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Sammanfattning 

En uppsats vars syfte är att undersöka huruvida, och om, ett aktuellt mediafenomen i 

allmänhet och reality-tv i synnerhet, kan hanteras, användas och relateras till i 

samhällskunskapsundervisningen ur lärares och elevers synvinkel. Samtidigt undersöks det 

huruvida detta är ett material som fungerar bäst när det är aktuellt eller om det bör undvikas 

ifall det tappar popularitet och aktualitet. Frågeställningarna är som följande: 

* Är reality-tv ett tänkbart, potentiellt samhällskunskapsmaterial?  

* Vad tycker lärare respektive elever om detta?  

* Och hur kan man gå till väga för att göra detta?  

Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar i form av litteratur- och forskningsstudier, intervjuer och 

enkätundersökningar, som sedan analyserats genom induktiv metod. Analysen av dessa 

undersökningar visar att både elever och lärare ser positivt på reality-tv som ett 

undervisningsmaterial, medan de är delade i frågan om huruvida det fortfarande är aktuellt i 

undervisningen om det tappar popularitet. Samtidigt ger lärarna konkreta exempel på hur de 

kan använda, eller har använt, sig av reality-tv i sin respektive undervisning. I övrigt visar 

resultatet att det handlar om pedagogens egna engagemang och fantasi kring hanterandet av 

detta material, och vilka typer av program man som pedagog kan komma över. Samtidigt ses 

inte reality-tv som ett material att ta över undervisningen, utan snarare som ett komplement 

till de reguljära undervisningsmaterialen. 

 

 

 

 

 

Nyckelord och teman: Reality-tv, dokusåpor, mediaundervisning, samhällskunskap, 

kvantitativ forskning, kvalitativ forskning, induktiv analys. 
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Abstract 

An essay whose purpose is to examine whether, and if, a recent media phenomenon in general 

and reality-tv in particular, can be handled, used and related to civic education, from the 

standpoint of the teachers and students. At the same time, it examines whether this is a 

material that works best when it is current, or if it should be avoided if it loses popularity and 

timeliness. The questions are as follows: 

* Is reality-tv a viable and potential material in teaching civics? 

* What do teachers and students think about this? 

* How are you supposed to make this possible? 

The poll was conducted through a combination of qualitative and quantitative research in the 

form of literature and research studies, interviews and questionnaires, which are then analyzed 

by an inductive method. The analysis and results of these studies show that both students and 

teachers is positive to reality-tv as a teaching material, while they are somewhat divided on 

the question whether it is still relevant in the teaching if it loses popularity. It also gives 

teachers examples of how they can use, or have used, reality-tv in their respective teaching. 

Otherwise, the result shows that it is about the educator's own commitment and imagination 

about the handling of this material, and the types of programs you as a teacher can get. While 

not seen reality-tv as a material to take over teaching, but rather as a complement to the 

regular teaching materials. 

 

 

 

 

 

Keywords and Themes: Reality-tv, reality shows, education in media, social studies, 

quantitative research, qualitative research, inductive analysis. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Big brother,
1
 Jersey shore,

2
 Bonde söker fru,

3
Expedition Robinson.

4
 Detta är bara ett litet fåtal 

av de olika program som florerar i mängder i dagens samhälle och som går under kategorin 

reality eller dokusåpor. En speciell och varierande blandning av program som ämnar visa och 

beskriva olika kända, eller okända, personers vardag och verklighet. Det är ett intressant 

koncept som har invaderat våra vardagsrum och Internetkanaler under de senaste 15 åren, och 

fortsätter göra det än idag. Även om jag ej personligen följer många av dessa typer av 

program så förstår jag varför människor vill se detta. Känslan av att få följa andra människors 

vardag, deras strävan och väg till olika mål och de hinder och konflikter som uppstår under 

vägens gång som de måste gå igenom. Målet med dessa verklighetsförankrade program 

kanske är av mindre lockelse för många, måhända är det istället de interaktioner och den väg 

mot målet som är det lockande? Eller så kanske människor följer dem med en specifik person 

som deras idol, med förhoppningarna att han eller hon ska ta hem vinsten? Det är en typ av 

program som lockat en stor skara anhängare helt enkelt, eftersom många kan relatera till 

vardagliga händelser, men önskar att få se dem hos en person som är långt annorlunda än oss 

själva, kanske även vår idol. 

Huvuddelen av publiken för denna typ av program domineras av ungdomar, eller det är 

åtminstone vad den tidigare forskningen inom detta område vill säga oss.
5
 Jag, som lärare och 

pedagog i bl.a. samhällskunskap, vill alltid hitta nya, aktuella och intressanta metoder att 

bedriva min samhällskunskapsundervisning på. Ämnen som alla kan relatera till helt enkelt. 

Och just denna typ av program är då idag något som ses av många, inte minst våra skolelever. 

Detta relativt nya mediafenomen borde ju då kunna fungera som ett alternativt 

undervisningsmaterial för samhällskunskapen. Dock uppstår en viktig fråga efter denna tanke: 

Går detta att genomföra, och hur kan det genomföras?  

 

 

                                                           
1
 http://www.tv4.se/big-brother 

2
 http://www.mtv.se/program/352-jersey-shore 

3
 http://www.tv4.se/bonde-s%C3%B6ker-fru 

4
 http://www.tv4.se/robinson 

5
 Von Feilitzen, C. 2004. S, 19 - 34. 
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1.1 Problemformulering 

Detta arbete behandlar hur reality-tv kan användas i undervisningen, och på vilket sätt detta 

kan göras Mycket av den tidigare information som beskriver reality-tv visar på att det kan ses 

vara i sin peak nu, medan många andra dock anser att den peaken varade för ca 10 år sedan.
6
,
7
 

Oavsett populariteten så kan vi ej undgå programmen idag då det visas åtminstone en typ av 

detta program på alla större svenska tv-kanaler, och även på många utländska kanaler.
8
 Därför 

är det helt enkelt ett mediafenomen vars like är svårt att hitta motsvarigheter till idag. Men är 

detta medium och typ av program något som man kan använda sig av som material inom 

samhällskunskapsundervisningen? Och om så är fallet, hur kan man då gå till väga för att göra 

detta?  

Svar på detta bör vi kunna finna ute i skolvärlden, och troligtvis genom synpunkter från elever 

och lärare. Dessa två grupper har valts av två anledningar. Eleverna har valts för att de är den 

aktuella grupp som just nu undervisas, och som även är den grupp som är den dominerande 

publiken för programmen. Lärarna har valts för att det trots allt är de som arbetar med att 

undervisa eleverna, och är de som hanterar de olika material som finns att tillgå. Kanske det 

redan används som lektionsmaterial av dem. Och om så, hur har responsen vart på detta från 

elevernas sida och hur har lärarna sett på denna hantering ur en didaktisk och pedagogisk 

synvinkel? Samtidigt kan vi även se det ur synvinkeln från de lärare som växte upp med 

programmen och mediefenomenet under dess explosion under slutet av 1990-talet, och därför 

har sett hur programmen har utvecklats från sin tidiga start till hur de framställs och visas upp 

idag. 

