt sig det budskap som läraren har 

tänkt förmedla.  

I styrdokumentet för grundskolan 1962 fanns fortfarande detta inslag. De skillnader man hade 

gjort var att man då hade tagit bort psalmerna från schemat och istället skrivit med dessa i 

kristendomskunskapen för att vara en del av undervisningen där. De skulle också här vara 

uppe för analys av eleverna för att de skulle förstå varför man sjöng dem och varför de var en 
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75 Östberg, K., Andersson, J., 2013. Sveriges Historia 1965-2012. s. 79. 

76 1962. Läroplan för Grundskolan. 

77 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

78 Ibid. s. 83.  



 

 

 

 30 

del av det svenska kulturarvet. En skillnad i attityd hade alltså skett här där man nu ville 

upplysa eleverna om deras kulturella historia snarare än införliva dem med den.  

Dessa attityder är även synliga inom språkundervisningen där man 1919 uttryckligen menar 

att eleverna ska lära sig att ta åt sig av den goda kulturen och utveckla förmågan att välja bort 

lägre stående, lättillgänglig kultur (i det här fallet litteratur).  

Under 1970-talet hade även den svenska litteraturen en stor reform i och med att pocket-

boken kom och allmänheten kunde köpa böcker för en tia. Författarskapet bredde nu ut sig 

när det blev billigare att trycka böcker och regionala stilar uppkom som ”ett medel att 

ifrågasätta överheten”79. Detta var alltså en tid för stor omvälvning av de värderingar som 

tidigare hade existerat inom de litterära kretsarna. Kommersiell litteratur fick ett uppsving, 

vilket gjorde att den också fick ett högre värde hos allmänheten. Detta syns tydligt i 

jämförelsen av de båda styrdokumenten där man kan se en antydan till färre värderingar 

angående det estetiska inom litteratur och text-analyser.80  

Som tidigare anmärkts i analysen av de båda styrdokumenten kan man också se en förändring 

i vad individualisering innebär. I Lgr 62 betyder inte termen samma sak som den gör i Lgr 11 

där individualisering har en starkare betoning på individualism jämfört med Lgr 62 där 

termen fokuserade på att individer skulle hitta vilket ”fack” de passade in i snarare än den 

unika individens personliga preferenser eller förutsättningar. Denna individualisering tog 

starka uttryck vid urvalet av de populärkulturella verk och former som skulle få en plats i 

skolundervisningen, en utveckling som även uppmärksammats i samhället i stort under tiden 

mellan de två styrdokumenten.81  

 

3 Slutsatser 
Svaret på frågan hur frekvent förekommande populärkultur är i skolan och hur detta 

förändras över nästan 100 år i svensk blev en aning motsägelsefullt i jämförelse med resten 

av de slutsatser som kan dras från detta studium. Populärkultur blir mer sällan förekommande 
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i skolan som ett stoff som specificeras i styrdokumenten. Detta är dock en nödvändig 

utveckling för att de övriga slutsatserna ska kunna ta form. För att en ökad förståelse och en 

bredare syn på estetiskt värde ska kunna äga rum måste dokumenten som reglerar dessa bli 

mindre specificerade och lämna mer öppet för tolkning. 

Den ungdomskultur som existerat genom 1900-talet har varit i ständig förändring och under 

andra hälften av 1900-talet har man kunnat se en radikal förändring i denna ungefär vart 

tionde år i form av estetiska preferenser och stilistiska drag.82 

För att besvara frågan huruvida det finns en synlig röd tråd som löper från 1919 till 2011 

angående användningen av populärkultur i skolan skulle lämpligt vara att börja med det som 

syns tydligast, vilket är mängden populärkultur som uttryckligen ska vara med i skolan enligt 

styrdokumenten. Jämför man mängden populärkultur som behandlas kan man tydligt se att 

frekvensen minskar för varje styrdokument som har behandlats i denna undersökning.  

Ett tydligt steg mot minskad utövning av de kristna värderingarna och mer fokus på 

”västerländsk humanism” blir ett tydligt inslag som genomsyrar hela tidsepoken. Detta är en 

självklar förändring som skolan måste anpassa sig till i den globaliserade och 

internationaliserande världen som omger den. Ett minskande användande av de svenska 

kulturella arven och ett ökat fokus på de mångkulturella influenser som präglar det 

globaliserade samhället blir istället huvudfrågorna under senare delen av 1900-talet. 83 84 

