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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur några lärare bemöter och resonerar kring 

elevernas populärkultur i skolan och på vilket sätt den kommer till uttryck i undervisningen i 

grundskolans tidigare år. Jag ville få en inblick i hur lärarna ser på elevernas populärkultur 

och om de använder sig av denna som redskap för samspel och lärande. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med fem olika lärare har jag försökt besvara de problemformuleringar 

som jag tagit fram för detta arbete. 

 

Populärkulturen är en viktig del i barns och ungas liv och tillhandahåller både förebilder och 

värderingar. Samhällets förändring har bidragit till att populärkulturen tar allt större plats i 

barns och ungas liv och bidrar till att de värderar denna kunskap högre än den som ges i 

skolan. Skolan har därför förlorat sitt monopol som kunskapsförmedlare. I tidigare forskning 

framgår att skolan försökt motarbeta populärkulturen snarare än att ta tillvara på den, och att 

skolan istället har velat ge barnen kunskaper om den högre kulturen i samhället.  

 

Resultatet av min studie visar att lärarna ställer sig positiva till att använda elevernas 

populärkultur i undervisningen. Samtliga lärare tar in den i sin undervisning, om än i olika 

mån och på olika sätt. I mina intervjuer framkommer det att lärarna lyssnar på eleverna och 

försöker snappa upp det som de har i sin erfarenhetsvärld för att dra nytta av detta i 

undervisningssituationen. Lärarna säger att de vill ta tillvara på elevernas intressen eftersom 

de då skapar motiverade elever, vilket bidrar till att lärande sker. De kan också se nackdelar 

med den populärkultur som barnen tillägnar sig via olika medier, men menar att man i skolan 

kan hjälpa barnen att granska kritiskt och få in olika värdegrundsfrågor utifrån deras 

populärkultur.  

 

 

 

Nyckelord: skola, populärkultur, intresse, medier, samspel, lärande, sociokulturellt perspektiv  
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1. Inledning 

Star Wars, Pokémon, Skylanders, Beyblade och fotbollsbilder är exempel på saker och figurer 

som fyller upp en stor del av min 7-årige sons erfarenhetsvärld. Dessa möter han i olika 

former så som samlarkort, leksaker, TV, TV-spel och datorspel. Var och varannan dag 

plockar han med sig Pokémonkort till skolan för att tävla med sina kamrater, fotbollsbilder för 

att byta eller Beybladesnurror för att köra emot varandra. Skolan är, förutom en plats för 

lärande, också en mötesplats där barnen på raster och på Fritids efter skolan utbyter 

erfarenheter kring sina intressen i samspel med varandra i t.ex. lek, tal, bild och skrift, vilket i 

sin tur bidrar till nya erfarenheter. Efter skoldagen, då jag hämtar min son, får jag sällan veta 

vad han har lärt sig i skolan, men däremot är han ivrig att delge mig information kring vilka 

Beybladesnurror som är de bästa, vilka Pokémonfigurer som är häftigast och vilka nya TV-

spel som är på intågande. Den populärkultur som min son, och även andra barn, möter via 

olika medier, upptar en stor del av deras erfarenhetsvärld, fritidsintresse och engagemang.  

Skolkommittén skriver i Skolfrågor - om en skola i en ny tid (1997) att samhället har 

förändrats och så också barns och ungdomars socialisation. De syftar på att medier och 

populärkultur spelar en stor roll för dagens barn och påverkar deras omvärldsuppfattningar 

och värderingar samt bidrar till deras identitetsskapande. Därför är det viktigt att skolan tar 

tillvara på elevernas verklighet och intressen istället för att motverka dem som de tidigare 

gjort: 

Om skolan i sin verksamhet ska utgå ifrån, och ta till vara barns och ungdomars egna erfarenheter och 
kunskaper är deras kulturella yttringar en viktig del av dessa. Inte minst spelar medievärlden en stor roll. 
Det finns, menar vi, en tendens i vuxenvärlden, som också har avspeglats i riktlinjer och anvisningar till 
skolan, att framför allt se som skolans uppgift att motverka populärkulturen och att lära barn och 
ungdomar att ställa sig kritiska till dess yttringar. Vi menar att det är viktigare att se mediekulturen som 
en berikande del av barns och ungdomars liv. Skolan bör därför arbeta med att öka elevernas möjligheter 
att lära sig att förstå, att ta till vara och att använda sig av kulturen, snarare än att motverka den, även om 
förståelsen också handlar om att dekonstruera och att kritiskt granska (SOU 1997:121, s. 243). 

 

Skolans läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) är också tydlig med att skolan ska ta tillvara elevernas intressen i 

undervisningen, då undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare 

erfarenheter samt att eleverna själva ska ha stort inflytande och ansvar över både sitt eget 

lärande och över undervisningens utformning.  

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, motsätter sig skolans nuvarande 

struktur och hävdar att skolan inte lyckas ta tillvara på elevernas naturliga nyfikenhet att lära, 

utan snarare motverkar den. Han menar att detta dödar elevernas motivation (Wahlgren, 

2011). Är det så, att skolan dödar motivationen och skapar omotiverade elever? Och hur ser 
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det egentligen ut med barnens egna intressen och populärkultur i skolan, tas den in i 

undervisningen eller är det något som lärarna motsätter sig? Hur resonerar egentligen dagens 

lärare kring elevernas populärkultur, och i vilken utsträckning används den i skolans 

undervisningssituation? Många frågor har väckts hos mig och jag bestämde mig därför att 

skriva ett examensarbete om just populärkulturen i skolan.  

Mitt eget intresse för detta ämne i samband med ovan nämnda argument ligger till grund 

för denna studie. Eftersom jag ser barns populärkultur som ett redskap för samspel och 

lärande, kommer jag att använda det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i denna 

studie. Med min tolkning av det sociokulturella perspektivet, i samband med den motivation 

som populärkulturen bidar till, tycker jag att populärkulturen, med fördel, kan användas i 

skolans undervisningssituation. Jag vill därför ta reda på hur några verksamma lärare i dagens 

skola bemöter och använder sig av elevernas populärkultur i undervisningen. Fokus ligger på 

den populärkultur som finns i barnens erfarenhetsvärld och som de har tillägnat sig från t.ex. 

TV, TV-spel, datorspel och musik, så som t.ex. Star Wars, Pokémon och Eric Saade. Mitt 

intresse ligger i att ta reda på vilken roll populärkulturella figurer och idoler får i skolans 

verksamhet samt vilken inställning lärarna har till att använda sig av elevernas populärkultur i 

sin undervisning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att med hjälp av kvalitativa intervjuer ta reda på hur fem olika 

lärare bemöter och resonerar kring elevernas populärkultur i skolan och på vilket sätt den 

kommer till uttryck i undervisningen i grundskolans tidigare år. Jag vill försöka synliggöra 

lärarnas argument för och emot användning av elevernas populärkultur i skolans 

undervisningssituation, samt få en inblick i och förståelse för hur lärarna använder sig av 

populärkulturen i undervisningen och om den används som redskap för samspel och lärande. 

Mina frågor är:  

 

 På vilket sätt framträder elevernas populärkultur i skolan enligt lärarna? 

 

 Hur resonerar lärarna kring elevernas populärkultur? 

 

 Används elevernas populärkultur som redskap för samspel och lärande i skolans 

undervisningssituation enligt lärarna, och i så fall på vilket sätt?   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp sådan litteratur och forskning som jag anser är relevant 

för denna studie. Begreppet populärkultur kommer att diskuteras, liksom hur skolan har sett 

på populärkultur historiskt fram till idag. I övrigt kommer jag främst att redogöra för barns 

populärkultur och olika aspekter utifrån denna, både positiva och negativa, samt koppla 

elevernas populärkultur till läroplanen och till det sociokulturella perspektivet. 

Populärkultur är ingen ny företeelse, varför man kan finna både äldre och nyare forskning 

kring detta ämne. Mycket av den litteratur jag har valt att ha med i denna studie är relativt ny, 

eftersom jag tror att det kan ge en mer rättvisande bild angående min undersökning i relation 

till tidigare forskning. Jag menar att samhället har förändrats genom åren. Bara under det 

senaste decenniet har det skett en globalisering och mediering i takt med det framväxande 

teknologisamhället, vilket bidrar till att populärkulturen i allt snabbare takt når ut till 

konsumenterna i form av fler TV-kanaler, reklaminslag och internet. Detta innebär att barn 

idag kommer i kontakt med populärkulturen på ett allt snabbare sätt och i större omfång än 

vad barn gjorde förr. Därför har jag främst valt att använda mig av litteratur som tar hänsyn 

till dessa aspekter. 

 

2.1 Vad är populärkultur? 

Ordet populärkultur är sammansatt av orden populär och kultur. Enligt Svenska Akademiens 

ordlista (1998) betyder ordet populär: ”allmänt omtyckt; folkkär; allmänfattligt, lättfattlig; 

vanlig bland folk i allmänhet” (s. 663). Ordet kultur betyder: ”mänsklig verksamhet inom ett 

visst område och en viss tid; vetenskap, litteratur och konst” (s. 461). En definition av ordet 

populärkultur skulle då kunna vara att det är en kultur som är vanlig, lättfattlig och som 

många tycker om.  

Sociologiforskaren Simon Lindgren (2009) skriver att populärkultur är något som alla kan 

relatera till. Den genomsyrar vår vardag och finns hela tiden överallt omkring oss. Han menar 

att populärkulturen ”såväl uttrycker, som bidrar i formandet av, det stora flertalet människors 

känslor, attityder, tankar, drömmar och livsstilar” (Lindgren, 2009, s 9). I vardagen har de 

flesta inga problem att känna igen och förstå vad som avses med populärkultur eftersom det 

handlar om sådant vi har i vår närhet, så som TV, musik och tidningar m.m. Det är tätt 

förknippat med massmedierna (Persson, 2000). Går man däremot djupare in i begreppet blir 

det inte lika självklart längre. Lindgren menar att begreppet populärkultur är ovanligt svårt att 

definiera eftersom det är ett begrepp som innehåller motsägande innebörder. Persson (2000) 
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förklarar begreppet som värdeladdat och att det signalerar antingen positiva eller negativa 

egenskaper beroende på vem som använder begreppet och beroende på i vilket sammanhang 

det används. Flera olika begrepp kan användas för att tala om samma fenomen, t.ex. 

trivialkultur, masskultur och skräpkultur. Även Lindgren hävdar att populärkultur alltid på ett 

eller annat vis definieras i relation till andra begrepp. Han nämner fyra olika sätt för hur 

begreppet populärkultur kan definieras och menar att vi associerar den med olika saker 

beroende på vad vi sätter den i kontrast till. Den första definitionen, Populärkultur är kultur 

som många uppskattar, innebär att populärkulturen är populär och uppskattas av många 

människor. Lindgren påpekar att populärkulturen alltid i någon bemärkelse är kommersiell 

och att det är först när något sätts i relation till den ekonomiska marknad där kulturprodukter 

produceras och konsumeras som man kan tala om den som en populärkulturell produkt. Nästa 

definition, Populärkultur är annan kultur än finkultur, beskrivs med att många definierar 

populärkulturen som en kultur som inte uppfyller kraven för att vara finkultur. Persson hävdar 

också att ett vanligt sätt att förklara populärkulturen är genom att sätta den i motsats till 

högkultur och finkultur. Många anser också att populärkulturen inte heller är lika intellektuellt 

krävande som finkulturen, utan den mer är kopplad till förströelse (Lindgren, 2009). Den 

tredje definitionen, Populärkultur är masskultur, förklaras med att det är en kultur som är 

massproducerad och anpassad för masskonsumtion. Detta innebär att populärkulturen är 

lättillgänglig och anpassar sig till en stor grupp människor, vilka har lätt att identifiera sig 

med den (Lindgren, 2009). Den sista definitionen, Populärkultur är folkkultur, betyder att 

populärkulturen ger folket det folket vill ha och kan på så vis återspegla människors 

önskningar och behov. Denna definition är ingen jag kommer fördjupa mig i, då den inte är 

relevant för mitt arbete. I denna studie läggs fokus på den populärkultur som barn möter via 

t.ex. filmer, TV, TV-spel, datorspel och tidningar, d.v.s. den populärkultur som också kan 

kallas masskultur.  

Populärkulturen förändras i snabb takt. Det är ”svårt att tala om populärkulturen generellt. 

Den kan betyda så många olika saker och se ut på så många olika sätt. Den förändras.” 

(Persson, 2000, s.93). Fast (2007) framhåller att det under de senaste årtiondena har blivit 

vanligare att behandla populärkulturen mer seriöst. Disney har bl.a. hämtat musik till sina 

filmer från högkulturen, vilket gör att det numera löper fina trådar mellan finkulturen och 

populärkulturen. Hon menar att den strikta gränsdragningen mellan högkultur och lågkultur 

inte längre är lika skarp som tidigare, men att människan ändå oftast har en hierarkisk syn på 

olika kulturer.  
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2.1.1 Begreppsdefinition 

Som nämnts tidigare läggs fokus i denna studie på den populärkultur som finns i barns 

erfarenhetsvärld och som barn tillägnar sig genom olika medier, t.ex. Star Wars, Pokémon, 

Beyblade, samlarbilder och musikidoler. I detta arbete kommer jag att benämna denna 

populärkultur som ”barnens populärkultur” eller ”elevernas populärkultur”.  

 

2.2 Populärkulturens historia i svenska skolan 

Hur har skolan genom tiden hanterat populärkulturen och sett på den i förhållande till 

finkulturen? Enligt Persson (2000) har skolan traditionellt sett det som sin roll att bekämpa 

populärkulturen för att skydda eleverna från den påverkan de kan få av den. Jag väljer här att i 

korta drag återge den historiska bild som skildras av Persson. I denna historiska tillbakablick 

fokuserar Persson på svenskämnet och elevers läsning, vilket innebär populärkultur i form av 

skönlitterära texter och serietidningar.  

Fram till 1950-talet skedde en förträngning av populärkulturen i skolan. Dock sågs den 

som ett yttre hot och man var rädd att den skulle kunna tränga in i skolan om man inte var 

vaksam. Skolan behövde det låga, d.v.s. populärkulturen, för att stärka sin position som den 

goda kulturens förmedlare. Idag är läsning av skönlitteratur en självklarhet i dagens 

svenskundervisning, men så har det inte alltid varit. Det var först i mitten av 1800-talet som 

svenskämnet etablerades som ett eget ämne i skolan, men det dröjde ännu längre innan 

litteraturundervisningen kom in som en del av svenskämnet. Detta berodde på den 

misstrogenhet man kände gentemot romanen, som var det första moderna massmediet, och 

man ansåg att barn och unga behövde skyddas från denna. En av anledningarna till att man 

tog in litteraturläsning i skolan var att ha den som motvikt till populärkulturen utanför skolan 

och det var enbart texter från landets största diktare som användes. På 1960-talet började 

populärkulturen så smått komma in i skolans undervisning i form av en skönlitterär text i en 

lärobok, men fortfarande var syftet att lära eleverna att skilja på god och dålig litteratur. På 

1970-talet introducerades s.k. fri upplevelseläsning med syftet att få eleverna att tycka att 

läsning var roligt. Enligt denna tanke var det inte så viktigt vad eleverna läste, utan det 

viktigaste var att de läste. Bildning genom god litteratur var inte längre det väsentliga, även 

om man ändå hade i åtanke att leda eleverna bort från populärkulturen, så som serietidningar, 

och till de högkulturella böckerna. I och med upplevelseläsningen fick populärkulturen ett 

genombrott då olika tillverkare av läromedelspaket började blanda både populärkultur och 

finkultur, trots att det i skolans läroplan stod att populärkulturen skulle motverkas. Under 
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1980- och 1990-talet menar Persson att många diskussioner har berört att man bör gå tillbaka 

till den gamla ordentliga skolan, och det finns motgångar för att öppna upp skolan för det mer 

populära.  