I den senaste kursplanen för ämnet samhällskunskap så talar man om att låta eleverna få 

möjligheten till att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om människors livsvillkor med 

utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
9
 Eller för högstadiets del så kan vi ex. se hela avsnittet 

för media i kursplanen.
10

 Redan nu kan vi alltså se möjligheten att använda oss av reality-tv 

då en stor del av programmen har som koncept att människor skall leva med varandra efter en 

strävan mot liknande mål, medan de alla kontrolleras och övervakas av tittarna och bolaget 
                                                           
6
 http://www.metro.se/noje/elaka-dokusapor-ute/Objgcd!19_5152-45/ 

7
 http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=2736137 

8
 Taddeo, A J. 2010. S, 12 - 19. 

9
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/sam?subjectCode=SAM 
10

 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FRecord%3Fk%3D2647 
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som äger programmet. För övrigt kan vi citera ett helt stycke ur läroplanen, där det senare står 

att: 

  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 

  förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det 

  vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska 

  undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt 

  deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort 

  informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

  förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla 

  ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och 

  värdera information från olika källor och medier samt förmåga att 

  dra slutsatser utifrån informationen.
11

 

Vi kan än en gång se hur majoriteten av detta går att anpassa till reality-tv då det i sig kan 

fungera som en samhällsfråga, samtidigt som det även ger många exempel på varierande 

interaktion i samhällslivet. Och med tanke på de sociala interaktioner som sker i programmet 

för varje dag eller avsnitt som ska fånga människors känslor, så ger det även många bra 

exempel på hur deltagarna måste kunna förhålla sig till varandra, och därmed aktivt ta 

ställning till allt de står inför, oavsett hur känsligt ämnet än kan vara.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida, och om, ett aktuellt mediafenomen i 

allmänhet och reality-tv i synnerhet, kan hanteras, användas och relateras till i 

samhällskunskapsundervisningen ur lärarnas och elevernas synvinkel.  

Frågeställningar 

Allmän information och historik över ämnet i sig kommer att ges senare i forskningen, men 

dock endast i en kort bilaga. Tidigare och mer detaljerad information om ämnet reality-tv i sin 

helhet går att finna på många platser och i många tidigare forskningar. Jag är mer intresserad 

                                                           
11

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-
laroplaner/sam?subjectCode=SAM 
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av hur man kan ta ett aktuellt ämne som detta ur dagens media och använda det inom 

undervisningen. Många liknande studier har gjorts tidigare om hur man använder sig av ex. 

Internet, filmer och spel, men näst intill ingen har valt att undersöka detta ämne som ett 

material. Så därför är det mitt uppdrag att finna svar på dessa frågor och uppfylla det ovan 

nämnda syftet. 

För att konkretisera syftet så har används tre frågeställningar/frågor av undersökande art på 

hur ämnet kan utvecklas från tv:n till klassrummet.  

* Är reality-tv ett tänkbart, potentiellt samhällskunskapsmaterial?  

* Vad tycker lärare respektive elever om detta?  

* Hur kan man gå till väga för att använda reality-tv som material för 

samhällskunskapsundervisningen? 

 

1.3 Disposition 

Forskning kring huruvida man kan använda sig av reality-tv inom sin undervisning och hur 

detta konkret kan gå till är väldigt sparsamt, näst intill obefintligt. Därför kan det delvis sägas 

bryta ny mark. Av denna anledning blir det av värde att undersöka tidigare forskningsarbeten 

som tagit upp hur andra typer av material kan fungera i undervisningen, vare sig det handlar 

om ex. Internet eller media i allmänhet. Teorier och analyser från dessa forskningar kommer 

sedan att jämföras med resultaten från min egen undersökning. Egna teorier och teoretiska 

utgångspunkter följer detta stycke, där vi ser olika modeller för hur undervisningen kan 

anpassas efter olika material. Sedan kommer en genomgång av den tidigare forskningen i 

området i kombinatione med bakgrundshistoriken kring reality-tv samt en förklaring av 

begreppet reality i sin helhet. Efter det följer en metodgenomgång, där förklaringar och 

argument till mitt val av metod läggs in för att följas av avgränsningar som gällt inför denna 

undersökning. Efter genomgången av resultatet följer en analys av detta med jämförelser av 

resultat från den tidigare forskningen i området. Längst bak i denna uppsats finner ni även de 

intervjuer och enkätfrågor som gällt under min undersökning i form av bilagor. 
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1.4 Bakgrund av reality-tv och dess begreppdefinition 

För att se över vad denna programtyp är för något så använder vi oss först av den fakta som 

går att komma över om programtypen från det Internetbaserade uppslagsverket Wikipedia. 

Detta görs av den anledningen att Wikipedia allt oftare figurerar som källa i undervisningen, 

och eleverna ofta använder det som källa.
12

 

  Reality-tv är en tv-genre som handlar om att filma verkligheten, 

  oftast i vardagslivet med en grupp människor. Ett viktigt inslag i 

  reality-tv är att man inte försöker styra vad som händer utan man 

  filmar förutsättningslöst 

  Dokusåpan är en vidareutveckling av genren reality-TV då man 

  styr miljön och vad som ska hända deltagarna. Det finns flera 

  sorters reality-TV där man utsätter personer medvetet eller 

  omedvetet för prövningar till exempel dolda kameror i 

  en miljö som styrs av TV-producenten. 

  Det är oklart var man ska dra gränsen för vad reality-tv är, men i 

  dagsläget anses båda ovannämnda exempel som reality-tv.
13

 

Om vi ser på det från fler källor dock, vad är då dess historik och dess koncept? Reality-tv kan 

till viss del spåras ända tillbaka till 1950-talet i och med lanseringen av programmet Candid 

camera (Dolda kameran).
14

 Många kanske minns detta program från sin barndom med glädje 

och skratt. Vem kan glömma alla gånger någon blev utsatt för en pinsam situation och 

tappade kontrollen helt, för att i sista stund innan ett nära stundande bråk skulle utbryta blev 

påmind om att han var med i den dolda kameran, till publikens ekande skratt? Detta var just 

det program som skulle lansera den formel och det koncept som följs än idag av majoriteten 

bland de program vi har att välja bland inom reality-tv. Dock kan vi ändå se inslag från fler 

typer av program i reality-tv: 

  The kinds of programmes known as ‘reality TV’ form a very mixed 

  bag. They include what are essentially game shows, such as Big 

  Brother, ‘docusoaps’ such as Airport and ‘true crime’ shows such 

                                                           
12

 http://www.wikipedia.org/ 
13

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Reality-TV 
14

 http://www.tv.com/shows/candid-camera/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-program
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  as Crimewatch UK. The popularity of such programmes is located 

  in the shifting economics of broadcasting, which involves 

  increasing competition and a move from the search for a mass 

  audience to a niche audience.
15

 

Dess koncept var att en eller flera dolda kameror följer olika människor inom specifika, och 

ofta tidigare uppsatta, situationer där personerna ej skall veta eller behöva tänka på att de blir 

filmade, för att sedan bli tvingade att agera eller bete sig på ett sätt de ej skulle behöva att 

göra i vanliga fall, ofta en situation som gör dem till offer för ett skämt. Ju ovanligare 

situation, desto kraftigare scen skulle det kunna komma att bli, allt till publikens jubel och 

underhållning. Vad dess koncept innebar alltså var, kortfattat, att filma människor i deras 

vardag utan att de nödvändigtvis vet att de blir filmade så det ska bli mer verklighetsbaserat. 