Högkultur är ett naturligt, även ett självklart, inslag i skolans verksamhet under första hälften 

av 1900-talet och attityder mot detta finns även kvar under den senare delen av seklet. Det 

går att se en degradering av dessa värderingar som sker kronologiskt över hela det tidsspann 

som behandlas men det är också tydligt att dessa värderingar, precis som de kristna 

värderingarna, har existerat för länge i samhället för att försvinna helt på 100 år. Det är dock 

tydligt att dessa värderingar är på väg att uteslutas ur skolans styrdokument för att bli ersatta 

av humanistiska värderingar där geografiska ursprung eller estetiska normer inte kommer ha 
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lika stor inverkan på vilka populärkulturella verk som kommer att bli behandlade i det 

svenska klassrummet. 85 

Estetiska värderingar förändras, om än marginellt snabbare, också under 1900-talets gång och 

även in på 2000-talet. Förändringarna är tydliga när man läser styrdokumenten ur detta 

perspektiv. Förändringarna sker inte från en estetisk preferens till en annan utan snarare en 

ökad tolerans mot det kreativa skapandet och en ökad förståelse för estetiska former och 

uttryckssätt som tidigare ansetts vara kultur av lägre stående klass och ej lämpad för att fostra 

elever till framstående svenska medborgare. En smakfostran (som uttryckligen existerar i Lgr 

62) har blivit en process som det svenska folket inte vill att dess kommande generationer ska 

undervisas i. 86  

Har då skolväsendet ändrat sin attityd gentemot den samtida populärkulturen och den 

ungdomskultur som så ofta följer den? Ja en förändring kan definitivt avkodas ur de 

styrdokument som har analyserats och den förändring som sker är utan tvekan mot en ökad 

acceptans mot den populärkultur som inte anses vara högkultur, men också hur ett lägre värde 

appliceras på den kultur som anses vara av högre form. 1900-talet har alltså varit ett 

århundrade för införandet av en kulturell jämlikhet i Sverige, som syns väldigt tydligt i 

skolans värld.  

Syftet skolan har haft vid undervisning med populärkultur som stoff har ändrats drastiskt från 

början av århundradet till hundra år senare. 1919 införlivades det svenska kulturarvet och en 

nationell tillhörighet i eleverna via sånger och dikter som romantiserar det typiskt svenska. 

Detta syfte kan spåras tillbaka i tiden och har historiskt använts som propaganda av överheten 

för att införliva en nationell värdering i sina medborgare. Detta syfte lever kvar även i 

nedslaget 1962 trots att införandet av parlamentarism, och därav avskaffande av monarki, 

genomförts redan innan 1919. 87 

                                                

85 1919. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919; 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011.  

86 1919. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919; 1962. Läroplan för grundskolan; 2011. Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

87 Hirdman, Y., Lundberg, U., Björkman, J. 2012. Nordstedts Sveriges Historia 1920-1965.  
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Den kristna tron var också en stor del av det som undervisades via litterärt och musikaliskt 

stoff. Syftet var här inte att förstå den kristna tron utan snarare att identifiera sig med den. 

Detta ändrade sig dock redan till nästa behandlade styrdokument, 1962, då eleverna var 

menade att analysera de värderingar och den etik som spreds genom det kristna arvet. 2011 

analyseras alla världsreligioner med samma förutsättningar utan att den ena förespråkas mer 

än den andra, således försvann det kristnande syftet.  

 

3.1 Diskussion 
Precis som diskuterat i inledningen är kultur ett område där begreppet i sig är uppe för 

tolkning vilket direkt problematiserar studerandet av detsamma. De frågeställningar som har 

ställts har gjort så med detta som utgångspunkt och formats för att skapa en så objektiv 

sanning som möjligt i ett subjektivt ämne.  

Som Gramsci argumenterar kan man alltså här se ett samband mellan minskad kulturell 

klasskillnad i skolan och minskad samhällelig klasskillnad ur ett socialhistoriskt perspektiv. 

Vilken av dem som kommer först, skolan eller samhället, är dock svårt att säga men definitivt 

ett område värt att utforska och även om dessa beteenden där den undre klassen låter sig bli 

definierade som så genom det kulturella utövandet är en psykologisk effekt i människors 

beteende eller om det snarare är en social konstruktion som har blivit skapad av en överhet 

för att dominera underklasserna.88  

Det objektiva som kan dras är att kulturen, precis som samhället, inte är jämställd och att 

detta speglar sig, rentav frodas i det utbildningssystem som existerar i de svenska skolorna. 

Ur ett historiskt perspektiv är jämställdheten målet även om skolan fortfarande färdas mot 

detta och definitivt inte har uppnått det. Den förändring som skett över den tidsperiod som 

var i centrum för detta studium kan dock ses som en historisk kulm i vägen mot kulturell 

jämställdhet och därav också syns sambandet med de minskade klasskillnaderna som skett. 

Denna kulm är troligtvis inte fulländad, och av allt att döma har den heller inte nått sin högsta 

topp, det kanske den aldrig gör.  

 

                                                

88 Ehnmark, A. 2005. En stad i ljus. Nordstedts. Stockholm. 
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