 

2.3 Populärkulturen och dagens skola 

I dagens samhälle har populärkulturen tagit allt större plats i barns liv och skolan har inte 

längre monopol som kunskapsförmedlare (Andersson, 1999). Barn och unga värderar 

populärkulturen högre än det som erbjuds i skolan och uppfattar den som mer meningsfull 

(Persson, 2000). Carina Fast (2007), forskare i pedagogik, har i sin avhandling forskat kring 

populärkulturens betydelse i samband med barns läs- och skrivutveckling. Under tre år har 

hon följt sju barn i deras hem, på förskolan och i skolan. Hennes forskning visar på att de barn 

hon mötte i sin studie till största del får lämna sina erfarenheter av medier och populärkultur 

utanför skolan, trots att deras intresse och engagemang för populärkulturen kontinuerligt 

öppnar upp för olika lärandesituationer. Fast berättar också att de ”ryggsäckar”, d.v.s. de 

sociala och språkliga erfarenheter som barnen bär med sig till skolan den första skoldagen, allt 

för ofta lämnas kvar utanför klassrummet. Detta eftersom dessa ”ryggsäckar”, enligt läraren, 

inte anses ha något värde. Fast menar att lärarna sällan tar tillvara på de erfarenheter som 

barnen har med sig innan de börjar skolan. Hon påstår att de flesta av lärarna i studien tar 

avstånd från barnens erfarenheter av populärkultur då de anser att det är något som barnen kan 

syssla med hemma, medan de vill erbjuda något annat och bättre i sin verksamhet. Vad 

lärarna vill erbjuda istället låter Fast vara osagt.  

Persson (2000) skriver om en dualistisk världsbild i skolan, att det antingen är högt eller 

lågt, antingen konst eller medier, antingen skrift eller bild och antingen teori eller praktik. Han 

menar att det ena inte behöver utesluta det andra och att skolan har allt att vinna på att börja 

tänka samman dessa begrepp. Persson framhåller också att skolan och lärarna behöver 

kunskap om populärkulturen: 

Det handlar inte bara om att undanröja en del av de vanligaste fördomarna och missförstånden om 
ungdomars användning av populärkultur. Det handlar i minst lika hög grad om att skapa konstruktiva sätt 
att förhålla sig till det som allt mer och för allt fler framstår som den enda kulturen – den kommersiella 
och den av de multinationella kulturindustrierna förmedlade kulturen. Detta innebär inte att skolan skall 
överge det som traditionellt varit dess enda kultur, högkulturen. Skolan är kanske en av de få platser där 
unga människor får chans att komma i kontakt med andra kulturformer än den masskultur som 
genomsyrar fritiden och vardagslivet. Skolans kulturpolitiska uppgift är att verka för en genuin mångfald 
och att skapa möjligheter för att eleverna att hantera denna mångfald kritiskt (Persson, 2000, s. 92).  
 

Barn idag är små världsmedborgare då de lever i ett globalt samhälle och har tillgång till 

väldigt mycket information (Ellneby, 2005). Olika medier, så som t.ex. internet och TV, 
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sprider budskap till barn och ungdomar som kanske ännu inte är mogna att ta emot dessa. Om 

elever ska kunna samla information t.ex. via internet så måste de också kunna sortera ut vad 

som är användbart. Ellneby (2005) menar därför att skolan numera behöver ytterligare en 

basfärdighet, förutom läsa, skriva och räkna, och det är att lära sig sortera och sammanställa 

information. I denna process kommer läraren in som en viktig del som ger sitt stöd i att 

granska och värdera.  

Professor Gärdenfors ifrågasätter hela skolans struktur och menar att läroplaner, lektioner 

och scheman bygger på tradition och inte på vetenskap. Vidare menar han att det mesta som 

barn lär sig, lär de sig utanför skolan och att det inte finns någon forskning på att den struktur 

skolan har idag är det bästa för lärandet. Istället förespråkar han en omorganisation av skolans 

struktur och tycker att man borde satsa på en skola där barns motivation och förståelse ökar 

och han betonar lekens, berättandets och datorns vikt för inlärningen. Han menar att det går 

ypperligt att använda sig av datorspel i skolan för att ta tillvara på barns intresse och 

motivation, och att förståelse är viktigare än fakta: ”Förståelsen är lika central för inlärningen 

som motivationen. Det är först när vi förstår hur saker och ting hänger ihop som vi minns och 

lär oss på riktigt”, menar Gärdenfors (Wahlgren, 2011).  

 

2.4 Vuxnas syn på barns populärkultur 

Eftersom jag i min undersökning vill ta reda på lärarnas syn på elevernas populärkultur, finner 

jag det relevant att diskutera vad tidigare forskning säger om vuxnas syn på barns 

populärkultur. Fast (2007) skriver att de lärare hon möter i sin studie oftast inte är så insatta i 

barnens populärkultur, och menar att det krävs mycket tid och energi att följa med vad som 

händer då förändringar i populärkulturen sker i snabb takt. Lärarna påpekar detta och menar 

att barnens leksaker idag har så konstiga namn, och de hade föredragit att de hade bytt 

bokmärken istället för att byta t.ex. Pokémonkort.  

Anna Sparrman (2006) som bedriver forskning kring barn och ungdomar, tar upp att en del 

skolor och fritidshem under vissa perioder förbjuder t.ex. Pokémonkort. Detta p.g.a. att vissa 

barn har många kort, medan andra kanske inte har några kort alls eller bara några få. På så vis 

skapas det skillnader mellan barnen, en slags hierarki i skolan som går att likna vid 

klasskillnad. Genom att förbjuda dessa kort, syns inte bristen på kort hos vissa barn. Fast 

(2007) nämner också att en del av de förskolor och skolor som hon kom i kontakt med 

förbjuder barnen att ta med sig saker hemifrån, men av anledningen att det lätt kan uppstå 

konflikter och att leksaker kan försvinna.  
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Medie- och kommunikationsvetaren Margareta Rönnberg (1997) påstår att många vuxna ser 

ner på barns populärkultur då de tycker att den är ytlig och meningslös och kallar den för 

skräp. Barns populärkultur tolkas oftast utifrån de vuxnas perspektiv utan att de vuxna tänker 

på vilken betydelse den har för barnen själva. Anna Sparrman (2006), som forskar kring barn, 

skriver att det intresse och engagemang som barn visar för populärkulturen ofta bygger på 

känslomässiga investeringar från deras sida. Eftersom populärkulturen ligger barnen 

känslomässigt nära är det viktigt att ta den på allvar för att inte nedvärdera barnens känslor.  

Många har en bild av att populärkulturen kan påverka barn att bli passiva och att det 

därmed inte behövs någon tankeverksamhet eller något engagemang från barns och 

ungdomars sida, samt att unga människor är väldigt känsliga och mottagliga för 

populärkulturens lockelser och behöver skyddas (Persson, 2000). Fast (2007) tror att många 

lärare väljer att inte använda sig av populärkulturen p.g.a. att de kan känna oro att den kan 

leda till våldsamt beteende och att den kan uppmuntra till konsumtion. Hon skriver också att 

populärkulturen vanligen framställer stereotypa könsroller som lärarna anser kan vara 

sexistiska och rasistiska, och som kan skapa negativa mönster för barnen. De överdrivna 

stereotyper som kan förekomma i populärkulturen kan ofta provocera många vuxna, som 

anser att barnen behöver en annan fostran (Rönnberg, 1997). Rönnberg (1997) förklarar dock 

att barns sociala samspel kring populärkulturen öppnar upp för lärande och att barnen många 

gånger själva får upp ögonen för den övertydlighet som finns med de stereotypa könsrollerna.  

 

2.5 Populärkultur som redskap för samspel och lärande 

Populärkulturen är en gemensam nämnare för barn, och därigenom har barn, trots olika 

språkliga, kulturella och socioekonomiska bakgrunder, en gemensam grund. De delar 

förståelse av bilder, symboler, ikoner och texter och får därigenom en social tillhörighet (Fast, 

2007). Sparrman (2006) skriver att den kompetens som finns i en kamratgrupp kring deras 

gemensamma intresse för populärkulturen, delas mellan de olika barnen och tillsammans är 

kompetensen större i gruppen än hos den enskilda individen. Detta innebär att ny kunskap 

hela tiden synliggörs i gruppen samtidigt som hierarkierna ständigt förändrar sig mellan de 

deltagande barnen. I den gemenskap som populärkulturen skapar, och i de samtal som barnen 

skapar i kamratgruppen, ser barnen varandra som kompetenta deltagare. Sparrman menar 

därför att det gemensamma meningsarbetet leder till ny kunskap för alla som deltar.  

Barn samlar på olika slags föremål, vilket enligt Ellneby (2005) skapar en samhörighet. 

Fast (2007) nämner också barnens iver att samla på olika saker, så som Pokémonkort eller 
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Beyblades och påpekar att de lär sig en mängd olika saker i samband med sina leksaker. Om 

man studerar de kort som barn samlar på, t.ex. Pokémon, står texten på engelska, varför 

barnen lär sig engelska ord. Oftast har dessa samlarkort också poäng och siffror, vilket bidrar 

till att barnen lär sig att jämföra dessa poäng samt skilja på olika summor. Fast (2007) menar 

att barnen jämför bilder och texter, lär varandra ord, diskuterar och argumenterar, beskriver, 

berättar, läser, ritar och skriver i samband med populärkulturen. Hon hävdar att barn via 

populärkultur och medier praktiserar läsning och skrivning långt innan skolstarten och att ett 

intresse för att läsa och skriva kan väckas hos dem redan vid fyra till fem års ålder. 

Ett effektivt lärande sker i ett meningsfullt sammanhang där barnen ska kunna känna 

framgång efter ansträngning. Barnens populärkultur ger en drivkraft till lärande (Fast, 2007). 

Rönnberg (2006) menar att allt lärande kräver aktivitet och att barn är högst aktiva vid t.ex. 

datorspelande. Enligt Ellneby (2005) tyder viss forskning på att barns våldsamma medialekar 

lär dem hur man får göra och inte göra, samt hur man får vara och hur man inte får vara. 

Enligt Rönnberg (1997) får barn också bra värderingsträning av att titta på TV genom att 

kategorisera personerna som ”goda” och ”onda”, vilket ger ett livslångt etikintresse. Sparrman 

(2006) skriver att barn gärna återberättar TV-program för sina vänner, vilket bidrar till att 

många kunskaper framträder. Barnet måste då välja ut de viktigaste detaljerna från inslaget, 

kunna omsätta bilder till ord och kunna göra ett TV-program till en berättelse. De ord som 

sägs skapar i sin tur bilder i huvudet på de barn som lyssnar. Rönnberg (1997) menar att dessa 

samtal blir intressanta för barnen eftersom de utbyter olika erfarenheter med varandra.  

När det gäller populärkultur i relation till konsumtion, tycker många föräldrar, enligt 

Ellneby (2005), att det är jobbigt att reklam kan få barn att tro att de behöver vissa leksaker. 

Dock menar vissa medieforskare att dessa leksaker är någonting som binder barnen fastare till 

kamraterna. Att ett barn gärna vill ha en viss leksak behöver, enligt detta synsätt, ” inte bero 

på habegär eller en önskan att bräcka kompisarna utan att det leder till en känsla av 

samhörighet med de andra som redan har eller önskar få en sådan” (Ellneby, 2005, s. 42). 

Sparrman belyser också denna aspekt: 

Alla som lever i högteknologiska samhällen är bundna till varukonsumtion, inte främst för att överleva 
utan för att ingå i gemenskaper i det moderna samhället. Det finns olikheter mellan barn- och 
vuxenkultur, men det är ändå viktigt att studera likheter mellan dem. I barns längtan efter att äga vissa 
leksaker, se teveprogram eller tugga ett speciellt tuggummi finns ett handlingsmönster som är jämförbart 
med vuxenvärldens känslomässiga investeringar i materiella ting. Därmed kan barns handlingar inte 
framställas som bristfälliga. I längtan efter att äga vissa ting kan finnas en längtan efter att ingå i en 
gemenskap (Sparrman, 2006, s. 159).  
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2.6 Populärkultur som identitetsskapande 

Dagens medier ger barn och unga en förståelse för både omvärlden och sig själva. Genom den 

populärkultur som de möter via olika musikstilar, filmer eller TV-serier finner de olika stilar 

och uttyckssätt som används i det egna identitetsskapandet (Persson, 2000). Ofta använder 

barn sig av leksaker och kläder vid identitetsskapandet, då de inte som vuxna kan luta sig mot 

status, pengar, sitt yrke eller utbildning (Rönnberg, 2006). Fast (2007) fann att flickorna 

omger sig med leksaker som framhäver dem som flickor och som tyder på att flickor ska vara 

söta. Genom detta menar hon att de ofta försätter sig i en passiv roll. Pojkarna däremot intar 

ofta en aktiv roll då deras leksaker kräver det, vilket framkommer tydligt då de t.ex. är 

engagerade i TV-spel eller datorspel. Författaren antyder att barns identitet och självkänsla 

försärks via TV-spel. Detta blir synligt då de klarat olika nivåer och svårighetsgrader i ett 

spel, eftersom de då gärna framhäver sig själva. Ett TV-spel kan också framkalla ett 

känslomässigt engagemang genom den spänning som kan uppstå då barnet först står inför ett 

problem och sedan får känslan av att ha löst det. Rönnberg (1997) nämner också 

populärkulturen som ett sätt att bearbeta känslor, då barn genom den lek och fantasi som 

populärkulturen bidrar till, får utlopp för sina känslor och kan på så sätt lättare lära sig att 

handskas med dem. Hon betonar att en människas identitet byggs upp och förändras hela tiden 

med hjälp av människor runtomkring. När barnet önskar sig en TV-figurs egenskaper sker 

detta inte som någon långvarig identifikation. Barn identifierar sig i första hand med sina 

föräldrar. Rönnberg menar att barn under flera år imiterar och leker olika figurer från media 

och populärkulturen, de prövar på olika roller utifrån många olika perspektiv och använder sin 

fantasi i både lek och vardagshandlingar. Ofta tvingas de jämföra, ifrågasätta, försvara och 

kanske även förkasta sina rollförebilders agerande. Identifikation är ett långvarigt och kreativt 

konstruktionsarbete och sker inte genom någon snabb påverkanseffekt från media.  

Ellneby (2005) skriver att populärkulturen sätter spår i barnens tankevärld och känsloliv 

och att identitetskapandet inte alltid sker med positiva aspekter. Många barn i nioårsåldern 

tittar idag på såpoperor och vill efterlikna kändisvärlden och sina idoler, vilket bidrar till att 

barn är barn en kortare period idag än vad de var förr. De börjar sminka sig allt tidigare och 

en del barn i tio- och elvaårsåldern pratar också om att banta utifrån det skönhetsideal de 

möter i media. De introduceras helt enkelt in i det liv som tidigare var för ungdomar och 

vuxna. Ellneby nämner också att det finns nackdelar med den lättillgängliga information som 

går att få tag på via våra medier och påstår att en brittisk undersökning visar att nio av tio barn 
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som är mellan åtta och nio år har sett porr på nätet. Detta kan leda till att de får se saker som 

de inte förstår, vilket i sin tur kan leda till att de, framförallt flickor, får en rubbad självbild. 

 

2.7 Eventuell påverkan av våld i relation med populärkulturen 

Jag kommer i detta avsnitt belysa den eventuella påverkan som kan komma utifrån det våld 

som ofta finns som inslag i populärkulturen, så som i filmer, TV-spel och på TV. Mycket av 

den litteratur jag har funnit skildrar populärkulturens positiva sidor. För mig är det viktigt att 

försöka ge en helhetsbild av forskningen, då även de negativa aspekterna bör återges.  

Ellneby (2005) skriver att flera amerikanska undersökningar har påvisat att våld på TV 

eller film, om det är omfattande och med realistiskt skildrade bilder, kan påverka att barn kan 

bli mer aggressiva. Hon tillägger dock att barn som är trygga och har trygga vuxna omkring 

sig påverkas mindre än otrygga och oroliga barn. Hon påpekar också att det våld barn möter, 

t.ex. i TV-serier, kan ge en snedvriden bild av samhället. Det kan skapa ångest och leda till 

otrygghet hos barnet. Barn kan också få uppfattningen att kroppen tål mer än den gör. Ellneby 

menar att det kan leda till att unga människor skadar varandra, framförallt om de är osäkra 

och befinner sig i en trängd situation då de kanske tar till med mer våld än vad nöden kräver. 

När det gäller våld i TV, samt i TV- och datorspel menar Rönnberg (2006) att forskningen 

inte kommit fram till entydiga svar. Svaren blir olika beroende på olika forskare och olika 

perspektiv. Detta visar även den forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression – 

en översikt av forskningen 2000-2011 (2011), som Statens medieråd har utfört. Denna 

publikation innefattar forskning kring våldsamma TV- och datorspel i relation med aggressivt 

beteende. Slutsatsen med forskningsöversikten visar att det finns mycket forskning som 

påvisar ett samband mellan våldsspel och aggression. Dock kan man läsa att mycket av denna 

aggression endast rör mentala processer och alltså inte våldsamt beteende, varför det inte 

finns något som konstaterar att våldsspel orsakar ett aggressivt beteende. Man kan också läsa 

att en stor del av den forskning som berör just våldsspel och aggression har metodiska brister, 

vilket bidrar till ett otillräckligt underlag för att kunna bevisa att det finns ett vetenskapligt 

samband mellan dessa två aspekter (Statens medieråd, sammanfattning, 2011). 