Därav termen reality. När de sedan blir tvingade att genomgå olika situationer och/eller test 

som programproducenten eller publiken ger dem så försvinner aspekten av reality till viss del, 

för att på så sätt ersättas av termen dokusåpa. Dock kunde skaparna efter ett tag se att 

publiken skulle komma att bli mer intresserade av personernas reaktioner och känslor i 

programmen än skämtet de blev drabbade av i sig. Man var mer intresserad i konflikten och 

känslorna som uppstod av den helt enkelt, och denna önskan var något som skulle fortsätta att 

dominera programtypen ända in i dagens program.
16

 

Detta kan som tidigare sagt anses utgöra grunden för de realitybaserade program vi ser idag, 

men under de kommande decennierna så skulle fler program av detta koncept komma. 

Exempel på dessa var Seven Up!
17

 Där kameran skulle följa barn under deras uppväxt helt 

oskriptat genom intervjuer. Och just detta program var det första inom denna typ som skulle 

lansera "vanliga" människor till kändisar just tack vare programmet. Sedan hade vi även 

programmet Cops, som lanserades i slutet av 1980-talet, där vi fick följa olika människor 

arbetandes som poliser i deras arbetsliv och de situationer de hamnade i när de var ute på 

patrull.
18

 Men med alla dessa tidigare program åsido, så var det först under slutet av 1990-

talet som genren helt enkelt exploderade och blev ett kulturellt fenomen i och med 

lanseringen av program så som de tidigare nämnda Big brother, Expedition Robinson, och 

Top model. Dessa lyckades att fånga den allt ökande skaran av tv-tittare, och inte minst 

ungdomar, på ett sätt som inget av de tidigare programmen ens hade kunnat drömma om. De 

                                                           
15

 http://www.isj.org.uk/index.php4?id=314&issue=114 
16

 King, G. 2005. S, 93 - 97. 
17

 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2142324/Seven-Up-TVs-reality-going-49-years.html 
18

 http://www.cops.com/tag/cops-tv-show/ 
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gjorde sina deltagare till nationella och internationella megakändisar, och satte trender ur 

olika aspekter som ungdomar i alla åldrar ville följa. Om vi sedan kombinerar detta med de 

ökade möjligheterna till visning som från Internet, så hade de skapat ett grepp om 

befolkningen på ett sätt som var helt makalöst, och snart började fler och fler kanaler att gå 

med i följetången. Alla ville ha ett eget program av den typen helt enkelt, även om reglerna 

och målen ofta kunde vara så olika som det är möjligt. Men poängen är just att alla större 

kanaler har idag åtminstone ett program av den typen, vare sig det handlar om SVT:s Allt för 

Sverige, eller om det handlar om TV 3:s Top model. Men just av anledningen att alla större 

kanaler har lanserat sina egna program av reality-principen, och att Internet gör dem ännu mer 

lättillgängliga, så argumenterar många för att de har gått in i sin peak och höjdpunkt nu, och 

att dess popularitet bara kan gå tillbaka efter denna tid.
19

 Många andra anser istället att deras 

peak och höjdpunkt var under slutet av 1990-talet då deras explosion ut i den generella 

massan gjorde dem till ett intensivt kulturfenomen, och att de idag istället har degenererats till 

sådan grad att de ej kan ingå i termen reality något mer.
20

 

För att få en simpel grund och förklaring av vad reality-tv alltså innebär så ser vi hur 

konceptet sett ut i många av dem: Filma människor i deras vardag och se hur de hanterar olika 

situationer, samtal och konfrontationer som antingen är verkliga och naturliga, eller som 

skapats av programmets producenter. Även om programmet har ett specifikt koncept om mål, 

så är det ofta de involverade människorna, deras ageranden och känslorna som deras aktioner 

leder till som blir programmets huvudfokus. Och i majoriteten av programmen så handlar det 

om att vinna något pris, med utröstningar av de olika deltagarna som medel för detta. Ibland 

styr publiken och ibland styr producenterna. Och i majoriteten av programmen så är det 

väldigt svårt att kunna avgöra vad som verkligen är verklighet i programmen och vad som inte 

är det. Många av programmen har dragit sitt koncept från det dystopiska verket 1984, vilket är 

det verk som gav själva namnet till programmet Big brother, då man i boken talade om att den 

fiktiva auktoriteten "storebror" alltid granskade och höll koll på karaktärerna i den instängda 

miljön. Den allséende ledaren helt enkelt. Vissa personer kom att fråga sig om detta var en 

förberedelse inför framtiden, om vårt liv och samhälle skulle sluta på detta sätt. Mycket av det 

informationssamhälle vi är påväg mot och lever i, vare sig det handlar om Facebook, Twitter 

och alla tänkbara möjligheter att lägga upp videor på strömmande sidor som Youtube, kan 

visserligen peka mot det, då en större möjlighet till kontroll finns. Men samtidigt så skapar det 

                                                           
19

 http://www.mabearnews.com/entertainment/2012/03/27/reality-tvs-days-are-numbered/ 
20

 http://www.thewrap.com/tv/article/reality-ratings-slip-aging-bachelors-idols-and-dancers-lose-some-bite-
36224 
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större problem för kontrollanten, då även samhällets medborgare får större möjligheter att 

kontrollera kontrollanten och varandra. Vi vet helt enkelt inte, bortsett från att möjligheterna 

ökar mer och mer.
21

 

Så för att summera denna information så ser vi följande: 

* Ett program definieras som reality-tv när det följer personer som ej är styrda av kameran 

eller ett manus.  

* Om deltagarna i programmet har vissa regler eller tvingas utföra uppgifter för att nå ett 

gemensamt mål kan det även kalls för en dokusåpa. 

* Det behöver inte begränsas till en instängd omgivning med utvalda deltagare, utan kan även 

följa sina filmobjekt i andra zoner som i ex. realitydokumentärer. 

* Det skall vanligtvis föreställa att visas i vår tid, i nuet, för att vara äkta reality. Men i 

realitydokumentärer handlar det mer om att visa faktat i sin riktiga form, mer än att visa den i 

en aktuell tid. 

* Reality-tv ligger ofta hand i hand med klassiska game-shows. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom området visar på att ex. Internet och filmmedia finns och 

används som alternativa och användbara undervisningsmaterial, där läraren och pedagogen 

ges stora friheter att använda dem till näst intill alla tänkbara områden inom 

samhällskunskapen. En induktiv analys av de positiva och negativa aspekterna med dessa 

material kommer göras för att sedan jämföras med resultaten från uppsatsens undersökning. 

Men vad är det då för tidigare forskning som används? 

Forskningsläget för denna uppsats är egentligen av varierande karaktär och kan därför delas in 

i två underkategorier. Vi har den tidigare forskning som gjorts i allmänhet inom ämnet reality-

tv, och hur ungdomar ställer sig till detta fenomen. Och samtidigt så finns den forskning som 

gjorts inom samhällskunskapundervisningen, på vilka sätt man kan influeras i planerandet av 
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den, och hur man kan ta in olika aktuella aspekter från samhället för att på så sätt använda 

dem i sin undervisning.  

Reality-tv 

Först så har vi de forskningar som fokuserat just på reality-tv. För detta gäller då ex. Taddeos 

och Kraidys respektive undersökningar. Taddeo strävar efter att ge läsaren bakgrundsbilden 

av reality-tv och vilka anledningar det kan finnas till varför de blivit så populära och varför 

människor vill se dem, medan Kraidy istället ämnar finna de politiska aspekterna av 

programmen i sin helhet, och vilka dolda politiska undertoner som kan finnas bland dem som 

den observerande åskådarpubliken kan, eller inte kan, se. Samtidigt som Kraidy även tar upp 

hur programmen har utvecklats både allmänt och politiskt under världens ögon.
22

 Så vi kan i 

dessa se två helt olika undersökningar som ändå strävar efter att kunna finna svar från samma 

ämne, vilket då är just reality-tv och hur det har påverkats av och påverkat världen.  

Sedan studeras även forskare som ex. Michael Weber, Julie Ann Taddeo, Geoff King och 

Cecilia von Feilitzen. Dessa ger istället den nödvändiga inblick i fenomenet reality-tv i sin 

helhet som behövs för att få en förståelse för hur demografin har formats, teorier om varför 

den formats så specifikt, vilken påverkan program av denna underhållningsform kan ha på 

vårt samhälle och undervisning, samtidigt som de även ger en insyn på hur programmen har 

utvecklats under tid. Sedan kan de även förklara varför programmens tittare domineras av 

ungdomar, och hur detta kan spela in som en viktig faktor i undervisningen om man skulle 

använda detta som material. 

Samhällskunskap 

Sedan så kommer den forskning som gjorts inom ämnet samhällskunskap i allmänhet, och hur 

olika typer av material spelar in i ämnet. Den tidigare diskuterade forskningen gjord av 

Hartzell och Arevik, med deras teorier och modeller, kan ses ligga i linje med detta då deras 

forskning trots allt diskuterar de didaktiska aspekter som avgör planerandet av undervisningen 

och den senare undervisningen i sig. Per Månsson har även kommit med många teorier inom 

skolvärlden och samhällskunskapen i sin bok Moderna samhällsteorier. Där går han mycket 

igenom de förändringar som sker i och med den ständigt utvecklande livsvärlden och 

vardagskunskapen, och hur vi som sociala aktörer ständigt måste befinna oss i denna livsvärld 
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och anpassa oss efter gemensamma normer och regler med känslan av att vi alla strävar efter 

samma mål.
23

  

Forskare som Björn Hettne, Per Månsson, och Anthony Giddens ger mig en bättre inblick i 

samhällskunskapens utformande, dess olika instanser och dess historik. Samtidigt ger de mig 

även den nödvändiga information som behövs för att kunna se huruvida man kan använda  

och hantera ett material av en art som ej kan ses som vanlig enligt den klassiska standarden
24

 

inom den rådande samhällskunskapen. Sociologin spelar även in en roll då jag vill få en 

inblick i individens agerande i samhällsfrågor kan få sin påverkan från media i allmänhet, och 

för min specifika undersökning kan dras till reality-tv i synnerhet. Och just detta är frågor som 

sociologiundersökningen kan svarar på. 

Sedan så används de teorier och resultat som Susanna Nordling kommit fram till i sin tidigare 

forskning om lärares syn på Internet i skolan. Internet kan då också kan ses som ett relativt 

nytt medieformat som klivit in som undervisningsmaterial. I sin undersökning så konstaterar 

hon att ungdomar idag spenderar mer tid vid de elektroniska källorna som datorer för att på så 

sätt kunna läsa nyheter, få fakta osv. istället för att söka upp den informationen och/eller finna 

nyheter i tv eller tidningar.
25

 Detta kanske ej kommer som någon nyhet, men det bör ändå 

påpekas att medieformat som Internet spelar in i undervisningen och planeringen av den. 

Detta är trots allt något som används flitigt i svenska skolor, och då inte minst bland 

ungdomarna och barnen. Den övergripande tonen i Nordlings undersökning är att lärarna 

ställer sig positiva till Internet i klassrummen, trots dess eventuella brister. Dess pedagogiska 

och informationsmässiga fördelar kan dock väga över alla problem menar de på.
26

 Aline 

Eidenherts (Uppsala universitet) arbete om lärares syn på digitala media i undervisningen har 

även kommit till användning. Valet av detta arbete ligger i samma orsak som det ovan och 

hennes resultat likaså. Det handlar om att kunna jämföra resultaten från hur de ställt sig till 

relativt nya medier och sedan kunna använda och relatera resultatet till denna undersökning. 

Och sist men inte minst så kommer givetvis den kurslitteratur och lektionsmaterial inom 

ämnet samhällskunskap som används på de skolor som undersökningen skett att analyseras.  

Detta för att på så sätt se efter om detta är ett ämne som redan erkänns som ett modernt 

samhällsfenomen, eller om det kan relateras till andra aspekter av samhället. 
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1.6 Teoretisk tanke och utgångspunkt 

Samhällskunskap är ett väldigt komplicerat ämne utan en gemensam nämnare och linje. Det 

finns inte representerat som ett sammanhållet akademiskt ämne på universiteten och det 

varierar med hur aktörer uppfattar vad de ser och hör istället för ett fastställt fakta.
27

 Detta 

skall dock ej överdrivas då det trots allt har en god grund i skolan, utbildningen och samhället. 

Men på grund av de tidigare nämnda faktorerna så blir det svårt för många personer att kunna 

finna aktuella och intressanta material till lektionsplaneringen. Och just här kommer 

uppsatsens val av undersökningsämne in. Det är helt enkelt ett medium som kan hjälpa, eller 

stjälpa, hur samhället ser ut idag. När man talar om varför reality-tv kan användas i 

undervisningen så är min egna uppfattning att det är ett tacksamt material, didaktiskt sett. 

Anledningen till denna uppfattning ligger i teorin att du, som tidigare nämnt, har en hel värld 

av sociala interaktioner, regler, konflikter och möjligheter att förhålla dig efter, och som följs 

av de ungdomar som undervisas. Men dessa didaktiska fördelar kan samtidigt kanske fungera 

som dess nackdelar då reality-tv är karaktiserat av dubbelmoral, subjektivitet och kan bli 

svårare att referera till om det förlorar sin popularitet. 

Första teoretiska utgångspunkten och tanken 

I det legendariska och dystopiska verket 1984 ligger ett stort fokus på hur huvudpersonens 

framtida värld har slutat som en totalitär stat vars befolkning lever under ständig kontroll och 

är obligerade att följa de råd och de propagandamedium som sänds ut från staten. Detta får 

många av dess invånare att mynta uttrycket "storebror ser dig!",
28

 vilket är ursprunget till det 

namn som gavs till tv-programmet Big brother. Detta tidiga verk kan alltså ses ha förutspått 

många av de reality-program vi har möjligheten att se idag, och kanske även en suddig bild av 

hur en totalitär stat kan komma att utvecklas i framtiden. Och just detta är vad jag som 

pedagog ser som en möjlighet att använda mig av i min undervisning. Nämligen att fånga alla 

de känslor som uppstår i boken och programmen och förmedla dem till undervisningen 

samtidigt som jag relaterar till mer vardagliga och sammankopplande problem som eleverna 

kan förstå, med programmen som utgångspunkt.  

Den första teoretiska utgångspunkten kan med andra ord sägas komma från dessa tidigare 

tankar och teorier om hur dessa tv-program, vars uppgift är att fånga tittarens känslor med 

dess utbud av en varierad samling av deltagare och deras dagliga interaktioner mellan 
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varandra under en kontroll av en högre makt, överförs till skolvärlden och hur lärarna och 

pedagogerna då bör ställa sig till dem. Hur man kan anknyta dessa verklighetsbaserade 

program till undervisningen och använda sig av dem som ett alternativt material? 