Att forskningen hittills inte lyckats leda hypotesen att våldsamma datorspel gör spelarna mer 
våldsbenägna i bevis betyder inte att en sådan effekt inte kan existera. Om en sådan påverkanseffekt 
finns, så är den dock synnerligen svag i förhållande till de andra faktorer som man vet påverkar 
uppkomsten av våldsamt beteende hos barn och unga (Statens medieråd, 2011, s. 64).  

 

En amerikansk professor vid namn James Garbarino, expert på barn- och ungdomsvåld, 

hävdar enligt Ellneby (2005) att våldsamma datorspel påverkar barn negativt och kan göra 



17 
 

dem mer våldsbenägna. Han ser det som att datorspel utgör den ”översta klossen i en pyramid 

av olyckliga omständigheter som leder barn och unga in i ett våldsamt beteende” (Ellneby, 

2005, s. 86-87). Andra omständigheter ihop med mediepåverkan måste också räknas in, 

menar han, vilka samtliga medverkar till att antingen förstärka eller minska barns aggressiva 

tendenser. Rönnberg (2006) skriver att barn oftast kan skilja på spelets värld ifrån den riktiga 

verkligheten, vilket gör att de kan spela våldsspel utan att påverkas av våldet i den 

bemärkelsen att de skulle tro att det är okej att göra så på riktigt. Hon framhåller att barn kan 

spela våldsspel utan att finna dem realistiska och obehagliga, medan de tycker att nyheterna 

på TV kan vara obehagliga. Barn vill helst inte se på nyheterna eftersom det är på riktigt, men 

däremot identifierar de sig gärna med lekfulla aggressiva figurer, vilket påvisar att barnen inte 

tolererar riktigt våld (Rönnberg, 1997). Den mest avgörande betydelsen huruvida barn 

påverkas av media eller inte är om barnen tror att det de tar del av är på riktigt eller inte 

(Rönnberg, 2006). Givetvis kan konstateras att barn inte bör se på våld i filmer och på TV 

som är anpassat för vuxna. 

Rönnberg (1997) har observerat barn som lekt medialekar och menar att man måste skilja 

på lekt aggression mot barnens faktiska aggression. Hon iakttog att leken inte var fysisk 

våldsam, utan enbart symbolisk och högljudd med repliker och ljudeffekter från den media 

leken var hämtad ifrån. Leken innebar inte någon fysisk kontakt. Skulle det ske så hade det 

varit oavsiktligt.  

 

2.8 Vad säger läroplanen? 

I min tolkning av läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr-11), i relation med populärkulturen, finner jag många yttranden som visar på att 

populärkulturen kan ha en plats i skolan, även om begreppet i sig inte benämns i läroplanen. 

Själva ordet kultur används en hel del, men det går inte att finna någon definition till detta 

begrepp i vare sig läroplan eller kursplaner, vilket innebär att begreppet även kan innefatta 

elevernas populärkultur. Man kan t.ex. läsa att ett kulturarv, d.v.s. värden, traditioner, språk 

och kunskaper ska överföras från en generation till nästa, samt att skolan benämns som en 

kulturell och social värld och att denna värld tillsammans med gemensamma erfarenheter 

skapar förutsättningar för lärande och utveckling (Skolverket, 2011). Eftersom det inte står 

förklarat vad vare sig kulturarv eller skolans kulturella och sociala värld ska innefatta, kan 

man här, beroende på hur man tyder kulturbegreppet, tolka in populärkulturen som en del av 
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skolans kultur. För att styrka mitt uttalande om att jag, i min tolkning, finner yttranden som 

påvisar att populärkulturen kan ha en plats i skolan kommer jag citera från läroplanen:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

Ovan citat talar tydligt om att man ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter, som till stor 

del innefattar deras populärkultur. Man kan också läsa: ”Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Skolverket, 2011, s. 8). 

Ytterligare ett citat som styrker elevernas delaktighet är att läraren ska: 

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 
samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” (Skolverket, 2011, s. 15).  

 
 
Läroplanen påvisar också att eleverna ska få uppleva olika uttryck av kunskaper, där 

populärkulturen med fördel kan vävas in: 

De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2011, s. 10).  

 

Läroplanen tar hänsyn till den mängd information som barn idag blir mottagare till genom 

olika medier, och belyser vikten av att kunna ställa sig kritiska till detta stoff:  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och 
att inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011, s. 9).  

 

Leken tas upp som en betydelsefull aspekt i det aktiva lärandet, särskilt i skolans tidigare år. I 

följande citat kan man också tolka in att populärkulturen kan få en plats:  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

I läroplanens mål kan man läsa att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 
samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 
 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande (Skolverket, 2011, s. 14).  
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Det står också att skolans mål är att varje elev ska ha ”inblick i närsamhället och dess arbets-, 

förenings- och kulturliv” (Skolverket, 2011, s. 17), samt att alla som arbetar på skolan ska 

”verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö” (Skolverket, 2011, s. 

17). Eftersom olika sporter, som t.ex. fotboll, också innefattar barnens intressen, borde därför 

populärkulturen komma in som en del av det kulturliv som läroplanen beskriver.  

 

2.9 Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie används det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt eftersom jag tycker 

att man kan se barns populärkultur som ett redskap för samspel och lärande. Dock är det 

sociokulturella perspektivet en teori om lärande. Då denna studie inte handlar om själva 

lärandet i sig, används inte denna teori som en forskningsteori. Däremot finns det möjlighet 

att det sociokulturella perspektivet eventuellt kan fungera som motivering för användandet av 

barns populärkultur i skolan, varför denna teori istället kan benämns som bakgrundsteori i 

detta arbete.  

Lev Vygotskij (1896-1934), en rysk psykolog, står bakom denna inriktning. Hans teori har 

utgångspunkt i den sociala miljön och han menar att barnets utveckling och lärande är en 

social process som hänger samman med den miljö som barnet växer upp i (Claesson, 2002). 

Från det att vi föds gör vi erfarenheter tillsammans med andra människor och det är genom 

detta samspel vi utvecklas och förstår världen. För barnet sker detta lärande genom t.ex. lek 

och andra former av möte och samspel med människor i barnets omgivning (Säljö, 2000). 

Vygotskij poängterade också språkets betydelse, och att det är just språket som länkar barnet 

och omgivningen. Genom språk och kommunikation blir barnet delaktigt i sin omgivning och 

i de lekar som sker med andra barn, t.ex. då de pratar med varandra om vad som händer i 

leken (Säljö, 2000). Vygotskij betonade samarbetet mellan vuxna och barn och att 

undervisning är en avgörande roll för en individs utveckling (Bråten, 1998). Pramling och 

Sheridan (1999) lyfter fram det centrala i Vygotskijs teori, d.v.s. idén att barn som handleds 

av vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än vad de kan göra på egen hand. 

Detta samspel gör att barnet kan styras mot högre nivåer i sitt lärande. Bråten förklarar 

följande:   

I en sådan situation är det skillnaden mellan det som är barnets egna, självständiga prestationer och det 
som det kan klara i samarbete med en vuxen som är det intressantaste. Denna skillnad säger oss nämligen 
något viktigt om barnets vidare utveckling, om dess utvecklingspotential (Bråten, 1998, s. 23).  
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Denna potential kallade Vygotskij för ”den närmaste utvecklingszonen”, vilken alltså påvisar 

skillnaden mellan det som barnet kan göra ensamt och det som barnet kan klara av med hjälp 

av en vuxen (Bråten, 1998). Bråten (1998) menar att barnet efterhand självständigt kommer 

att kunna göra sådant som det tidigare gjort i samverkan med andra. Den närmaste 

utvecklingszonen gör sig gällande i både barns lek och i undervisningssituationer, då dessa 

kan bidra till att något nytt uppstår (Bråten, 1998). Lärandet i ett sociokulturellt perspektiv 

kan alltså beskrivas med förmågan att se något nytt i det som redan är känt (Säljö, 2000).   

Två begrepp inom den sociokulturella teorin är centrala för denna studie: mediering och 

artefakter. Psykologen Leif Strandberg (2006) förklarar att vår relation till världen är 

medierad, vilket innebär att vi inte möter världen direkt, utan vi möter den med olika 

hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kallas artefakter och exempel är verktyg, tecken och språk. Han 

menar att artefakterna finns mellan oss och världen. Sandra Smidt (2010), författare och 

konsult inom området små barns lärande, förklarar artefakter som kulturella redskap, vilka 

människan har skapat för att förstå världen. Smidt ger exempel på att t.ex. en film eller en bok 

är en artefakt och menar att de kännetecknas av att förändra vårt sätt att tänka. Smidt (2010) 

skildrar med bilder hur barn lär genom ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av mediering 

och artefakter, vilka sammanfattar användandet av det sociokulturella perspektivet som 

bakgrundsteori i detta arbete: 

 

 

 

Bild 1: Barnets erfarenhet av omvärlden är medierad genom kulturella redskap.  
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Bild 2. Ett barn med en mer kompetent person som använder kulturella redskap för att mediera erfarenhet.  

 

 

Även Rönnberg (2006) sätter Vygotskijs teori i relation till populärkulturen, och menar att ett 

barn kan ha ett samspel med t.ex. ett TV-program eller ett datorspel och genom denna 

interaktion nå nästa utvecklingszon. Hon beskriver att den kunnigare personen inte behöver 

vara en annan människa, utan att det likaväl hade kunnat vara en figur från barnens 

populärkultur och ger exempel på figuren Ash i Pokémon. ”Det är enligt Vygotskij inte 

samarbetet i sig som är det viktiga, utan den potential för lärande som frigörs genom mötet 

och dialogen, vilket även kan tillämpas på barns möte med medietexter, som onekligen i 

många fall är aktivitetsskapande” (Rönnberg, 2006, s. 226). Rönnberg (1997) talar om den 

interaktion som barn har med de TV-program de tittar på, antingen med påhittade figurer i TV 

eller med TV-aktörerna. Hon menar att det skapas en dialog, då barnen hör avancerade 

uttryck och svarar med invecklade meningar, om än i ett tyst samtal. Hon ger exempel på den 

engelska som barn idag har tillägnat sig via medier, som inte var möjligt för 30 år sedan. 

Detta visar att TV och TV-program kan vara en form av mediering då det i medieringen 

uppstår en situation i vilken barnet förstår sin omvärld med hjälp av en artefakt.  
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3. Metod  

I detta metodavsnitt kommer jag att beskriva hur det empiriska materialet till denna studie har 

samlats in och bearbetats. Först beskrivs metodval och därefter redovisar jag kvalitativ 

intervju, urval, presentation av informanterna, genomförande av intervjuerna, bearbetning av 

data, etiska förhållningssätt och slutligen studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod då det lämpar sig bäst för denna 

studie. Eftersom jag vill komma åt lärarnas resonemang kring populärkulturen, så som tankar 

och åsikter, samt få unika och personliga svar, passar kvalitativa intervjuer bäst som metod. 

Patel och Davidson (2003) menar att man, genom en kvalitativ metod, erhåller en djupare 

kunskap än om man använder sig av en kvantitativ metod, t.ex. frågor i form av en enkät. 

Eftersom mina frågeställningar inte kan besvaras med siffror och statistik, har den kvalitativa 

metoden använts. Förenklat, menar Trost, att en kvantitativ metod behandlar siffror. ”Om 

frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ 

studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra 

en kvalitativ studie” (Trost, 1997, s. 16).  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

Min undersökning kommer att utföras med hjälp av kvalitativa intervjuer. ”Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson, 

2003, s.78). En kvalitativ intervjumetod innebär att man ställer enkla och raka frågor och får 

komplexa och innehållsrika svar. Genom att använda sig av kvalitativ forskning får man ett 

rikt material att arbeta med (Trost, 1997).  

För att få så uttömmande svar som möjligt, används den semistrukturerade intervjun, vilket 

innebär specificerade, men öppna frågor, som inte har några givna svarsalternativ. Detta gör 

att det är informanten som bestämmer vilken struktur svaren får. Genom att använda sig av 

semistrukturerade frågor ger man möjlighet för informanten att utveckla sitt svar (Stukát, 

2005). Under intervjuns gång ges också möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor för att 

informanten ska kunna utveckla sitt svar och ge intervjuaren djupare förståelse (Patel & 

Davidson, 2007). På så vis kan man få ut mesta möjliga information. Detta innebär att man 

använder sig av en intervju med låg grad av standardisering (Trost, 1997). Trost förklarar 
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detta begrepp följande: ”Man formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar 

frågorna i den ordning de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, 

följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. Vid låg grad av standardisering är 

variationsmöjligheterna stora” (Trost, 1997, s. 19).  

Intervjufrågorna är framställda och formulerade så de täcker in de tre forskningsfrågor som 

finns för studien. Först arbetade jag fram olika ämnesområden utifrån de tre 

forskningsfrågorna och därefter konstruerades själva frågeställningarna. Vid framställning av 

frågorna tog jag hänsyn till det sociokulturella perspektivet, som finns som bakgrundsteori i 

denna studie, för att få reda på om denna teori bidrar till användandet av elevernas 

populärkultur i undervisningen. ”Problemställningen med det givna projektet tillsammans 

med det teoretiska perspektivet ger mer eller mindre automatiskt vad man ska fråga om” 

(Trost, 1997, s. 45). Jag har försökt utforma frågorna så de täcker väl in för att få en bild av 

hur lärarna arbetar med och resonererar kring elevernas populärkultur.  

 

3.3 Urval 

I studien ingår fem lärare som är verksamma på en ort i södra Halland, men på tre olika 

skolor. Jag har gjort ett medvetet val för att få så stor variation på informanterna som möjligt, 

d.v.s. att de har olika ålder, är av olika kön och har varit verksamma olika länge, samt att de 

arbetar på olika skolor och med barn i olika åldrar. Trost (1997) menar att man i kvalitativa 

studier vill försöka få så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade fall. Att 

medvetet göra ett urval benämner Trost som ett strategiskt urval och förklarar detta med att 

man väljer ut olika personer som kan passa i den undersökning som ska genomföras utifrån 

olika kriterier som man har satt upp. Man har t.ex. kön, som består av två kategorier – män 

och kvinnor. Ålder kan man t.ex. dela upp i unga, medelålder och äldre. Ett annat kriterium att 

ha i åtanke kan vara hur länge de olika lärarna har varit yrkesverksamma. Alla dessa aspekter 

kan ha betydelse för svaren och man kan alltså få olika svar beroende av t.ex. ålder, kön, 

utbildning och yrkeserfarenhet. Trost menar att man vid ett strategiskt urval får den variation 

av människor som man behöver för sin intervju, samt får de varierande svar som man är ute 

efter.  

 

3.4 Presentation av informanterna 

Skolorna som de intervjuade lärarna är verksamma på kallar jag för skola A, skola B och 

skola C. Skola A är en lite större skola med klasser upp till årskurs 6, medan skola B och 
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skola C är mindre skolor och har elever upp till årskurs 3. Namnen på intervjupersonerna är 

fingerade för att skydda de intervjuades integritet. 

 

Skola A 

Isabella är i 30-årsåldern. Hon tog examen i januari i år och har arbetat på denna skola sedan 

dess. Isabella har examen mot åldrarna F-6 och är klasslärare i en F-klass med 13 barn. 

 

Anders är i 35-årsåldern och jobbar på samma skola som Isabella men med äldre elever. Han 

tog examen år 2003 mot åldrarna 1-7 i Ma/No. Anders har jobbat på skolan i 7 år. Han är 

klasslärare, tillsammans med en annan lärare, i en årskurs 4 med 26 elever. Värt att säga är att 

Anders har eleverna i sina ämnen, d.v.s. i matematik, No-ämnena och bild, medan den andra 

läraren har svenska och So-ämnena.  

 

Skola B 

Louise är i 45-årsåldern. Hon tog examen 1997 mot åldrarna 1-7 i Sv/So, men har därefter läst 

Ma/No och montessoripedagogik. Louise har inte jobbat så länge på den skola hon är på idag, 

knappt ett år, varför hon i intervjun också berättar om sina erfarenheter från sin tidigare 

arbetsplats då hon arbetade med barn i årskurs 4-6. Idag är hon klasslärare, tillsammans med 

en annan lärare, i en årskurs 3 med 24 barn.   