Andra teoretiska utgångspunkten och tanken 

Som andra teoretiska utgångspunkt så måste vi först ta en titt på Hartzell och Areviks så 

kallade praxismodell, och då mer exakt den nivå av modellen som de hänvisar som C-nivån.
29

 

Praxismodellen i allmänhet beskriver och handlar om hur man kan försöka att möta praktik 

med teori samtidigt som man låter handlingen möta en reflektion. Mer specifikt så kan den 

beskrivas som följande: 

  Hur hanteras elevernas upplevelser och konkreta erfarenheter i 

  undervisningen? Vilket utrymme ges för nya upplevelser och 

  erfarenheter? Hur tas elevernas förkunskaper och förförståelse 

  tillvara? Hur behandlas det beskrivande kvantitativa stoffet i 

  undervisningen? Hur behandlas innehållets begreppsligt 

  kvalitativa mål och de intellektuella förmågor som krävs för att 

  hantera dem? Hur berör undervisningen mål av annan kvalitativ 

  karaktär?
30

 

Detta är oerhört viktiga frågor att ställa inför varje lektionsplanering och då man förhåller sig 

till ett specifikt samhällsfenomen eller ämne, och de är minst lika viktiga att ställa då man tar 

en fundering över hur och om man ska kunna använda just reality-tv som ämne i 

undervisningen.  

En annan poäng från denna modell vidareutvecklar sedan den andra utgångspunkten. I linje 

med utgångspunkten så finner vi vad som ovan kallades för C-nivån av praxismodellen. 

Kortfattat kan sägas att praxismodellen delas in i tre nivåer. A, B och C. A-nivån innebär helt 

enkelt konkreta upplevelser och händelser medan B-nivån innebär en beskrivning av dem. Vi 

ska dock inte se negativt på dessa två nivåer då de ändå fyller viktiga funktioner så som 

agerandet i vardagen och inlärningen av faktakunskaper, som alltid fungerar som grund för 

den nivå vi sist kommer till, som då är C-nivån. C-nivån kombinerar de två första nivåerna, 

men tar ett steg längre och låter oss se på olika händelser och fenomen ur en språkligt abstrakt 
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synvinkel. Vi funderar över vad vi upplever och reflekterar/analyserar därefter. Vad är det vi 

ser? Hur upplever vi det? Hur fungerar det? Och hur kan vi förstå det bättre för att kunna 

använda det för eget bruk? Detta är de typer av frågor man ska ställa sig för att kunna förhålla 

sig till praxismodellens C-nivå.
31

 Och för att då komma tillbaka till mitt forskningsobjekt, 

reality-tv, så är det just dessa frågor man bör ställa sig när man ser dessa typer av program och 

vill använda dem i undervisningen, vare sig det handlar om programmets upplägg, hur det 

upplevs och vad som eleverna har tagit åt sig för kunskaper och lärdomar efter att ha sett på 

programmen. Och den andra teoretiska utgångspunkten är då de möjligheter som finns att 

använda vad som utspelas i programmet, och hur kan vi relatera det till undervisningen på 

bästa möjliga sätt helt enkelt. 

Dessa ovan nämnda frågor handlar först och främst om att förmedla människors känslor inför 

detta medium, och just känslor är det överläggande tema som följt detta arbete ända från 

början. Och just därför så kan och bör det kunna fungera som mina teoretiska utgångspunkter 

och fråga. Hur man kan hantera ett samhällsfenomen som vanligtvis försöker fånga upp 

människors känslor innan det fångar deras politiska, ekonomiska eller sociala 

ställningstagande, för att senare hantera och använda det inom undervisningen av ämnet i sin 

helhet. Och sedan så har vi utgångspunkten för huruvida man hanterar elevernas uppfattningar 

och tankar kring detta material om man använder det i sin undervisning? 

 

1.7 Metod 

Enkätundersökning 

Ni kommer se en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för denna uppsats. Mer 

specifikt en kombination av kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar. Anledningen till 

valet av enkäter ligger i att det behövs statistik över hur eleverna ställer sig till de frågor som 

ställts. Och för detta behövs enkäter, då intervjuer ej ger nog stor grund för att symbolisera en 

hel klass eller skola, och skulle ta för lång tid. Enkäter är på samma gång ett enkelt sätt att 

kunna se över den generella synen på mina frågor om reality-tv. Allt detta ligger då i linje 

med de teorier som Alan Bryman ställer fram angående samhällsvetenskaplig metod och 

forskning.
32

 Svaren på dessa enkäter kommer att kunna visas upp under intervjuer med lärare 
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och pedagoger för att då kunna få en respons från deras sida huruvida elevernas svar stämmer 

överrens med deras aktuella lektioner och ämensplaner. Enkäten består av ett visst antal 

frågor som eleverna helt enkelt endast kan svara JA eller NEJ på. Viktigt att poängtera här är 

dock att elevernas synpunkter på dessa frågor ej behövs vara av en utvecklande och 

ifrågasättande art. De mer utvecklande och ifrågasättande svaren beräknas komma från 

lärarna i intervjuerna istället, då det trots allt är de som planerar och har hand om 

undervisningen och materialet. 

Intervjuer 

I kombination med detta behövs även en mer djupgående inblick i hur lärarna ställer sig i 

förhållande till reality-program i undervisningen, och varför de svarar som de gör. 

Intervjufrågorna som använts för den kvalitativa delen av undersökningen är samma frågor 

som enkätundersökningen, men med möjligheten och uppmuntran att utveckla svaren genom 

de didaktiska tankesätten och frågorna vad, hur och varför?
33

  

Intervjuerna är en kombination av strukuerade och semistrukturerade modeller, då frågorna är 

relativt specifika, men ändå designade för att få utvecklande och djupare svar än ett simpelt ja 

eller nej. Anledningen till denna valet av denna kombination ligger i att intervjuobjekten bör 

får frågor av utvecklande art där de kan ge djupare svar en ett simpelt ställningstagande. Men 

på samma gång så måste de fortfarande ha vissa riktlinjer att följa, istället för att ges helt 

ostrukturerade intervjuer där de kan prata om hela området utan begränsningar. Detta ligger 

då i linje med de teorier och ställningstaganden som går att finna från Alan Bryman. 
34

 Alan 

Bryman talar mycket om fördelarna med att spela in en intervju för att sedan ha den sparad i 

ljudformat och tillgänglig för ett lyssnande vid alla tillfällen. Han talar även om dess fördelar 

då man vet vad intervjuobjekten säger, och på vilket sätt de säger det. Vilka känslor det 

handlar om helt enkelt.
35

 För dessa intervjuer dock så fattades istället beslutet att de ska 

skrivas upp i pappersformat istället. Anledningen till detta beslut ligger i tidigare negativa 

erfarenheter från tidigare undersökningar där intervjuer spelats in och ljudet var i så 

katastrofal format så intervuerna istället fick skrotas och en alternativ forskning istället fick 

göras. Samtidigt uppstod även konflikter mellan intervjuobjekten och de talade i mun på 

varandra. Genom en nedskriven intervju så finner jag det istället mycket mer enkelt att gå 
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tillbaka till varje fråga och svar för att finna den information som behövs. Dock ställer det 

större krav på mig både som lyssnare och skrivare. 

Frågorna från enkätundersökningen och intervjun finner ni längst bak av uppsatsen i form av 

två bilagor. 

En induktiv analys 

Ni kommer senare i undersökningen se användandet av en induktiv forskningsmetod då 

analysen av resultatet kommer domineras av ett relaterande till den tidigare forskning som 

gjorts i området och därigenom försöker göra resultaten av denna uppsats mer allmängiltiga. 

Det handlar om ett relaterande helt enkelt. Detta har givetvis sina för- och nackdelar. 

Fördelarna och anledningen till valet av denna metod ligger i dess bekvämligheter i ett utspritt 

ämne som detta. Vissa skulle säkerligen vilja påstå att det är mer enkelt och bekvämt att 

använda sig av en deduktiv metod istället, då man får möjligheten att formulera fler hypoteser 

från litteraturundersökningen som sedan kan återkopplas i analysen av resultatet. Men då det 

är ett relativt utspritt material som används för denna uppsats så kan det bli svårt att formulera 

hypoteser som skall täcka allt material som har kommit till användning, och därefter få dem 

att gå ihop med varandra. Och därför föll istället valet på att undersöka materialet först och 

sedan induktivt relatera forskningsresultatet av undersökningen till de erfarenheter som 

uppnåtts av det tidigare material och därefter komma till mina slutsatser.  
36

, 
37
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2. Forskningsresultat 

Urval 

Forskningen har skett på två olika skolor i samma kommun med 25 elever från respektive 

skola i kombination med intervjuer av två lärare/lärarinnor från varje skola. Den ena skolan är 

av grundskolenivån och den andra är av gymnasienivån. Kommunen för detta specifika fall är 

Filipstads Kommun. Det finns ett antal olika anledningar till varför jag valt just dessa två 

skolor inom denna kommun, men det är tre specifika anledningar som var av avgörande art 

för mig. Den första ligger i det faktum att jag arbetat och arbetar på båda skolorna vid sidan 

av mina studier, vilket gör att vi kan kalla den första anledningen till vad Alan Bryman kallar 

för ett bekvämlighetsurval.
38

 Det ligger i närheten för mig helt enkelt, på både gott och ont. 

Den andra anledningen som handlar om varför jag väljer en grundskola kontra ett gymnasie 

ligger i att både elevernas mognad, men såklart även undervisningens natur skiftar från 

grundskolans niondeklass till gymnasiet. Eleverna kan ha vuxit upp helt enkelt, och 

undervisningen förändras från grundskolan till gymnasiet. Men det kanske viktigaste skälet 

till varför jag valt två skolor inom samma kommun ligger nämligen i att en av kommunens 

invånare nyligen gick ut som segrare i ett mycket känt reality-program på nationell nivå, och 

därför är det något som orten och då även kommunen kan ses som stolta över. Just det faktum 

att den personen vann tävlingen gör att det är ett ämne som jag personligen, med mina 

förutfattade meningar, anser att majoriteten av både eleverna och lärarna inom denna kommun 

kommer att kunna ha starka åsikter om just för att någon från orten vann tävlingen. 

Dock finns det ju även negativa aspekter med dessa urval. Två skolor från samma kommun, 

som av en viss händelse fick se en av sina invånare vinna ett oerhört populärt realityprogram 

för ca ett halvår sen, kan ej anses representera hela den svenska samlade elev- och lärarkårens 

gemensamma åsikter och planer. Det är en liten grupp i en stor värld helt enkelt. Samtidigt så 

kan åsikterna mellan gymnasie- och högstadieeleverna skifta stort då de ändå kommer upp till 

en helt ny nivå med andra elever och influenser som spelar in från andra håll, då det trots allt 

är en liten kommun och en liten skola där eleverna lätt kan påverkas av de människor som 

kommer utifrån kommunen. En annan negativ aspekt kan även ligga i det faktum att de 

personer som ingår i min undersökning ingår i den lilla skala av människor som ej har något 

större intresse för reality-tv, och då kan mina teorier och min problemformulering bli svår att 
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svara på och uppfylla. Alla dessa negativa aspekter till sin trots, så anser jag dock att de 

tidigare nämnda anledningarna och positiva aspekterna av mitt val väger upp de negativa med 

en god marginal. 

 

2.1 Resultat av enkätundersökningarna 

Högstadiet 

Enkätundersökningen på högstadiet (som ni finner på nästa sida under texten) gjordes på 25 st 

slumpmässigt utvalda elever som alla gick i skolår nio. Se bilaga 1 för bättre förståelse av 

enkätens utformande. För en analys av dessa resultat och denna forskning så hänvisar jag er 

att läsa just analysdelen av uppsatsen, där jag istället går igenom och diskuterar detta fakta 

steg för steg. 

Det första vi lägger märke till är att majoriteten av eleverna har svarat att de ser på någon 

form av reality-tv. För fråga 2 (a) så ser vi att lite mindre än 40 procent av dem har svarat att 

reality-tv används eller har använts i undervisningen medan resten svarade nej. För fråga 2 

(b), som endast skulle besvaras av de som svarat ja på frågan innan, så svarade de alla att 

reality-tv är ett ämne/material som endast tagits upp av sina respektive lärare, vilket får ses 

som ett simpelt ja. För fråga tre, huruvida de ansåg att reality-tv är ett ämne och material som 

kan och bör tas med i undervisningssyfte inom samhällskunskapen så kan vi se att närmre 90 

procent av eleverna svarade ja och visade sin uppskattning för detta, medan resten svarade 

nej. Om vi sedan tar en titt på fråga fyra, huruvida de anser att reality-tv ej kan tas med i 

undervisningen om det förlorar popularitet och inte visas lika ofta, så ser vi ett klart och 

tydligt ställningstagande för att det inte kan vara med i undervisningen. Dock ska det påpekas 

att det samtidigt finns några av dem som anser att det ej spelar någon roll om det tappar sin 

popularitet.  

En av eleverna fick mig även att svära på att jag skulle nämna en sak som han/hon 

specificerade precist. Nämligen att han/hon ansåg att programmen aldrig kommer att tappa sin 

popularitet, tack vare "människans förälskelse att se och uppleva andra människors känslor", 

och därför är det inte bara ett aktuellt ämne nu, utan även ett oerhört viktigt ämne för 

framtidens undervisning menade han/hon på. 
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Gymnasiet 

Även på gymnasienivån så gjordes en undersökning med ett slumpmässigt urval, även här låg 

antalet deltagande på 25 st elever. Alla elever här gick i årsgrupp ett, så åldersskillnaden 

mellan de båda undersökningsgrupperna är inte allt för stor. Dock bör nivån på deras 

utbildning vara det. Även här står diagrammet att finna nedanför stycket i sin helhet. 

Vid en snabb titt på statistiken så kan vi se en skillnad som sticker ut till viss del, nämligen att 

ingen av eleverna ansåg att reality-tv redan används eller använts i undervisningen. Men 

samtidigt så kan vi även se fler skillnader. Till skillnad från undersökningen av 

högstadieeleverna så ser vi här att det är relativt få som ser på reality-tv, vilket alltså till viss 

del går emot de tidigare undersökningar som gjorts på området som visar på att majoriteten av 

tittarna är ungdomar. Dock skall det påpekas att det är relativt jämn statistik på denna fråga, 

som nästan snuddar på 50/50. Med tanke på att ingen av eleverna ansåg att reality-tv används 

eller använts i undervisningen så gör det automatiskt att ingen av dem kunde svara på frågan 

om det var antingen lärare eller elever som givit tagit upp ämnet i 

samhällskunskapsundervisningen. På den tredje frågan, huruvida om de ansåg att reality-tv 

var något som kan eller bör använda som undervisningsmaterial i samhällskunskapen, så 

svarade majoriteten av dem precis som det svar vi fick ut av högstadiet. Nämligen att de 
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definitivt ansåg att det var möjligt. Dock kan man se en viss skillnad mellan svaren då färre 

personer höll med om detta ställningstagande, och en av dem även ville envisas med att svara 

att han/hon inte visste. Samma tendenser kan vi se på den sista frågan, då statistiken visar att 

många av dem ej anser ämnet vara viktigt om det tappar sin popularitet, men precis som 

högstadiegruppen så finns det några som anser att det ej ska spela nån roll. Dock finner vi 