 

Mats är närmare 50 år. Han tog sin examen 1988 mot åldrarna 1-7 i Sv/So. Han har arbetat 

som lärare sedan han tog sin examen, och på denna skola sedan den startade för många år 

sedan. Mats har en årskurs 1 med 20 barn tillsammans med ytterligare en lärare.  

 

Skola C 

Lisa är i 55-årsåldern, och har en fritidspedagogutbildning som hon tog 1981. Hon har dock 

arbetat som klasslärare största delen av sina yrkesverksamma år. För några år sedan gick hon 

en SÄL-utbildning och tog på så vis lärarexamen år 2004, riktad mot de lägre åldrarna upp till 

årskurs 5. Hon har en årskurs 2 med 14 barn och har arbetat på denna skola i 2 år.  

 

3.5 Genomförande av intervjuerna 

Jag tog kontakt med lärarna på olika sätt, tre av dem genom att jag träffade dem personligen 

och frågade om de ville ställa upp på en intervju och de andra två kontaktade jag via mail och 
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telefon. Innan intervjuerna mailade jag ut de ämnesområden som skulle behandlas samt syftet 

med min undersökning. Själva frågorna mailades inte ut, eftersom det möjligtvis hade kunnat 

påverka lärarnas egna tankar innan intervjun (Personlig kommunikation, föreläsning av Claes 

Ericsson, 2012-10-15). Totalt intervjuades fem olika lärare på tre olika skolor i södra Halland. 

Samtliga lärare fick bestämma plats för intervjun så de skulle få känna sig trygga med miljön, 

varför alla intervjuer utfördes på den skola där respektive lärare arbetar, antingen i lärarens 

klassrum eller i ett rum i nära anslutning där vi fick sitta ostörda. Vid en intervju gick det i 

dörren av kollegor vid två tillfällen. Trost (1997) menar att sådant kan störa intervjun, och att 

det till och med kan förstöra den goda kontakt man lyckats bygga upp. I detta fall påverkade 

det inte vårt samtal, och blev därför ingen svårighet i intervjun.  

Patel och Davidson (2003) tar upp att det finns två sätt att registrera intervjusvaren. Det 

ena är genom anteckningar och det andra är genom att spela in. För att dokumentera 

intervjuerna använde jag mobiltelefon att spela in på, förutom när det gäller en intervju då 

informanten inte ville bli inspelad. Denna intervju antecknades istället. Trost (1997) nämner 

att många människor inte vill bli inspelade och att man då inte heller ska försöka få dem till 

det. Att spelas in kan för många upplevas besvärade och hämmande, vilket denna lärare 

kände. Han sa efteråt hur skönt det var att slippa bli inspelad, eftersom han kunde känna sig 

mer avslappnad. Hade jag försökt få honom att bli inspelad hade det kunnat hämma honom, 

vilket hade kunnat påverka svaren. En nackdel med att anteckna istället för att spela in är att 

man inte helt kan koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost, 1997). Den löpande intervjun 

antecknades, och efteråt kompletterade jag med minnesanteckningar för att få med så mycket 

som möjligt, vilket jag tycker bidrar till att denna intervju kan användas likvärdigt med de 

andra. ”Dessa anteckningar kan vara om sådant som hänt under intervjun, kringhändelser, 

preliminära tolkningar, irritation eller dylikt” (Trost, 1997, s. 52). Det är också viktigt att man 

förtydligar sina anteckningar direkt efter intervjun (Patel & Davisson, 2003), vilket jag gjorde 

för att ha det i så färskt minne som möjligt.  

Fördelarna med att spela in intervjuerna är att man får med allt som sägs och kan lyssna på 

t.ex. tonfall upprepade gånger efteråt. Det är också en fördel att kunna skriva ut intervjun 

ordagrant samt att man kan dra lärdom av sina egna misstag genom att lyssna på inspelningen 

(Trost, 1997). Dock går även kroppsspråk och ansiktsuttryck förlorade vid inspelning. Hur 

man än väljer att dokumentera sin intervju, hävdar Trost att minnet är viktigt när man tolkar 

och analyserar sina intervjuer.  

Vid transkriberingen av intervjuerna upptäckte jag, när jag lyssnade på inspelningen, att 

jag vid ett par tillfällen inte har låtit min intervjuperson ta pauser, framförallt under den första 



26 
 

intervjun. På så vis kan jag ha gått miste om information som kunde ha varit bra och viktig för 

min analys. Trost menar att man ska låta den intervjuade ta sina pauser, och att man som 

intervjuare ska ha tålamod och vänta. Detta bidrog till att jag tänkte extra mycket på att stanna 

upp under efterföljande intervjuer, eftersom tystnader också kan betyda något. Jag märkte att 

lärarna ofta tänkte ett tag och sedan formulerade om det som de redan sagt, men med andra 

ord.  

Jag kände mig väl förberedd att utföra intervjuerna genom att vara bra påläst och hade på 

så vis fått en hel del tips på vad som är bra att tänka på vid kvalitativa intervjuer. Samtliga 

intervjuer utformades som ett samtal med frågeställningarna som grund. Patel och Davidson 

(2003) menar att de båda parterna, d.v.s. både intervjuare och intervjuperson, vid en kvalitativ 

intervju blir medskapare i ett samtal. Varken ordning eller formuleringar stämmer exakt med 

hur frågorna uttrycktes under de verkliga intervjuerna och även följdfrågor tillämpades. Det 

var inga svårigheter att komma på följdfrågor under intervjuernas gång, utan det föll sig 

naturligt att de kom kring det vi samtalade om. Vad jag däremot märker nu efteråt, är att jag 

kommer på ytterligare frågor som jag hade velat ha besvarade för att kunna få en djupare 

förståelse.  

 

3.6 Bearbetning av data 

Intervjuerna transkriberades över till text via dator och skrevs sedan ut på papper. Kvale 

(1997) menar att man genom att överföra samtalet till text strukturerar samtalet i en form som 

passar bättre för analysen. När det gäller den antecknade intervjun, renskrevs även denna på 

dator och skrevs ut på papper. Intervjuerna som spelades in tog mellan 30 minuter och en 

timme, och den intervju som antecknades tog mer än en timme. Jag har, vid tolkningen av 

intervjuerna varit tvungen att korta ner, välja ut och lyfta fram det som är väsentligt för 

analysen. Kvale menar att hur mycket man skriver ut och i vilken form beror till stor del på 

materialets struktur och vad som är relevant för undersökningen. Vid bearbetningen av 

materialet utgick jag från de tre forskningsfrågor som finns för studien. Jag färgkodade dessa 

frågor, så varje fråga fick var sin färg. Därefter färgakodade jag även svaren i det utskrivna 

materialet med de tre olika färgpennorna och placerade in svaren under respektive 

forskningsfråga. Vidare försökte jag urskilja olika kategorier som framkom under 

intervjuerna. Dessa kategorier kommer att användas som rubriker i resultatdelen och 

analysdelen, under vilka jag sedan kommer att föra fram min tolkning. Vid analysen av 

intervjuerna tog jag hjälp av min förförståelse och relevant litteratur. 
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3.7 Etiska förhållningssätt 

Jag har tagit del av och följt de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets publikation 

Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning under hela 

arbetsgången. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa krav 

innebär att det är viktigt att alla som berörs av studien blir informerade om syfte, 

tillvägagångssätt och hur resultatet kommer att användas. Jag har därför tydliggjort detta för 

mina informanter, samt delgett dem att det är helt frivilligt att delta i studien. 

Intervjupersonerna blev också informerade om att de inte behöver svara på alla frågor och att 

de när som helst kan välja att avbryta utan negativa följder. Jag informerade om den 

tystnadsplikt jag har och att den information jag får endast kommer att användas i 

forskningsändamål till mitt examensarbete. I texten kommer namnen på de intervjuade att 

fingeras och det kommer inte heller att framgå vem den intervjuade är och vilken skola det 

gäller (Vetenskapsrådet).  

 

3.8 Studiens tillförlitlighet  

Efter datainsamlingen bör man fundera över undersökningens validitet och reliabilitet. Trost 

(1997) menar att dessa begrepp härstammar från den kvantitativa metodologin då man mäter 

och anger värden på variabler för varje enhet. I samband med en kvalitativ studie ter sig dessa 

begrepp något annorlunda. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att en mätning är 

stabil och korrekt, d.v.s. att den inte är utsatt för slumpinflytelser. Eftersom kvalitativa 

intervjuer mäter något helt annat, så som känslor och tankar, menar Trost att det blir märkligt 

att prata om reliabilitet, då man i kvalitativa studier är ute efter just förändringar. ”Självfallet 

gäller dock att intervjuaren skall vara lyhörd och skall uppmärksamma inte bara tonfall utan 

också ansiktsskiftningar och -uttryck likaväl som andra kroppsrörelser och -ställningar” 

(Trost, 1997, s. 100).  

Validitet betyder giltighet. Med detta menas att man mäter det som man har avsett att mäta. 

I kvalitativa intervjuer vill man sträva efter att få reda på hur den intervjuade menar eller 

uppfattar någonting (Trost, 1997). Vidare menar Trost att intervjuer och annan insamling av 

empiriskt material ska ske så det blir trovärdigt och tillförlitligt. 

Jag tror att denna undersökning har relativt god reliabilitet och validitet, då jag tycker att 

jag har lyckats få fram det jag vill undersöka med hjälp av mina intervjufrågor, samt då jag 

anser att det empiriska material jag har fått fram är relevant till undersökningen. Dock är jag 
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medveten om att jag kan ha tolkat informanternas svar på ett felaktigt sätt, men min 

målsättning är ändå att återge informanternas uttalanden på ett korrekt och riktigt sätt. Jag 

utgår också från att mina intervjupersoner har varit ärliga, även om jag inte kan vara helt säker 

på att jag fått sanningsenliga svar. Undersökningens reliabilitet hade möjligtvis kunnat öka 

om jag hade haft fler informanter och fler svar att utgå från och jämföra med. Det är också 

möjligt att jag som intervjuare hade kunnat höja reliabiliteten genom att ställa fler följdfrågor.  
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4. Resultat 

I denna del kommer resultatet från intervjuerna att redovisas, vilka kommer presenteras under 

de kategorier som framkom under intervjuerna.   

 

4.1 Populärkulturens förekomst på skolorna 

Förekomsten av elevernas populärkultur är ganska snarlik på de olika skolorna. En av 

skolorna, skola B, har ett förbud mot att ta med sig saker hemifrån. Anledningen till detta är 

att det varit så mycket bråk kring byten av kort m.m. så de har helt enkelt tagit beslutet att 

förbjuda detta. Louise, som arbetar på skola B, säger att barnen ibland har med sig bollar och 

visselpipa till fotbollsspelen på rasterna. På de två övriga skolorna får barnen ta med sin 

populärkultur hemifrån och leka med på rasterna, men den ska läggas i väskan eller i lådan 

när rasten är slut. Dock säger Lisa på skola C att även denna skola, under vissa perioder, 

förbjuder elever att ta med sig saker. Det sker när lärarna får lägga allt för mycket tid på 

utredningar så att lektionstid blir lidande. Det har också hänt, menar Lisa, att barnen har tagit 

saker av varandra, vilket har lett till diskussioner. Oftast kommer sakerna tillrätta, men Lisa 

ser lockelsen av populärkulturen som en nackdel i barnens medhavda populärkultur. Lärarna 

menar att eleverna själva får ansvara över de saker de tar med, även om det ibland kan hända 

att lärarna får hjälpa till i vissa situationer. Överlag menar lärarna att det fungerar bra.  

På de två skolor som tillåter att eleverna tar med sin populärkultur, framkom att kulor är 

populärt för de yngre barnen att ta med sig, liksom fotbollsbilder, Beybladesnurror och Lego 

Ninjago. I övrigt nämndes Star Wars och Spiderman, liksom Barbie och Bratz. Även 

melodifestivalen, Gangnam style och X Factor är populärkultur som framkom av lärarna vid 

intervjuerna. Kulor används och plockas med av både pojkar och flickor, annars är det 

framförallt pojkarna som tar med sin populärkultur hemifrån. Isabella menar att de oftast har 

med sig figurer och liknande för att visa för sina kompisar och för att leka med på rasterna. 

Deras avsikt är inte att visa upp det i klassrummet.  

De lärare som arbetar med de yngre barnen säger att populärkulturen tas in spontant i 

barnens rollekar på rasterna. Lisa menar att det är bra att eleverna bearbetar sin lek. Hon säger 

dock att det kan vara mycket våld med i lekarna, men att det bara är låtsas. Om någon skulle 

råka skada sig så har det oftast varit ett misstag att det har blivit så. Isabella som har en 

förskoleklass har mycket fri lek i sin undervisning, vilket hon menar är viktigt för det sociala 

samspelet. Hon säger att barnen gärna leker t.ex. Star Wars, och även hon menar att barnen 

oftast vet att det är på låtsas. Dock säger hon att det i vissa fall kan blir lite för våldsamt: 
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Ibland kan det gå lite överstyr… i Star Wars. Att de bråkar och slåss… Men då får man ju gå in och bryta 
och ändra om i leken, och tänka om, att man får inte röra varandra. Eller att vi kommer på nya regler 
tillsammans, men att de ändå kan leka leken ihop. Det kan ju hända, så man får ju vara där. Vissa barn… 
Alla kan ju inte de här reglerna i samspelet. Och det är ju en stor del i F-klassen då också att lära sig 
(Isabella).  

 

Anders, som arbetar med de lite äldre barnen i årskurs 4 till 6, nämner att populärkultur bland 

hans elever främst utmärker sig av sport och musik, och han ger exempel på fotboll, Erik 

Saade, Justin Bieber och Rihanna. Han påpekar att killar oftast har killar som idoler, t.ex. 

olika fotbollsspelare. Flickor däremot har både killar och tjejer som idoler. Enligt Anders är 

det mer tabu för pojkar att vara flickiga, d.v.s. att ha flickidoler och flicksaker. Louise menar 

att det är väldigt tydligt bland hennes tredjeklassare vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt och att detta oftast framkommer via musikstilen. Pojkar kan absolut inte gilla 

flickidoler som t.ex. Justin Bieber. Hon berättar också att några elever nyligen gjort tidningar i 

skolan på elevens val, där det blev en markant skillnad i tidningarnas innehåll. Flickornas 

tidning innehöll reportage om Justin Bieber och Rihanna, smink, mode och höga klackskor, 

medan pojkarnas tidning innehöll helt andra musikgrupper, sport och bilar.  

De lite äldre eleverna i årskurs 4-6 tar inte med sig sin populärkultur hemifrån på samma 

sätt som de yngre eleverna. Anders menar att elevernas populärkultur främst framträder i 

deras samtal under raster och i matsalen. Det framkommer även när han har bild, eftersom han 

då har ett friare tänk, vilket gör att eleverna kan prata om sådant som inte har med ämnet att 

göra. Han nämner att eleverna gärna har med sig sina mobiltelefoner till skolan. Dock har han 

och hans kollega satt upp ett förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid. Eleverna 

har med sig sina telefoner, men de läggs i en låda när de kommer på morgonen som sedan är 

låst hela dagen. Eleverna får sina mobiltelefoner igen när de går hem för dagen.  

 

4.2 Lärarnas inställning till elevernas populärkultur 

När det gäller lärarnas inställning till elevernas populärkultur, menar de flesta av lärarna att 

det både finns positiva och negativa aspekter. Lisa påpekar att hon tycker att det blir lite för 

bra ibland, och menar att vi vuxna måste säga stopp. Att föräldrar måste säga stopp. Hon 

menar att det konsumeras så mycket nu för tiden och att det förekommer så mycket våld i 

barnens populärkultur. Dock poängterar hon att utvecklingen är viktig att följa och att vi 

också måste låta barnen få komma vidare. Louise tycker att det är för mycket anspelningar på 

sex och droger i de musikvideors som barnen tittar på, och att detta ger budskap som de inte 

ens förstår. Många låtar, menar Louise, innehåller också fula ord, vilket bidrar till att hon inte 

är så förtjust i den sidan av populärkulturen: 
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Det är ju så många låtar som också anspelar på fel saker, som mycket har med sex och fula ord och 
sånt där som de får med sig. Och det har ju blivit mycket friare med det, och det finns ju en stor 
nackdel att lära sig det för tidigt och slänga sig med ord som man knappt vet om hur dåliga de är. 
Engelska ord… (Louise). 
 