även här några som svarat att de inte vet 
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2.2 Resultat av lärarintervjuerna 

Som ni kommer att märka här nedan så har intervjuerna skrivits ned på ett sådant sätt att varje 

intervjuad person får sin egen del att säga sitt, istället för att de alla skrivs ned i ett och samma 

stycke. Anledningen till valet av denna uppställning och design ligger i att jag vill kunna 

ställa deras svar, teorier och tankar mot eller med varandra för varje fråga. Frågorna ställs helt 

enkelt om från den bilaga ni finner längst bak i uppsatsen, och varje respondents svar får 

möjligheten att spela mot, eller för, varandra. Som tidigare nämnt vill jag dock än en gång 

poängtera att inför besvarandet av dessa frågor så har de intervjuande personerna uppmuntrats 

att tänka efter pedagogiskt och didaktiskt kring frågorna. Ett ställningstagande som ja och nej 

har jag självfallet strävat efter, men så även ett svar som utvecklar deras ställningstagande och 

ursprungliga svar. Intervjuerna gjordes ihop med fyra lärare/pedagoger, två från högstadiet 

och två från gymnasiet. Jag väljer, precis som svarsgrupperna för enkäterna, att låta dem vara 

anonyma, men lite allmän information och ett tillfälligt, temporärt, namn för varje person 

under denna uppsats ska jag givetvis se till att ge dem alla. 

För högstadiet så har vi en kvinnlig lärarinna inom samhällskunskap som är ca 50 år med 10 

års erfarenhet inom yrket. Hennes ålder gör att hon ej skall räknas tillhöra den grupp som 

dominerade demografin för reality-tv under slutet av 1990-talet, men fördelen med detta är då 

istället att vi får en syn på reality-tv från den andra sidan på samma gång. Den sida som inte 

anser sig ha följt programmen det vill säga. Som ett tillfälligt namn för detta arbete så kan vi 

kalla henne för Annika. För att hitta en motpol till detta så har jag sedan valt att intervjua en 

manlig lärare inom ämnet vid 27 års ålder med 4 års erfarenhet. Vi kan kalla honom för 

Östen. Valet av denna lärare för intervjun hade istället med hans relativt unga ålder att göra, 

då han under 1990-talets explosion av reality-tv var i den ungdomsålder som tog upp den 

största delen av tittarna. Men samtidigt är han även relativt ny i yrket på samma gång, vilket 

kan göra att han har mer traditionella, eller nyanserade, idéer för undervisningen. 

För gymnasiet så har vi två manliga samhällskunskapslärare, som båda är i 30-årsåldern, med 

ca 10 års erfarenhet vardera inom läraryrket. Deras relativt unga ålder gör att de båda också 

var i sina ungdomsår (allt är relativt) under den period i slutet av 90-talet då reality-tv med 

Big brother och Expedition Robinson exploderade ut i vardagsrummen bland ungdomar. Vi 

kan kalla den ena av dessa två lärare  för Johan och den andra för Anders.  
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1. Följer du något reality-program och anser du att det är bra typer av underhållning? 

Något de alla hade gemensamt för denna fråga var att de först och främst hade svårt att se 

reality-tv som en enda kategori. Vad de menade med detta är att de alla ifrågasatte var gränsen 

går för att ett program skall gå över från producerad underhållning till reality. Johan menade 

på att det idag är svårt att dra gränsen för reality-tv på samma sätt som det var under 1990-

talet, då programmen var en helt ny kategori och en helt ny programtyp. Men på samma gång 

så funderade han även om på vilket sätt som de tidiga exemplen på game-shows passade in i 

detta sammanhang, med exempel som Gladiatorerna
39

 och 24 karat.
40

 Med detta sagt så 

svarade Johan att han mycket riktigt följde reality-tv under dess explosion i slutet av 1990-

talet och även följer olika former av reality idag, under den lösa definition som gör att fler 

program kan täckas in. Hans främsta exempel på hur han följde programmen under detta 

paraply var att han följer programmet Ice road truckers.
41

 Som definitivt har inslag av reality. 

Men om frågan gällde de typer av program idag som uppstod och populariserades under 

1990-talet som Big brother eller Expedition Robinson så blev svaret istället Nej.  

  Jag ser dem inte som reality-tv längre. Jag ser dem snarare som 

  realitydokumentärer idag. Man vill få in inslag av reality för att 

  göra faktat i dokumentärerna mer relevant och underhållande, 

  samtidigt som man vill locka tittare med inslag av känslor i 

  programmen. (Johan) 

Anders var inne på samma linje som Johan, då han menade på att om programtypen tilläts att 

ha en bredare definition för denna fråga så såg han mycket väl på reality-tv idag, i program 

som ex. Lyxfällan
42

. Han ville även poängtera att han definitivt följde de program som denna 

forskning har haft i åtanke, fram tills nu, under slutet av 1990-talet då de var som mest 

populära, men han såg inte på dem längre.  

För högstadiet så ser vi precis samma funderingar och tankar som de ovan två intervjuade 

gymnasielärarna. Annika sade att hon inte direkt följer något realitybaserat program något 

nämnvärt, utan snarare kunde se på dem ibland om hon råkade se på tv och då kan göra det 

med stort intresse. Men även hon ställde frågan huruvida man kan veta exakt vad som är 
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 http://www.tv4.se/gladiatorerna 
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 http://www.imdb.com/title/tt0271936/ 
41

 http://www.history.com/shows/ice-road-truckers 
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 www.tv3.se/lyxfallan 
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reality, med programmet Så mycket bättre som exempel.
43

 Hon ville påpeka att hon hade 

väldigt svårt för att se det som många av hon och hennes kolleger kallar för förnedrings-tv (de 

specifika exemplen för detta var just Top model och Idol) som är just den typ av program som 

denna forskning undersöker, men hon var heller inte nog insatt i dem för att kunna 

argumentera emot dem för mycket heller. Hon ville då även klargöra att hon inte följde dem 

under slutet av 1990-talet.  

Precis samma typ av svar kan vi även finna vid intervjun av Östen, som även han påpekade att 

han inte följde något realitybaserat program idag under den definition som täcker de program 

jag tidigare nämnt, men att han istället följde program som ex. Arga snickaren,
44

 som har 

inslag av reality men på samma gång är oklart om det skall höra till just denna kategori av 

program. Samtidigt så nämnde han att han även kollade på vissa av de mer populära 

realitybaserade programmen i slutet av 1990-talet, utan att nödvändigtvis anse att han följde 

något av dem. 

2. Har du använt dig av reality-tv som material i din undervisning vid ett tidigare 

skede? 