Louise menar att dessa musikvideors påverkar barnen på ett negativt sätt, framförallt flickorna 

och deras klädsel, då det ofta bidrar till att de har på sig minimala och allt för tajta kläder. Hon 

nämner också att flickorna börjar sminka sig allt för tidigt.  

Anders ser positivt på att barnen har idoler och förebilder i sitt identitetsskapande, och 

minns tillbaka på vad musiken betydde för honom när han var yngre. Han påpekar dock, 

liksom Louise, att det även kan påverka barnen negativt, framförallt flickornas klädsel. 

En annan negativ aspekt som Louise nämner är att många barn är stillasittande, då de sitter 

allt mer vid datorer eller sitter ensamma hemma med sina telefoner. Även om de har kontakt 

med sina vänner via telefonerna, menar Louise, att denna kontakt inte är vanlig kontakt där 

man är social. Louise hänvisar till sin äldsta dotter som är tolv år och säger att hon kan sitta 

med sin telefon i timmar, vilket gör att de får väldigt begränsad tid tillsammans i familjen. 

Hon hävdar också att det kan vara en stressande faktor för barnen: 

Ja och sen tillgängligheten, att alltid vara tillgänglig. Det tror jag inte heller är bra, att man får aldrig lugn 
och ro. Man ser min flicka, att den plingar ju hela tiden och hon kan knappt koppla av, hon ska ju hela 
tiden läsa och sånt… Så jag tror att… Men sen så är det ju en kultur på frammarsch som man inte kan 
stoppa… Men man får nog begränsa det lite (Louise). 

 

Isabella och Mats, som arbetar med de yngre barnen, ser mycket nyttan i populärkulturen. 

Isabella tycker att populärkulturen är en viktig del av barnens liv och menar att det klart att 

barnen ska få använda sig av det som är intressant för dem. Hon poängterar också att 

populärkulturen öppnar upp för många lärsituationer även i hemmet genom att barnen 

använder dator och att de kan lära sig läsa och skriva med hjälp av sin populärkultur. Den 

nackdel hon kan se är att det blir en kostnad för hemmet, eftersom det hela tiden kommer 

massa nytt, så som samlarkort och figurer m.m. som barnen vill ha. 

 

4.3 Populärkulturens påverkan på eleverna 

Enligt lärarna som arbetar med de yngre barnen finns tydliga skillnader mellan pojkars och 

flickors populärkultur. Lärarna menar att pojkarna är mer aktiva än flickorna i sin 

populärkultur, då de gärna leker våldsamma rollekar utifrån populärkulturen. Flickornas 

populärkultur framträder främst genom deras kläder och de ritar gärna mode, inspirerat av 

deras dockor så som Barbie och Bratz. Dockorna tas inte med till skolan, men flickorna har 

bilder på dem, vilka Lisa kommenterar:  
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Jag tycker de är lite förfärliga de här bilderna… De är väldigt smala, väldigt snygga, väldigt fräsiga, med 
halsband och nagellack och allt vad det nu heter (Lisa). 

 

Lisa menar att dockorna kan påverka barnen negativt på så vis att flickorna vill ha fina kläder 

och tänker på utseendet. Detta bidrar till att hon lyfter fram olika värdegrundsfrågor i 

klassrummet för att ge barnen budskapet att det viktigaste är hur vi är på insidan. Även 

Isabella kan se denna påverkan, d.v.s. att flickorna vill ha fina kläder och vara fina i håret. Det 

är dock inget som Mats, som också arbetar med de yngre barnen, tänker på. Han tycker att 

detta först börjar märkas på flickor i tredje klass. Enligt lärarna påverkas pojkarna främst av 

att de vill bli som sina idoler, t.ex. fotbollsproffs. 

Som nämndes tidigare tog Louise upp den negativa påverkan som idoler och musikvideors 

kan ha på barnen, t.ex. genom att flickor gärna följer det minimala modet. Hon säger också att 

populärkulturen blir något att visa upp, att det blir status att ha de senaste märkena och 

grejerna. Hon berättar att hon, på sin förra skola, var tvungen att ha samtal med en tjej och 

hennes föräldrar om hur man klär sig. Flickan, som gick i fjärde klass, kom till skolan 

finklädd och med klackskor, och kunde inte vara ute på rasterna om det t.ex. var geggigt ute 

eftersom som hon inte hade skor som passade. Louise tillägger dock att skolan ligger på en ort 

där många har gott om pengar och gärna framhäver sig med statusprylar, vilket kan ha orsakat 

att flickan var klädd som hon var med det senaste modet.  

Anders tycker att det är stor skillnad på elever som går i 3:an och som går i 4:an. När de 

börjar i fjärde klass går de mer in i vuxenvärlden då musik och idoler blir allt viktigare, vilket 

påverkar dem i deras identitetsskapande. Precis som Louise, menar han att flickorna, 

framförallt när de går i 6:an, påverkas mycket av sina idoler och media när det gäller klädsel. 

Han säger att det kan bli ganska ytligt och sexistiskt med mycket bara axlar och åsyftar att de 

vill vara kvinnliga. Anders påpekar också att det kan märkas om någon är annorlunda, om de 

inte har samma musikstil eller samma kläder som de andra, och att de då lättare kan bli offer 

för mobbing. Han berättar att han och hans kollega jobbar mycket med samarbetsövningar 

eftersom de har en ny klass och eleverna inte tidigare har gått ihop. I klassen har alla barn 

olika förutsättningar ekonomiskt, kunskapsmässigt och socialt. Han menar att de pratar 

mycket om olikheter, fostran och hur man är mot varandra.  

Louise delger att de hade mycket problem med olika hemsidor, så som Facebook och 

Moviestar Planet, på den andra skolan hon jobbade på. Detta handlar om elever i årskurs 4-6. 

Hon menar att det kan vara lite farliga sidor att vistas på och att allvarliga saker kan hända: 

Dels hade vi några tjejer som mobbade varandra oerhört kraftigt och frös ut varandra. Och det startade 
hemma på datorerna men fortsatte på telefonerna och sen hade vi det på skolan. […] Det var via 
Facebook de skrev taskiga saker om varandra. Riktigt rejäla taskiga saker. För man blir ganska anonym 
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när man sitter bakom en skärm. Och vi hade ganska allvarliga grejer omkring det där med telefoner och 
vad man skrev på datorn. Och Moviestar Planet va det några som… alltså… andra som tog kontakt med 
och man förstod att… och då fick förslag om att klä av sig och sånt… så det är ganska tuffa saker att ta 
beslut om när man är nio tio år. Så det är inte bara positivt… (Louise).  
 

Louise ser också negativt på användning av mobiltelefon i skolan. Hon menar att det, på den 

andra skolan, fanns många tillfällen då några elever tog kort på olämpliga saker och sedan 

skickade bilderna mellan varandra. Hon har därför fått jobba mycket med att diskutera och 

prata om hur man ska vara mot varandra. Hon nämner också att det kan vara bra att ta in 

elevernas TV-program i undervisningen om det är något man vill belysa och prata om, något 

som kan vara aktuellt i klassen, t.ex. mobbing. Hon säger att det finns många bra program 

som utgår från sådana frågor och nämner Bullen som gick förr. Hon menar att det oftast blir 

lättare att diskutera utifrån en film än att bara ta upp den aktuella diskussionen i klassen. Lisa 

tar också upp att barn kan vara taskiga mot varandra, t.ex. då det kommer till klädseln. Hon 

menar att det för vissa föräldrar är naturligt att köpa fina kläder till sina barn, medan andra 

föräldrar kanske inte har råd. Detta bidrar till att Lisa belyser värdegrundsfrågor i 

klassrummet. Hon berättar också att de pratar mycket kring konsumtion och den reklam som 

barnen möter på TV för att barnen ska lära sig att ställa sig kritiska:  

Och vi pratar ju mycket om det här, att det är inte det som är... utan det viktigaste är det vi har inom oss. 
Att vi själv kan våga stå för vad vi tror och vad vi tycker och att vi kan säga nej. Det jobbar vi jättemycket 
med. […] Vad är det vi håller på med? Köper dyra saker. Vi kanske inte ens är rädda om dem. Alltså att 
man kan diskutera sådana saker. Man kan också prata om det här, är det verkligen sant det där? Allt det 
som sägs? Att man verkligen själv får reflektera över… De möter mycket, det är mycket för dem och de 
måste lära sig tidigt att ta ställning själv (Lisa).  

 

4.4 Lärarnas förutsättningar i relation till populärkulturen 

”Det går ju så fort och det kommer nya saker, så man hänger ju inte med överhuvudtaget”, 

säger Louise om populärkulturen. Samtliga lärare tar upp aspekten att populärkultur förändras 

i snabb takt och att det är svårt att hänga med. Isabella menar att hon har fördelen att ha barn i 

samma ålder som hon undervisar i, vilket gör att hon hänger med. Hon nämner att det gör 

henne medveten om vad barnen har för intressen, och hon tror att man då lättare plockar in det 

i undervisningen än om man inte är inne i det. Detta nämner även Lisa, som är i 55-årsåldern. 

Hon säger att det var lättare när hennes barn var små och hon själv var i centrum av det. Hon 

menar att hon inte har det med sig på samma sätt idag, vilket gör att hon tycker att det är lite 

svårt. Hon säger att det nu för tiden är häftigare saker och figurer än vad det var förr, och att 

det är så väldigt många figurer. Lisa och Mats säger att de brukar titta på julkalendern för att 

kunna diskutera den med barnen. Mats har också sett några avsnitt av X Factor, eftersom hans 

elever tittar på det och gärna pratar om det. Anders tycker att han, när han började jobba som 
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lärare för nio år sedan, hängde med i det mesta som eleverna gillade. Så känner han inte idag, 

och menar att den Spotify-lista som han använder sig av på sina bildlektioner, då eleverna får 

välja varsin låt, är en bra räddning för honom.  

 

4.5 Användning av elevernas populärkultur i undervisningen 

Samtliga lärare ser positivt på att använda sig av elevernas populärkultur. På frågan om man 

bör ta tillvara på elevernas intresse för populärkulturen i undervisningen svarade lärarna:  

- Absolut. Absolut. Sen ska man ju inte, alltså, det är ett vågspel. Man ska ju inte köra det rakt av, det 
tycker jag inte. Man ska ju inte prata om fotbollskort en hel… Men naturligtvis ska man plocka in det i 
undervisningen också (Isabella). 
 

- Om jag hade haft mer tid. Jag hade absolut velat använda mig av det mer. Att jobba utifrån barnen, vara 
där de är. Man vill ju inte hamna där (utanför), utan man vill vara där barnen är. Jag tyckte att jag kunde 
allt för nio år sedan. Det är svårt att hänga med nu. Svårt att vara uppdaterad (Anders).  

 
- Ja, det bör man absolut göra. Vi jobbade, på min andra skola, mycket utifrån Vygotskij där man skulle 

forska, så vi hade mycket tema och mycket forskning (Louise).  
 

- Man försöker ju… alltså allt som intresserar dem, så är det ju alltid enklare att föra fram något… eller 
ge ett budskap. Om det är något som intresserar dem så är det ju enklare att diskutera och prata (Mats). 
 

- Ja, det bör man. Till en viss gräns såklart. Men för att få med barnen (Lisa). 
 
 
De lärare som arbetar med yngre barn tar oftast in de populärkulturella figurerna spontant i 

undervisningen i form av att räkna med dem eller skriva någon saga om dem. Mats säger att 

han ofta försöker snappa upp och spinna vidare på det som barnen säger. Han brukar även ge 

räkneexempel t.ex. med Zlatan för att få in barnens intresse: ”Zlatan… Han skulle gå dit och 

dit och så gick han så många steg. Hur många steg gick han då totalt?” (Mats). Mats menar att 

om man kopplar undervisningen till sådana grejer så blir det mer intressant för barnen. Så 

resonerar Lisa också, som även hon brukar plocka in de populärkulturella figurerna både i 

räkning och i barnens sagor. Isabella, som har en förskoleklass, nämner att de ritar mycket 

kring de populärkulturella figurerna och att de även har målarbilder utifrån barnens intressen, 

så som t.ex. Star Wars. Hon säger också att hon har använt sig av barnens kort och kulor för 

att räkna.  

Louise, som tidigare arbetade med de lite äldre barnen, berättar att hon ofta använde sig av 

forskning och tema, gärna kring elevernas intressen så som musik, sport och mode, som de 

sedan fick redovisa för klassen. Louise menar att det känns viktigt att man kan ta in elevernas 

intressen och utnyttja det pedagogiskt. Anders pratar också om forskning och menar att det 

framförallt används mycket i årskurs 6. I samband med detta tar han upp att eleverna måste 

ställa sig kritiska till vad de hittar på internet. En annan aspekt som han tar upp är hur lätt man 
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som lärare kan upptäcka om de kopierat ett arbete, varför det är viktigt att tydliggöra det för 

eleverna. Anders säger att han använder allt mindre böcker i undervisningen och allt mer 

internet, och han menar att Wikipedia är en bra sida för att finna information. Anders tycker 

dock att det är svårt att få in populärkulturen i sina ämnen. Han berättar om 

samarbetsövningar i form av problemlösning i matematik som han byggt upp kring 

Halloween, ett tema som passade för tiden på året och som då också fanns i elevernas intresse. 

Dock tillägger han att Halloween kanske inte är populärkultur. Annars framkommer elevernas 

populärkultur främst när det gäller bild. På dessa lektioner har han en Spotify-lista som körs. 

Eleverna får då välja varsin låt som de vill höra. Ibland får eleverna också rita fritt, t.ex. om 

de vill göra ett bokmärke, och då de ritar de mycket Minecraft. Han säger att det tyvärr inte 

blir så mycket fritt sedan Lgr11 kom, eftersom det nu står tydligt vad som ska göras. Anders 

har därför fått styra upp bildundervisningen. Han tror att hans kollega, som har eleverna i 

svenska och So-ämnena, använder sig mer av populärkulturen än vad han gör. Mats påpekar 

också att den nya läroplanen har styrt upp undervisningen. Han menar att det inte finns så 

mycket utrymme till att göra egna teman kring t.ex. populärkulturen. I och med att det 

centrala innehållet i läroplanen anger vad som ska vara med i undervisningen, går det inte 

längre att välja lika fritt. 

På samtliga skolor får barnen gärna ta med och visa saker om det är något speciellt de vill 

visa upp, även om det inte händer så ofta. Detta görs i så fall främst under samlingen eller 

som en presentation inför klassen. Lärarna menar dock att man inte kan ta in hur mycket som 

helst, utan det måste finnas en gräns. Helst ska det också ha någon tillhörighet med vad de 

håller på med. Lisa säger att hon gärna vill ha en dialog med barnen när de har med 

någonting, så barnen får redovisa genom att berätta och motivera för sina klasskamrater.  

Samtliga lärare säger sig, mer eller mindre, använda musik och filmer av olika slag i sin 

undervisning. Lärarna menar att barnen tycker det är roligt så fort det kommer till bilder, och 

framförallt rörliga. Det fångar deras intresse. Louise ger exempel på hur hon har använt delar 

av filmen Ice Age för att förklara skrivprocessen och för att visa hur en berättelse är 

uppbyggd. När det gäller de böcker som eleverna läser i skolan får de väljas av eleverna 

utifrån deras intressen, vilket betyder att populärkulturella böcker får användas. Samtliga 

lärare menar också att eleverna gärna får ta med böcker hemifrån och läsa i skolan. Andra 

saker som framkommer i intervjuerna är teater, som Mats och Louise nämner. Louise berättar 

också att de har tittat på Pippi Långstrump, och säger att hon blev förvånad att det var så 

många i klassen som inte hade sett de riktiga Pippifilmerna.   
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4.5.1 Ökad motivation hos eleverna i samband med populärkulturen 

Lärarna är överrens om att man genom att använda elevernas populärkultur ökar deras 

motivation. Några av lärarna ger exempel på hur de arbetar med omotiverade elever eller 

elever med någon svårighet. Lisa väljer t.ex. att ta till de populärkulturella figurerna till barn 

som har svårt för att lära sig läsa, då de tillsammans skriver meningar som de sedan klipper 

sönder och jobbar med. Hon menar att det är roligare för barnen att använda dessa figurer än 

att använda någon bok från skolan. Även Anders har erfarenhet av detta då han jobbade med 

”en elev som var anti allting” (Anders). Han menade att han ändrade om uppgifterna och gav 

eleven matteexempel som handlade om bilar och fotboll eftersom det var elevens intresse. 

Genom detta visade eleven att han faktiskt kunde. Anders nådde dit han ville och han märkte 

att eleven blev mer motiverad. Anders säger: ”Han hade kanske klarat det ändå, men det kan 

också ha varit hans intressen som gjorde det, att det blev roligare” (Anders). Louise tycker det 

är bra att ge eleverna val, att de själva får vara med och bestämma och att de får möjlighet att 

plocka in kändisar och idoler i sina sagor. Hon menar att det höjer resultatet direkt, eftersom 

eleverna får mer idéer om det är något de känner igen.  

 

4.5.2 Serietidningar i undervisningen 

När det gäller användning av serietidningar i undervisningen, tycker Isabella som har F-

klassen att det är helt okej. Hon säger att hon har ett barn i klassen som älskar Bamse och som 

gärna sitter och bläddrar i Bamsetidningar istället för en bok. Isabella menar att det är bättre 

att barnen läser en serietidning än att de inte läser alls. Så resonerar Mats också, som har barn 

i årskurs 1. Han har dock inga serietidningar på skolan, men säger att det inte spelar någon 

roll vad barnen läser, utan det viktigaste är att de läser. Han har dock inte fått någon förfrågan 

från eleverna angående serietidningar, utan han säger att de flesta barn väljer att läsa 

kapitelböcker. Louise har en annan syn när det gäller serietidningar:  

Det tror jag inte att jag hade ställt mig så positiv till. Därför det… Språket i serietidningar är inte så 
utvecklande, och orden är oftast svårare. Och det språket som används är inte speciellt bra för de som ska 
börja läsa. Däremot så kan man ju nån gång då och då få använda sig av att läsa… Som en kille här i 
klassen, han har ju ofta redovisat serier och sånt där som han har läst. Men så är den här killen en väldigt 
duktig läsare. Han plöjer igenom många böcker. Så nån gång då och då är jag inte emot det. Men att ha 
det för att systematiskt träna sin läsning tror jag inte (Louise). 
 

Louise säger att hon däremot har arbetat med serier på så vis att eleverna själva får rita och 

skapa egna serier. Övriga lärare, utom Isabella som inte varit verksam så länge, nämner också 

att de har arbetat med serier i undervisningen på så sätt att barnen får skapa egna.  
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4.5.3 Dator och datorspel i undervisningen 

Datorn används mycket i undervisningen, och då främst för att få fram snabb information från 

internet samt för att renskriva texter. Lisa är den enda av lärarna som just nu står utan dator 

eftersom hennes är sönder och hon menar att det tar lång tid att få den lagad. Datorspel 

används av samtliga lärare, främst i form av pedagogiska datorspel. Louise låter barnen få 

spela vissa mattespel på internet ibland, som ett belöningssystem. Hon säger att de inte får 

välja fritt eftersom det då kan komma fram onödiga våldsspel. Sådant får de syssla med 

hemma, menar hon. Mats låter sina elever spela fritt ibland, då barnen mer får använda sig av 

populärkulturella datorspel. De använder då någon spelsida som barnen brukar spela på 

hemma och han nämner att flickorna gärna spelar ett spel där man klär dockor. YouTube är 

också något som de flesta lärare nämner. Anders uttrycker att de brukar använda YouTube för 

att ibland ”lyxa till det lite på fredagen” (Anders). De lärare som äter med sina elever i 

klassrummet kan ibland sätta igång YouTube och titta på barnens låtar under tiden de äter. 

Roliga klipp är också något som lärarna tar upp att de har kikat på efter barnens önskemål, 

t.ex. om de har haft klassens timme.  

IPad tas också upp som ett hjälpmedel i undervisningen och är något som barnen tycker är 

roligt och uppskattar. Mats menar att barnen inte ser det som att de lär sig saker, utan de ser 

det som att de spelar och leker. Dock finns det en variation bland lärarna vilken tillgång det 

finns till att använda sig av iPad, då vissa klasser har tillgång till två stycken och vissa lärare 

inte har någon.  

 

4.5.4 Vad går inte att använda i undervisningen? 

På frågan om det finns bra och dålig populärkultur för barn svarar Lisa:  

Ja det finns ju både… egentligen tycker jag att man kan se elev till elev. För en del elever klarar det 
jättebra och en del elever klarar inte alls det. Om man pratar lite grann om våldfigurerna… det är en del 
som inte alls skulle bry sig om det, eller man använder det som rollspel. Men en del har det mer som att 
det är våld, och att det ska mördas eller slås ner något eller någon då. Så jag kan tycka det är lite elev till 
elev (Lisa). 
 

Lisa påpekar också att man måste vara observant och att man inte ska ta in allt. Under hela 

intervjun poängterar hon att det är viktigt att föra diskussioner kring den populärkultur som 

barnen möter, och hon återkommer hela tiden till olika värdegrundsfrågor i relation med 

populärkulturen. Isabella säger att man kanske inte väljer att ta in t.ex. våld i undervisningen. 

Mats däremot tror att man kan ha med det mesta, men att man då måste prata om det: 

Om det nu är våldsamt… Film eller TV-spel eller vad som helst, så kan man diskutera det ju. Då kommer 
värdegrundsfrågor in där. Och förklara att det här är ju bara på skoj, och det här kan man ju inte göra i 
vanliga fall. Och vad skulle hända om man slog någon i huvudet med en klubba eller vad det nu är 
liksom… Och då kommer man ju in på människokroppen också ju (Mats). 
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Louise tycker inte att man kan ta med allt i undervisningen. Hon berättar om en händelse när 

barnen skulle få ta med och presentera varsin låt. En pojke presenterade en låt med mycket 

anspelningar på sex och många fula ord, varför Louise fick stänga av och säga att den inte var 

lämplig att använda. Hon menar att denna kille var tuff och medveten om vad han gjorde. 

Annars brukar barnen inte våga göra så, utan de väljer sådana låtar som är bra att framföra. 

Sådana saker, t.ex. videors som anspelar på sex och våldsamma datorspel passar inte i skolan, 

menar Louise, och hon tänker på vad föräldrarna skulle säga om de hade tillåtit sådant. 

 

4.5.5 Är lärarna nöjda med hur de arbetar med populärkulturen? 

Lisa tycker att hon får in populärkulturen på ett bra sätt i undervisningen och känner sig nöjd. 

Hon hade däremot velat använda datorn mer, men menar att det är en fråga om resurser. 

Övriga lärare hade gärna velat jobba mer utifrån populärkulturen, men vet inte riktigt hur de 

ska få in det. Mats säger att han gärna provar nya saker och att man inte ska låsa sig fast vid 

något eller mota ut något innan man provat överhuvudtaget. Han menar att man måste vara 

öppen och ta tillvara på både barnens och föräldrarnas idéer. Isabella säger att hon tror att man 

hade kunnat använda sig mycket mer av det, men menar på att då kanske förutsättningarna 

också måste förändras och syftar på att man hade behövt fler datorer. Louise tycker att den 

klass hon har nu hämmar lite, då det är en klass som inte fungerar så bra som grupp, varför det 

ofta uppstår konflikter mellan eleverna. Av den anledningen får de hålla striktare i klassen och 

kan därför inte låta dem forska på samma sätt som hon kunde med eleverna på sin förra skola. 

Anders säger också att han skulle vilja ta in populärkulturen mer, men tycker det är svårt att få 

in det i sina ämnen. Han tror dock inte att man ska använda det för mycket heller, så man 

påverkar eleverna i någon riktning: 

Skulle man använda det mycket så kanske det färgar eleverna mer. Att de gör som alla andra, för att alla 
andra tycker så. Man lämnar lite sin ”Vad tycker jag själv” (Anders). 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer empirin att ställas mot bakgrund och tidigare forskning, samt mot mina 

egna tankar och den förförståelse jag har.  

 

5.1 Populärkulturen i skolan och undervisningen 

Resultatet av min undersökning visar att lärarna ställer sig positiva till att använda elevernas 

populärkultur i undervisningen, till skillnad från Fasts (2007) studie som påvisar att de lärare 

hon mötte ville erbjuda något annat i sin verksamhet. Värt att säga är att min undersökning 

inte är lika omfattade som Fasts, och jag använder mig endast av intervju som metod och inte 

observation. Observation, som Fast använde sig av, bidrog till att hon iakttog saker i 

klassrummen som visade att lärarna oftast inte tog tillvara på elevernas intressen för 

populärkultur i undervisningen. Detta perspektiv har jag inte intagit i min studie, utan jag har 

enbart tagit reda på lärarnas tankar och åsikter genom intervjuer, vilka påvisade att samtliga 

fem lärare tycker det är viktigt att ta tillvara på elevernas intressen för populärkulturen.  

Det framkom att en av de tre skolorna har ett förbud mot att ta med sig populärkultur till 

skolan, så som t.ex. samlarkort. I enlighet med Fast (2007) har detta förbjudits på skolan 

p.g.a. de konflikter som ofta kan uppstå mellan barnen då de har med sig saker och 

samlarkort. En annan aspekt som kan komma in i detta resonemang, och som kanske också 

kan tas hänsyn till när det gäller medhavd populärkultur, är barns olika förutsättningar från 

hemmet. En del barn kanske har många samlarkort, medan andra barn kanske inte har så 

många, vilket kan bidra till att en skillnad synliggörs mellan barnen (Sparrman, 2006). Denna 

aspekt nämndes inte av lärarna, varför jag inte tror att den utgör något problem på de olika 

skolorna. Uppmuntran till konsumtion är också en aspekt värd att ta upp i detta sammanhang. 

Genom att barnen tar med och visar upp sin populärkultur, är det lätt hänt att barnen vill ha 

det som kamraterna har. Ellneby (2005) och Sparrman (2006) menar att om barn vill ha en 

viss leksak behöver detta inte bero på ett habegär, utan de menar att det kan ge barnen en 

känsla av en grupptillhörighet. Lisa nämner att det konsumeras mycket idag. Här kan jag 

utläsa att hon vänder på perspektivet och belyser detta problem i klassrummet genom att låta 

barnen få tänka till och ställa sig kritiska: ”Vad är det vi håller på med? Köper dyra saker. Vi 

kanske inte ens är rädda om dem. Alltså att man kan diskutera sådana saker” (Lisa). Isabella 

tar upp att populärkulturen blir en kostnad för hemmet. Är det då rätt att man i skolan får ta 

med sig sin populärkultur och på så sätt synliggöra sina leksaker och sin status i skolan, samt 

bidra till att den kan inbringa till lockelse och konsumtion? Jag tror inte att det finns något 
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givet svar på denna fråga, utan förutsättningarna för hur det fungerar respektive inte fungerar 

får nog bedömas skola för skola, och fall för fall. Anser man att det skapar problem får man 

göra något åt det, vilket kanske innebär ett förbud mot att ha med vissa saker eller ett 

totalförbud mot medhavd populärkultur. Sammanfattningsvis, menar jag, att så länge det 

fungerar, vilket de flesta lärare menar att det gör, kan jag se fördelar med att skolans värld 

möter barnens värld och har en tillåtande hållning till deras intresse för populärkulturen. 

Genom att barnen är välkomna att ta med sin populärkultur till skolan, så som Beyblade och 

fotbollsbilder, tycker jag bjuder in till samspel, lärande och gemenskap under skolans raster 

samt bidrar till att skolan blir en plats som möter den värld barnen lever i utanför skoltid. 

Dock är det förståligt att medhavd populärkultur ibland får förbjudas om det leder till allt för 

mycket konflikter mellan barnen eller något annat problem. Jag tycker att skola C har en bra 

lösning på detta, då de förbjuder den periodvis. På så vis lär barnen sig att de måste ta ansvar 

över både sina medhavda saker, samt relationen till sina kamrater, om de ska få ta med sig 

sina leksaker hemifrån.  

Lärarna uttrycker att det är viktigt att det finns en diskussion med eleverna kring deras 

populärkultur, t.ex. om de tar med och visar upp något i klassrummet. På så vis används 

populärkulturen pedagogiskt, vilket kan öppna upp för samspel och lärande. Lärarna ger 

också olika exempel på hur de tar in elevernas populärkultur i undervisningen, både för att 

väcka ett intresse och för att belysa olika värdegrundsfrågor. Utifrån lärarnas utsagor kan man 

utläsa att de möter barnen i gemensamma samtal och med olika artefakter som hjälp, t.ex. i 

form av böcker, filmer och musik (Smidt, 2010). Louise ger exempel på att hon använder 

delar av den populärkulturella filmen Ice Age för att förklara skrivprocessen och för att 

synliggöra hur en berättelse är uppbyggd. Här kan man prata om att mediering sker och att 

eleverna lär med hjälp av en artefakt och en mer kompetent person, i det här fallet läraren (se 

bild 2 på sidan 21). Genom att använda sig av denna artefakt (filmen) kan läraren få eleverna 

att tillägna sig ny kunskap. Detta sker i medieringen med hjälp av artefakten och det samtal 

som följer av läraren, vilket kan bidra till att ändra elevernas tankesätt (Smidt, 2010). Detta 

sker kontinuerligt i skolan och i lärarandet. Genom att använda populärkulturella artefakter 

som hjälpmedel i undervisningen kan man bidra till att eleverna får en djupare förståelse, 

eftersom det är något de känner igen och som redan finns i deras erfarenhetsvärld. Ovan 

nämnda exempel tycker jag visar på att lärarna intar ett sociokulturellt förhållningssätt i 

klassrummet och att det sker ett samspel kring elevernas populärkultur. 
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5.2 Populärkultur som redskap för samspel och lärande  

Jag var intresserad av att ta reda på om lärarna använder sig av populärkultur som ett redskap 

för samspel och lärande, och på så vis se om det sociokulturella perspektivet eventuellt ligger 

som grund för användandet av elevernas populärkultur i undervisningen. Lärarna är eniga om 

att populärkulturen kan öppna upp för samspel och lärande. Dock är det största motivet för 

användandet av populärkultur i undervisningen, att få barnen motiverade och att möta deras 

intressen så undervisningen blir mer intressant och på så vis bidrar till lärande hos barnen. 

Låter man eleverna arbeta med sådant som gör dem intresserade och motiverade, menar jag 

att det är ganska självklart att de tillägnar sig en djupare kunskap och förståelse, vilket också 

professor Gärdenfors hävdar när han säger att det är först när vi förstår hur saker och ting 

hänger ihop som vi minns och lär oss på riktigt (Wahlgren, 2011). De lärare som arbetar med 

de yngre barnen menar att de inte arbetar just med samspelet kring populärkulturen, utan att 

de mer använder sig av de populärkulturella figurerna för att räkna med och skriva sagor om. 

De lärare som däremot arbetar med de lite äldre barnen använder sig mer av populärkulturen 

som samspel, varför jag nedan kommer att diskutera problemlösning och forskning med grund 

i det sociokulturella perspektivet.  

 

5.2.1 Samarbete kring problemlösning 

Anders nämnde att han brukar arbeta med gemensam problemlösning i matematik. Detta visar 

att han gärna arbetar med samspelet i en grupp, då man med fördel kan dra nytta av elevernas 

populärkultur och skapa problemlösningar kring ämnen som fångar deras intresse. Genom att 

arbeta med samspel och lärande intar Anders ett sociokulturellt perspektiv i sin undervisning. 

Denna gång hade han använt sig av ett Halloweentema, eftersom det låg i tiden. Anders själv 

menar att Halloween kanske inte är populärkultur, men om man tittar på det som barnen 

möter och som fångar deras intresse den tiden på året, tycker jag att man kan se att 

populärkulturen kommer in i detta tema. Genom att arbeta kring problemlösning i en grupp 

drar man nytta av en grupps olika kompetenser. De olika individernas kompetenser fördelas i 

gruppen och leder till ny kunskap för alla som deltar (Sparrman, 2006). Här kan man också 

tolka in att några av eleverna i gruppen kommer att nå den närmaste utvecklingszonen 

(Bråten, 1998) då det är möjligt att de efteråt självständigt klarar av att lösa en uppgift som de 

inte tidigare klarade av att lösa själv, men klarade med gruppens hjälp. Anders säger också att 

han bedömer gruppen som helhet, d.v.s. samspelet i gruppen. Eleverna ska även gå fram och 

redovisa tillsammans och han poängerar att det är viktigt att få in biten av att alla hjälps åt.  
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5.2.2 Forskning utifrån Vygotskijs teori 

De lärare som arbetar med de äldre barnen tar upp att de jobbar mycket med fri forskning. 

Louise specificerade att hon arbetat mycket med forskning utifrån Vygotskijs teori, och gärna 

utifrån populärkulturen för att använda elevernas intressen pedagogiskt. Eleverna får då välja 

forskningsområde utifrån sina intressen, vilket kan resultera i t.ex. musik, sport, mode etc. 

Louise menar att det är bra att ge eleverna val och att de får vara med och bestämma. Detta 

visar på att hon arbetar med populärkulturen i enlighet med läroplanen, som belyser att 

eleverna ska få vara delaktiga i undervisningens utformning och ansvara över sitt eget lärande 

(Skolverket, 2011). Hur Louise menade med att hon använder sig av forskning utifrån 

Vygotskij fick jag aldrig exakt svar på, och jag upplever här att jag borde ha ställt fler 

följdfrågor för att få en djupare förståelse. Som jag tolkar det, kan man se det sociokulturella 

perspektivet som en pågående process av lärande, och att vi i princip lär oss av allt vi möter. 

Bråten (1998) pratar om den närmaste utvecklingszonen, vilken kan förklaras med skillnaden 

mellan det som barnet kan göra ensamt och det som barnet kan klara med hjälp av en mer 

kompetent person. Dock hävdar Rönnberg (2006) att denna kompetenta person inte behöver 

vara en människa, utan även kan vara en populärkulturell figur eller någon från TV. Rönnberg 

(2006) menar att det viktigaste, enligt Vygotskij, är den potential för lärande som kan frigöras 

genom mötet och dialogen, och inte samspelet i sig, vilket även kan ske genom medier och 

populärkultur. Strandberg (2006) och Smidt (2010) förklarar lärarandet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv genom att vår relation till världen är medierad och att vi möter 

världen med hjälp av kulturella redskap, så som artefakter. Eftersom artefakterna, enligt 

Smidt, är skapade av människan kan populärkulturen tolkas in i detta begrepp. Om man har 

detta synsätt, är det svårt att inte lära, eftersom det kontinuerligt uppstår situationer med 

lärande. Om man då återgår till forskning enligt Vygotskijs teori, tolkar jag det som att det 

egentligen inte spelar någon roll om det sker ett samspel kring forskningen, d.v.s. att flera 

elever forskar tillsammans, eller om eleven forskar enskilt. Genom att forska sker mediering i 

form av att finna kunskap om någonting specifikt. För att tillägna sig kunskap krävs 

hjälpmedel, artefakter, så som t.ex. en bok eller internet. Liksom Rönnberg (2006) menar, 

sker då ett samspel trots att det inte är med en levande person. Vid enskild forskning sker 

detta samspel mellan eleven och den artefakt som används för att finna kunskap och fakta. 

Värt att säga är dock att forskning tillsammans med andra även bidrar till samspel mellan de 

olika individerna, varför olika åsikter och kompetenser kan belysas och diskuteras. På så sätt 

kan det leda till djupare förståelse och lärande eftersom det är flera tankar och idéer som 

samspelar. Lärarna nämnde också att eleverna ska redovisa, vilket jag antar sker inför 
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klasskamraterna där olika aspekter lyfts fram för diskussion. Detta bidrar i sin tur till att en 

vidare interaktion kan ta form i klassrummet där lärande kan ske utifrån detta samspel.   

 

5.3 Lärarnas resonemang kring elevernas populärkultur 

En av mina forskningsfrågor gällde lärarnas resonemang kring elevernas populärkultur. 

Eftersom denna fråga är både öppen och stor täcker den in många aspekter kring 

populärkulturen, varför en hel del åsikter, både positiva och negativa, framkommer genom 

intervjuerna. Liksom både Persson (2000) och Fast (2007) tar upp, poängterade samtliga 

lärare att populärkulturen förändras i snabb takt och de tycker att det är svårt att hänga med, 

framförallt Lisa som är lite äldre. Dock framkommer det att hon försöker hänga med genom 

att hon bjuder in elevernas figurer i olika ämnen i skolan, så som matematik och svenska. Fast 

(2007) menar att lärarna i hennes studie tycker att barnens leksaker har så konstiga namn och 

att det var lättare förr, vilket jag drar en parallell till Lisa, som säger att dagens figurer är 

häftigare och svårare än vad de var när hennes barn var små. I enlighet med Mats, kan jag se 

värdet av att snappa upp lite här och var från barnen och att man utifrån det försöker spinna 

vidare på något barnen sagt. På så sätt visar man för eleverna att man är intresserad av att 

lyssna på vad de har att säga och att deras intressen är viktiga. Enligt Sparrman (2006) ligger 

barnens intresse för populärkulturen känslomässigt nära dem, varför det är viktigt att försöka 

tänka på att inte nedvärdera deras intressen eftersom det då också kan innebära nedvärdering 

av barnens känslor.  

I enlighet med Fast (2007) menar Isabella att de yngre barnens populärkultur öppnar upp 

för lärande och kan bidra till att barnen får ett intresse för att läsa och skriva redan innan de 

börjar skolan. Fast skriver att de ”ryggsäckar”, d.v.s. de sociala och språkliga erfarenheter 

som barnen bär med sig till skolan den första skoldagen, oftast lämnas kvar utanför 

klassrummet, eftersom läraren anser att de inte har något värde. Isabellas påstående visar att 

hon har en medvetenhet om dessa ”ryggsäckar” och att hon ser ett värde i barnens tidigare 

erfarenheter, varför jag tror att hon lättare kan ta tillvara på detta i undervisningen. Mats och 

Lisa, som också arbetar med de yngre barnen, verkar också se värdet av barnens tidigare 

erfarenheter och drar nytta av detta i undervisningen.  

Enligt lärarna finns det tydliga skillnader på pojkars och flickors populärkultur och den 

påverkan denna ger. Lärarna nämner att pojkar är mer aktiva i sin populärkultur, vilket styrks 

av Fast (2007) som hävdar att deras leksaker kräver det. Utifrån lärarnas utsagor kan jag 

utläsa att detta grundas på att det främst är pojkar som tar med sig sin populärkultur till skolan 

och leker kring den, samt att det också är främst pojkar som leker de våldsamma 
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medialekarna. När det gäller de populärkulturella dockor som flickorna leker med, kan man 

ana av Lisas uttalande, då hon omtalar dem som förskräckliga, att hon finner dessa stereotyper 

provocerande (Fast, 2007 & Rönnberg 1997). Detta bidar till att hon lyfter värderingsfrågor i 

klassrummet om det som barnen möter för att de ska få ställa sig kritiska till detta stoff.  

De lärare som arbetar med de lite äldre barnen pratar om den negativa påverkan som media 

kan ha, framförallt på flickor i årskurs 4 och uppåt, och i enlighet med Ellneby (2005) menar 

de att eleverna kan tillägna sig budskap som de kanske inte ens förstår och som de inte är 

mogna att ta emot. Jag tror att den bild som media ger av kvinnor, i form av det skönhetsideal 

som råder med att vara slank och snygg, kan bidra till att flickor påverkas i negativ riktning 

och att detta kan leda till att de känner sig missnöjda med sitt utseende, vilket i sin tur kan ge 

sämre självbild och självförtroende. Det finns risk att tro att flickor kan tillägna sig ett synsätt 

som påvisar att det viktigaste är att man är vacker och att det är det som betyder något. Det är 

därför viktigt att eleverna lär sig att ställa sig kritiska till det stoff de möter, vilket lärarna 

belyser. I enlighet med Ellneby (2005) menar de att eleverna bör lära sig att sålla bland den 

information de får, vad som är användbart och vad som inte är användbart.  

 

5.3.1 Lärarnas resonemang kring våldsamma medialekar 

Vad man kan förstå av lärarnas utsagor är att de våldsamma medialekarna, så som t.ex. Star 

Wars, är tillåtande på samtliga skolor. I enlighet med Rönnberg (1997) menar lärarna att 

barnen inte använder fysiskt våld, utan det är enbart på låtsas, och om barnen skulle råka 

skada sig så hade det varit oavsiktligt. De lärare som arbetar med de yngre barnen, betonar 

leken som en viktig social del i lärandet, vilket läroplanen styrker (Skolverket, 2011). Min 

slutsats är att lärarna är tillåtande och ser positivt på barnens lekar, även om de ibland 

innefattar våld, och även om det någon gång händer att de får gå in och bryta i leken. Lisa 

säger att det är bra att barnen bearbetar sin lek. Eftersom jag aldrig ställde följdfrågor kring 

detta uttalande, vet jag inte exakt hur hon menade. Själv kopplar jag detta till Rönnberg 

(1997) som menar att många känslor kan bearbetas i barns lek, samt till Ellneby (2005) som 

skriver att den våldsamma leken kan lära barn hur man får göra och inte göra och hur man får 

vara och hur man inte får vara. Min slutsats är alltså att barn lär sig vad som är rätt och vad 

som är fel genom sina våldsamma medialekar och att lärarna också har detta synsätt. 

 

5.3.2 Värdegrundsfrågor i relation med populärkulturen 

Här vill jag åter betona det som en av lärarna tog upp på frågan om det finns bra och dålig 

populärkultur, samt ge mina reflektioner kring detta: 
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[…] egentligen tycker jag att man kan se elev till elev. För en del elever klarar det jättebra och en del 
elever klarar inte alls det. Om man pratar lite grann om våldfigurerna… det är en del som inte alls skulle 
bry sig om det. Eller man använder det som rollspel. Men en del har det mer som att det är våld, att det 
ska mördas eller slås ner något eller någon då. Så jag kan tycka att det är lite elev till elev (Lisa). 

 

Ellneby (2005) menar att barn som växer upp i ett tryggt hem ofta påverkas mindre av 

mediavåldet än ett barn som kommer från ett otryggt hem. I en klass finns olika individer med 

olika bakgrund och erfarenheter, vilket är viktigt att ha i åtanke, inte bara när det gäller i 

relation till populärkulturen och det våld som kan förekomma, utan i samtliga situationer i 

skolan. Vissa barn påverkas mer än andra, och de påverkas av olika saker, varför det inte går 

att ge ett generellt svar som gäller för alla. De flesta av lärarna betonar vikten av diskussioner 

kring det som barnen kommer i kontakt med, både när det gäller det våld som kan förekomma 

samt övriga aspekter som kan ge påverkan utifrån populärkulturen, varför många 

värdegrundsfrågor lyfts fram. Vi lever i ett globalt samhälle (Ellneby, 2005) och utvecklingen 

går, minst sagt, framåt med hög hastighet. Datorer och media spelar en stor roll i vårt 

samhälle, och ofta har barn långt innan skolåldern en förståelse för datorn som 

kommunikationsmedel. Barn idag växer upp med datorspel, att man kan skicka e-post, chatta 

och prata med familj och vänner över hela världen via internet. Man handlar på nätet och man 

söker information med endast några få knapptryckningar. Mobiltelefoner och smartphones 

finns ständigt tillgängliga vid våra sidor. Barn växer upp med allt detta som en självklar och 

naturlig del i samhället, och är ofta redan innan skolstarten aktiva användare av den teknik 

som finns. Skolans uppgift genom tiden har varit att fostra våra barn till samhällsmedborgare, 

men har i och med datorns framtågande och medias betydelse fått konkurrens och är därför 

inte längre den självklara kunskapsförmedlaren (Andersson, 1999). Genom alla TV-kanaler 

som finns att tillgå, möter vi många olika sorters information, samt våld som bara tycks bli 

värre och värre. Därför anser jag att det är viktigt att barnens verklighet och erfarenheter blir 

en del av skolans värld och att dessa aspekter tas upp i skolan. Framförallt om våld föder våld. 

Då känns det extra angeläget att eleverna lär sig att ifrågasätta vad som är rätt och vad som är 

fel och vad som egentligen är viktigt i livet. Barnen behöver helt enkelt få lära sig om det 

samhälle vi lever i så de kan börja ifrågasätta sådant som de möter. Liksom Ellneby (2005) 

menar behövs ytterligare en basfärdighet i skolan, vilken är att barnen bör få lära sig att 

kritiskt granska den information de möter, vilket även läroplanen belyser (Skolverket, 2011). 

Det är inte en självklarhet att alla barn har möjlighet att tillägna sig denna färdighet hemifrån, 

varför det blir en viktig del i skolans verksamhet och för läraren. Det kan också vara nyttigt 

för eleverna att få möta olika perspektiv, då de i skolan kanske får möta andra perspektiv än 
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vad som erbjuds i hemmet. Värdegrundsfrågor och kritisk granskning av det stoff som barnen 

möter är två återkommande aspekter i intervjuerna, vilket jag har nämnt innan. Som jag tolkar 

lärarna, menar de att det är en viktig basfärdighet att bära med sig framåt i livet, vilket visar 

att de är medvetna om att det ingår i en lärares profession att ha värdegrunden i åtanke i 

relation till det stoff barnen möter.  

 

5.4 Lärarnas definition av populärkultur 

Vad som är populärkultur och vad som inte är populärkultur uttrycks inte hos lärarna, vilket 

kan bero på att jag inte har någon fråga som rör detta. Dock känner jag i efterhand att jag 

skulle haft en fråga för att få reda på vad som anses högt respektive lågt i skolan, samt för att 

få reda på hur lärarna definierar begreppet populärkultur. Louise och Mats kom in på teater, 

vilket innebär att det är möjligt att de ser teater som populärkultur, medan andra kanske inte 

hade klassat det som populärkultur. Louise nämnde Pippi Långstrump, dock med förvåning 

över att inte alla barn sett filmerna, vilket kan innebära att hon inte definierar Pippi som 

populärkultur, eftersom lärarna menar att populärkultur är sådant som barnen är intresserade 

av just nu. Huruvida t.ex. Pippi Långstrump tillhör populärkultur eller inte går att diskuteras. 

Pippi är onekligen fortfarande populär för många, varför dessa verk kan sättas i relation med 

definitionen Populärkultur som är uppskattad av många (Lindgren, 2009). Dock har Astrid 

Lindgren fått en speciell plats i Sverige och hennes verk, så som Pippi, kan mer räknas till det 

historiska kulturarv som är av vikt att föra vidare, varför vissa människor kanske inte hade 

satt Pippi i relation med populärkultur, eftersom det enligt definitionen Populärkultur är 

annan kultur än finkultur skulle kunna klassas som skräpkultur och förströelse (Lindgren, 

2009). Var gränserna går är svårt. Mitt resultat av intervjuerna påvisar att ingen av lärarna 

använde sig av definitionen att Populärkultur är annan kultur än finkultur, möjligtvis endast 

Louise när det gäller serietidningar, då hon inte anser att det är bra nog att använda i 

undervisningen. Vad jag kan utläsa i det empiriska materialet, är att lärarna kopplar barnens 

populärkultur till underhållning och sådant som är populärt just nu för barnen, och de ger 

exempel på idoler, musik och leksaker som är moderna och populära just nu. Detta påvisar att 

lärarna definierar populärkultur som Populärkultur är kultur som många uppskattar. Jag kan 

även se att lärarna använder sig av definitionen Populärkultur är masskultur (Lindgren, 2009) 

eftersom de flesta av lärarna nämner YouTube och mediernas betydelse.  
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6. Slutdiskussion 

I denna slutdiskussion kommer jag först att föra en diskussion kring den metod som har 

använts i studien. Därefter följer en sammanfattande diskussion kring uppsatsens resultat. I 

dessa båda delar kommer jag att motivera de val och tolkningar jag har gjort, samt belysa vad 

som kunde ha förändrats om jag i dagsläget hade gjort om studien. Slutligen följer ett avsnitt 

med förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier, så som denna undersökning, bygger i hög grad på forskarens tolkning, 

varför denna studie har tolkats utifrån min förförståelse. Jag har försökt återge lärarnas svar 

och uttalanden på ett så korrekt och riktigt sätt som möjligt. Jag kan inte påstå att resultatet 

kan sägas vara allmänt, utan det gäller enbart för dessa fem lärare och hur de arbetar. För att 

få ett vidare resultat och en bredare bild av hur det verkligen ser ut i skolorna generellt, hade 

jag behövt intervjua fler lärare och kanske också göra observationer i samband med 

intervjuerna. Det hade bidragit till en djupare och mer ingående skildring av lärarnas syn på 

elevernas populärkultur och hur denna verkligen kommer till uttryck i skolan. Dock var syftet 

med studien att få reda på lärarnas tankar, åsikter och resonemang kring elevernas 

populärkultur, varför observationer inte gjordes. Det blir således ett förlag till fortsatt 

forskning.  

Jag känner mig nöjd med undersökningen och val av metod, och tycker att jag fått svar på 

de problemformuleringar som fanns för arbetet. De fördelar jag kan se med att använda sig av 

kvalitativ intervju som metod är att man får ta del av den intervjuades tankar och åsikter och 

att man på så sätt kan få unika svar, samt att det ges tillfällen att ställa följdfrågor om svaren 

är otydliga. På så vis kan man få mer djupgående svar. Enkäter hade dock givit fler 

lärarsynpunkter, eftersom de hade kunnat skickas ut till en större undersökningsgrupp, men 

man hade inte fått samma uttömmande svar som vid intervjuer. Genom ett formulär hade man 

inte heller fått ta del av mimik och kroppsspråk, vilket man får vid ett personligt möte. Den 

nackdel som kan finnas genom det personliga möte som äger rum vid en intervju, kan vara att 

intervjupersonen säger det som han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Därför är det 

viktigt att intervjuaren inte visar sina egna åsikter, vilket stärks av Trost (1997) som menar att 

intervjuaren ska ligga lågt med sina egna åsikter för att inte påverka svaren. Detta försökte jag 

ha i åtanke under samtliga intervjuer och jag utgår ifrån att svaren är sanningsenliga och att 

det är lärarnas verkliga åsikter som framkommer under intervjuerna. 
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Så här i efterhand kan jag känna att jag vid vissa tillfällen borde ställt fler följdfrågor till 

lärarna för att få mer utvecklad information och finna en djupare förståelse. Lisa nämnde t.ex. 

att barnen bearbetar sin lek, men eftersom följdfrågor inte ställdes fick jag egentligen inte veta 

vad hon menade. Likadant när Louise nämnde att hon arbetar med forskning utifrån 

Vygotskij. Exakt vad hon menade med det kan jag inte svara på, utan jag har i studien återgett 

min egen tolkning av detta uttalande utifrån min egen förförståelse i relation med min 

tolkning av det sociokulturella perspektivet. En annan sak som kunde lagts till i 

frågeställningen är hur lärarna arbetar med värdegrundsfrågor utifrån populärkulturen, 

eftersom detta var något som kontinuerligt återkom under intervjuerna. Samtliga lärare, utom 

Isabella, kom in på värdegrundsfrågor i samband med intervjuerna utan att det fanns någon 

förberedd frågeformulering för detta. Det kan mycket väl vara så att Isabella också belyser 

olika värdegrundsfrågor i klassrummet i samband med den populärkultur som barnen möter, 

men att vi i samtalet inte kom in på det, varför det blev osagt.  

En aspekt som kan diskuteras i denna uppsats är att det inte är samma dokumentationsform 

på samtliga intervjuer, då en av intervjupersonerna inte ville bli inspelad. Hade jag försökt få 

honom att bli inspelad hade han kunnat känna sig hämmad och obekväm med situationen, och 

på så vis hade svaren kunnat påverkas. Eftersom intervjupersonen nu kände sig avslappnad, 

menar jag att intervjusvaren blev mer korrekta. Trots att denna intervju inte spelades in 

försökte jag göra den så likvärdig de andra som möjligt genom anteckningar och genom att 

även skriva ner en del exakta citat som sades, samt efteråt skriva ner minnesanteckningar från 

intervjun. Anteckningarna förtydligades också direkt efter intervjun för att ha samtalet i så 

färskt minne som möjligt. Det kan nog diskuteras om huruvida denna intervju ska bedömas 

likvärdig de andra, och om den borde vara med i studien eller inte. Jag bedömde, med det 

underlag jag fick, att den kan behandlas likvärdig med de andra.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min undersökning visar att populärkulturen är en del av skolan. Även om det 

sker ett förbud mot att ta med sig populärkultur för att leka med på rasterna på en av skolorna, 

är min slutsats att samtliga lärare har en tillåtande attityd till populärkulturen och ser positivt 

på att använda sig av den i skolans undervisningssituation. Däremot menar lärarna att 

populärkulturen i sig inte alltid är så positiv, främst med tanke på den påverkan de märker att 

den kan ha på barnen, och framförallt den negativa inverkan den kan ha på flickor från årskurs 

4 och uppåt i deras identitetskapande. Lärarna menar därför att det finns anledning att lyfta 
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fram olika värdegrundsfrågor i relation med populärkulturen, vilket jag också finner som en 

betydelsefull aspekt då barn idag har tillgång till väldigt mycket information via olika medier.  

Samtliga lärare är överrens om att populärkulturen leder till samspel och lärande, men de 

flesta av dem menar att de inte använder sig av populärkulturen för detta syfte. Lärarnas 

främsta motiv för att ta in populärkulturen i undervisningen är för att skapa motivation hos 

eleverna och få dem intresserade av att lära. Trots detta kan man utläsa flera situationer från 

lärarnas utsagor där populärkulturen utgör ett redskap för samspel och lärande i klassrummet.  

Även om lärarna inte uttalat menar att det sociokulturella perspektivet ligger till grund för 

användandet av elevernas populärkultur, finns det många situationer som påvisar att 

populärkulturen används i relation med denna teori. Det framkommer t.ex. att populärkulturen 

skapar ett samspel genom den interaktion som sker i klassrummet kring olika 

populärkulturella aspekter, samt genom problemlösning och forskning. Lärarna menar att det 

går utmärkt att t.ex. använda en populärkulturell film som eleverna känner till i 

undervisningen för att belysa vissa aspekter som de vill att eleverna ska tillägna sig. De anser 

också att det är viktigt att föra diskussioner kring elevernas populärkultur och på så vis få in 

den pedagogiskt i klassrummet. Undersökningen visar också att lärarna ställer sig positiva till 

populärkulturella böcker i undervisningen. Samtliga lärare menar att eleverna får välja böcker 

efter intresse och framhåller att de gärna får ta med sig böcker hemifrån för att läsa i skolan. 

Dock råder det delade meningar bland de intervjuade lärarna om huruvida serietidningar 

passar in i undervisningen eller inte, varför man här kan ana en definitionsfråga. Det är 

möjligt att Louise klassar serietidningar som skräpkultur och förströelse, men eftersom hon 

aldrig beskrev hur hon definierar serietidningar i förhållande till populärkultur och skolan, är 

det enbart en tolkning från min sida. Datorspel används i undervisningen av samtliga lärare, 

oftast i form av pedagogiska datorspel. Mats låter dock sina elever i årskurs 1 få spela fritt på 

en hemsida ibland och tar på så vis in populärkulturella datorspel i undervisningen. Även om 

dessa datorspel inte anses vara pedagogiska, kan de ge bra datorträning för barn i denna ålder, 

eftersom det kanske inte är alla barn som har tillgång till dator i hemmet. Jag anser att det 

både kan skapa motivation hos eleverna samt övar upp motoriken genom att de lär sig hantera 

både datormus och tangentbord. I enlighet med Fast (2007) kan datorspel också bidra till 

identitetskapande och stärkt självkänsla då barnen klarar olika nivåer i ett spel, eftersom de då 

blir stolta och gärna framhäver sig själva. Därför kan många datorspel, även om de inte 

benämns som pedagogiska, vara lärande och behöver därför inte klassas som förströelse.  

Jag vill dock poängtera att jag i mitt resonemang inte menar att skolan helt och hållet ska 

använda sig av populärkulturen. Givetvis behöver inte allt i skolan vara roligt för eleverna. 
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Skolan ska givetvis inte överge den s.k. högkulturen samt sina traditioner och det historiska 

kulturarv som är av vikt att föra vidare. I enlighet med Persson (2000) tror jag att skolan 

kanske är en av de få platser där barnen får ta del av den högre kulturen. Jag menar inte att 

skolan bör ta bort något för att få plats att ta in populärkulturen, utan tycker att man istället 

kan se elevernas populärkultur som ett komplement i undervisningen och att man med fördel 

kan dra paralleller till denna för att fånga elevernas intresse och bidra till samspel och lärande 

i klassrummet. Populärkulturen kan underlätta barnens lärande eftersom man utgår från något 

som finns i deras erfarenhetsvärld. Med utgångspunkt i elevernas populärkultur hade man 

också med fördel kunnat bygga vidare med något annat för att leda eleverna mot det man vill 

lära ut. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna använder populärkulturen för att väcka 

ett intresse hos eleverna samt för att väcka tankar så att de ska kunna göra olika 

ställningstagande. Detta påvisar en motsatsställning till hur man förr såg på populärkulturen i 

skolan, då man främst använde den med syftet att lära eleverna att skilja på god och dålig 

litteratur och för att leda dem bort från populärkulturen (Persson, 2000). Ytterligare en slutsats 

som kan dras i denna studie, är att lärarna ställer sig tillåtande till de yngre barnens 

våldsamma medialekar, då de menar att barnens lek är viktig för det sociala samspelet och att 

de lär sig saker även från de våldsamma lekarna. 

Vad jag känner att jag skulle gjort annorlunda om studien hade gjorts om är att jag hade 

valt att enbart intervjua lärare i årskurs F-3 alternativt årskurs 4-6, p.g.a. att elevernas 

populärkultur i det åldersspann jag valde skiljer sig mycket åt. De yngre barnen gillar de 

populärkulturella figurerna, medan de lite äldre barnen mer använder sig av musik och idoler 

som populärkultur. Det läggs också mer fokus på identitetskapande när det gäller de äldre 

barnen eftersom påverkan från populärkulturen i allt större utsträckning märks på dessa barn. 

Genom att inte begränsa mig till en ålder blev det automatiskt fler saker att fokusera på och 

fler aspekter att ta hänsyn till, vilket gjorde att arbetet blev något större än vad jag först tänkt 

mig. Därför hade det istället varit bättre att fokusera på en åldersgrupp och genom det erhållit 

fler varierande synpunkter kring just den utvalda åldern och deras populärkultur. Samtidigt 

var det intressant att få ta del av hur populärkulturen kommer till uttryck både bland yngre 

barn och bland de något äldre barnen, samt att få ta del av lärarnas syn på detta i olika åldrar. 

Vad som också kan vara viktigt att nämna är att den tolkning som görs av läroplanen i 

relation med populärkulturen är min egen tolkning och kan således tolkas annorlunda av 

någon annan. Läroplanen ger ingen förklaring till vad kulturbegreppet innefattar, varför jag 

menar att det är en tolkningsfråga. Min tolkning grundar sig i att skolan är en plats där 
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eleverna ska lära. Enligt min mening bör de då också få lära om det samhälle vi lever i, vilket 

till stor del innefattar populärkulturen. Jag menar också att samhället utanför skolan borde 

räknas in i det kulturbegrepp som läroplanen vilar mot, eftersom det är i denna verklighet som 

barnen befinner sig. Det är viktigt att barn, som framtidens samhällsmedborgare, får möjlighet 

att ifrågasätta vad det är som sker, både med tanke på samhällets snabba utveckling samt 

kring det stoff som de möter via olika medier. Denna aspekt tar även läroplanen upp. 

Läroplanen belyser också att undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter, 

vilka till stor del består av deras populärkultur, varför jag även här tolkar in denna i 

läroplanen.  

Min förhoppning är att forskning inom detta område bidrar till att lärare bjuder in elevernas 

populärkultur i skolan. Det går ypperligt att använda delar av barnens populärkultur för att få 

dem motiverade, t.ex. i läs- och skrivinlärning. Jag tror inte direkt att lärare vanligtvis 

reflekterar över barnens populärkultur. En lärare i denna studie sa efter intervjun att han 

tyckte det var nyttigt att bli intervjuad kring just detta ämne för att få tänka till och reflektera 

över om han verkligen tar in populärkulturen, samt att intervjun gav honom tankar och idéer 

för hur han fortsättningsvis kan jobba med eleverna. Jag önskar därför att denna undersökning 

leder till ett reflekterande över elevernas populärkultur, och att de intervjuades tankar omsätts 

i praktiken. Jag hoppas också att denna uppsats kan inspirera andra och bidra till ett 

reflekterande tankesätt kring populärkulturen i skolan. 

Avslutningsvis vill jag också ge svar på den fråga som finns i inledningen, och som 

egentligen var den stora fråga som väckte mitt intresse att skriva denna uppsats om 

populärkulturen i relation med skolan: Är det så, att skolan dödar motivationen och skapar 

omotiverade elever? Med grund i de fem lärarintervjuerna i denna studie är mitt svar på 

frågan: Nej, skolan dödar inte elevernas motivation.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som nämndes i tidigare avsnitt är observationer i kombination med intervjuer ett förslag till 

fortsatt forskning. På så vis hade man fått en mer rättvis bild av vilket utrymme som verkligen 

ges åt populärkulturen i undervisningen. I min studie var det dock lärarnas synpunkter jag 

ville komma åt och belysa, varför jag enbart valde intervju som metod. En annan aspekt som 

hade varit intressant att forska vidare kring är elevernas syn på och tankar kring att använda 

deras populärkulturella intressen i undervisningen. Tycker eleverna att deras intressen tas 

tillvara i undervisningen? Det hade varit intressant att genomföra både lärarintervjuer och 
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elevintervjuer och ställa dessa svar mot varandra och jämföra hur utfallet blir. Ytterligare ett 

förslag till fortsatt forskning är att gå djupare in i hur lärarna definierar populärkultur, och 

framförallt hur de ser på populärkultur i förhållande till finkultur, för att få fram om de gör 

någon åtskillnad på detta i skolan. Vad vill lärarna att barnen ska lära sig? Vilka texter ska de 

möta? Vad anser lärare är populärkultur och vad är inte populärkultur? Som nämnts tidigare 

visar bakgrund och tidigare forskning i detta arbete att skolan, i ett historiskt perspektiv, vill 

erbjuda eleverna den högre kulturen och bekämpa populärkulturen (Persson, 2000). Detta var 

dock inget som framkom i min undersökning, men så hade jag inte heller någon fråga för att 

belysa denna aspekt. Eftersom populärkultur är ett svårdefinierat och stort begrepp betyder det 

troligtvis inte det samma för alla lärare, varför det hade varit intressant att studera vad olika 

lärare anser är finkultur och vad de anser är ”skräpkultur” och var populärkulturen kommer in 

i dessa båda definitioner. En annan aspekt som jag vill lägga till vidare forsking är det 

genusperspektiv som tydligt framkom i min undersökning när det gäller flickors och pojkars 

populärkultur. Då denna aspekt inte finns med i syftet för min studie är detta inget jag har 

fördjupat mig i, utan jag har endast återgivit det som framkom i form av lärarnas resonemang 

kring populärkulturen. Därför finner jag detta genusperspektiv intressant till vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du?  

Vad har du för examen? 

Hur länge har du arbetet som lärare? / Vilket år tog du examen? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vilken ålder är det på barnen i den klass du arbetar i? Hur många barn ingår i klassen? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet ”barns populärkultur”? 
 

2. Kan du ge exempel på populärkultur som eleverna intresserar sig för just nu?  
 

3. På vilket sätt framträder elevernas populärkultur i skolan? 
 

4. Hur är din inställning till barnens populärkultur? Hur tror du barnen påverkas? 
(Kunskapskälla eller tidsfördriv? Fara eller nytta?)  

 
5. Bör man ta tillvara på elevernas intressen för populärkulturen i undervisningen? Varför? 

Varför inte? 
 

6. Använder du dig av elevernas populärkultur i undervisningen? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, varför inte? Spontant? Planerat? I vilket/vilka ämnen? Vilken populärkultur används? 

 
7. Skulle du vilja använda elevernas populärkultur mer i undervisningen? Om ja, på vilket 

sätt? Om nej, varför inte?  
 
8. Finns det någon pedagogisk tanke med att använda elevernas populärkultur i 

undervisningen? Om ja, vilken? 
 

9. Tror du att barnens gemensamma intresse för populärkulturen bidrar till samspel och 
lärande? På vilket sätt?  
 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar (hinder) kan du se med att använda sig av elevernas 
populärkultur i undervisningen? Argument för och emot. 

 
11. Anser du att det finns bra respektive dålig populärkultur för barn? Vad kan man använda i 

undervisningen och vad går inte? 
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12. Hur ser du på att använda följande i undervisningen? Motivera. 
‐ Serietidningar 
‐ Elevernas egna val av böcker 
‐ Elevernas barnprogram (TV) 
‐ Elevernas musik  
‐ Datorspel 
‐ Internet 

 
13. Får barnen ta med sig sin populärkultur så som filmer, leksaker och musik in i 

undervisningen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

14. Kan man med hjälp av populärkultur motivera sina elever? (Elever som är omotiverade 
och/eller ligger efter de andra). Har du erfarenhet av bättre resultat? 

 
15. Kan du knyta användningen av elevernas populärkultur till styrdokumenten? 
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