Johan sade att han mycket riktigt har använt sig av olika typer av realitybaserade program i 

sin samhällsundervisning, då de trots allt kan spegla både en riktig, och vinklad, bild av 

verkligheten. Och det är upp till tittarna (med andra ord eleverna) att ta åt sig av vad som är 

verklighet, och vad som ska föreställa att vara verklighet. Han har använt sig av program som 

Genusmaskineriet från UR,
45

 i genusfrågor. Detta program kan ofta visa hur kvinnor eller män 

ska framstå som experter inom ett ämne som tittaren (förutsatt att tittaren är väl insatt i ämnet 

själv) kan se att de inte vet något alls om menade han på. Men på samma gång kan man även 

vända på det för att visa på hur de vet vad de gör, men programmet istället försöker få tittaren 

att tro att de ej har en aning om vad de gör.  Realitybaserade program har en plats i 

undervisningen, menade han på, eftersom deras försök till att skildra verkligheten gör att det 

är ett mycket tacksamt ämne att undersöka ur en käll- och mediekritisk synvinkel. Det är inte 

själva berättelsen i sig som är det viktiga här, utan snarare hur, och av vilka, berättelsen 

kommer fram. 
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 http://www.tv4.se/s%C3%A5-mycket-b%C3%A4ttre 
44

 http://www.kanal5play.se/program/226052/video/27156539#!/program/226052 
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 http://www.ur.se/Produkter/143700-Genusmaskineriet 
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Även Anders berättade att han använt sig av reality-tv i sin undervisning, men att det då är 

beroende på hur man definierar begreppet, då han använt sig av ex. programmet Lyxfällan  i 

privatekonomi. Detta program kan säkert ses som ett underhållningsprogram designat att 

fånga känslor menade han, men då det trots allt skall föreställa att visa hur en vanlig familj 

eller person har hamnat i katastrofala skulder och vet vad det leder till på lång sikt, så har vi 

ändå inslag av reality. Samtidigt ville han även poängtera att han använt sig av programmet 

Long way round i sin geografiundervisning, som ofta brukade kombineras med 

samhällskunskapsundervisningen. Ämnet kanske inte är vad som undersöks i denna forskning 

sade han, men det visar fortfarande på hur man kan anpassa olika typer av realitybaserade 

program till fler ämnen, och responsen från eleverna hade varit positiv i båda fallen menade 

han på. Han ville poängtera att han inte har jobbat med reality-tv som eget ämne helt enkelt, 

utan istället ofta kan använda det som utgångspunkt i undervisningen, beroende på vad för 

specifikt ämne som lektionen handskas med i samhällskunskapen. 

För intervjuerna på högstadiet så har de båda lärarna/pedagogerna svarat i princip likadant 

här. De menar båda på att de inte använt sig av reality-tv som material till sina undervisningar 

vid något tidigare skede. Annika menade på att hon ej hade kunnat hitta något bra tillfälle att 

kunna använda sig av det, då hon hade svårt att tro att hennes elever skulle kunna koppla 

undervisningen och programmet till varandra. Men hon sade även att hon ej hade tänkt så 

mycket över de möjligheter som finns vid att använda sig av detta material, då det än en gång 

kan och får täcka ett större utbud av program än just de som lanserades vid slutet av 1990-

talet. Det handlar än en gång om hur definitionen av termen reality bör ses. 

  Jag har inte använt mig av programmen som material vid något 

  tillfälle än. Främst så är det för att jag inte har sett det som ett 

  material så vidare mycket, sen så tror jag inte att eleverna skulle 

  förstå det heller. Risken är att de bara skulle se underhållningen i 

  programmen, och inte tänka på det som ett lektionsmaterial även 

  efter att man försökt förklara varför man visat det. Men man vet 

  aldrig, de kanske förstår det direkt... (Östen) 

Som ovan nämnt så sade även Östen att han ej hade använt sig av programmen i 

undervisningssyfte. En stor anledning till detta var för att han ej hade tänkt på de möjligheter 

som detta material hade att ge undervisningen, men på samma gång så ville han även påpeka 

att hans främsta klass inom ämnet går i sjunde klass, och han hade därför väldigt svårt att 
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kunna räkna med att även de skulle kunna koppla programmen som material till det ämne som 

undervisningen handlade om. Men han ville dock poängtera efter intervjun att han hade börjat 

lägga upp planer på hur han skulle få in materialet i undervisningen iallafall, då han ansåg det 

vara ett intressant ämne som ungdomarna åtminstone skulle känna igen, men att det samtidigt 

är beroende på hur man definierar begreppet reality. 

3. Är detta ett material som eleverna har bett om vid något tillfälle? 

För denna fråga så var svaren helt enkelt totalt tvärtemot mellan de olika stadierna. För 

gymnasiets del så förklarade Johan att det aldrig kommit upp som ett spontant förslag ur det 

tomma intet från elevernas sida under hans lektioner. Dock hade det kommit upp som förslag 

och exempel under olika former av argumentationer under tidigare lektioner, vid mer än ett 

tillfället och i mer än ett specifikt delämne. Vare sig det har handlat om media- och källkritik 

eller totalitära stater. Han förklarade att han trodde att eleverna har svårt att se övergången 

från underhållning och berättande till reality, för och inte tala om att de även verkar ha haft 

svårt att förstå det ursprungliga konceptet av vad den tidigare generationen sett som reality, 

vilket än en gång tar oss tillbaka till vad som tidigare diskuterats huruvida det var 90-

talsungdomarna som var de riktiga åskådarna av reality-tv:s höjdpunkt. 

Anders sade även han att det aldrig kommit upp som ett spontant och direkt förslag från 

eleverna under lektionerna, men att han istället hade gett det som förslag på material under 

diverse gemensamma lektions- och områdesplaneringar han tidigare hade genomgått 

tillsammans med eleverna, vilket i sin tur hade fått bra respons och efterfrågats vid flera 

tillfällen efteråt. Exempelvis på områden då det då hade getts som förslag var vid närme 

studier av moderna genus- och kroppsideal menade han på. 

För högstadiets sida så var det uppenbarligen inte värt att diskutera denna fråga, då de båda 

pedagogerna svarade att de inte använt sig av programtypen vid något tidigare 

lektionstillfälle.  

  Det finns mer än ett skäl till varför det aldrig tagits upp som 

  förslag på lektionsmaterial av mig eller eleverna. Men främst så 

  handlar det nog om att jag inte litar på att de i deras ålder 

  kommer kunna koppla materialet till undervisningen i sig, 

  samtidigt som jag gissar att eleverna inte ser det som ett 

  traditionellt material man  använder i undervisningen. (Annika) 
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4. Anser du att reality-program kan eller bör användas i 

samhällskunskapsundervisningen?  

För denna fråga så har alla svar lutat mot ett definitivt ja, men allihop med sina olika linjer 

och inslag i på vilket sätt materialet skulle användas. För gymnasiets del så menade Johan på 

att även om han oerhört gärna ser att använda detta medie som material, så är det helt och 

hållet beroende av produkten och dess innehåll, eller programmet och dess mening. Han 

förklarade att då programmen idag har förändrats märkvärt från det strikta reality som rådde i 

slutet av 1990-talet till dagens blandning av dokumentärer, underhållning och fakta med 

inslag av reality, så är gränsen mellan reality och drama relativt uppenbar för eleverna. De kan 

helt enkelt få svårt att greppa konceptet om reality och istället se det för sitt 

underhållningsvärde, istället för den exponeringskåta generation som växte upp i slutet av 

1990-talet. Detta var dock något han ville poängtera var hans egna åsikter. Han såg gärna att 

materialet kunde användas i exempelvis mediaundervisningen, och läran om källkritik och 

mediebegrepp, för att senare kunna spela in som exempel på ett mediabaserat totalitärt 

samhälle. Johan ville även nämna att han ser programmen som en, potentiellt, bra pedagogisk 

vinst, förutsatt att de används i rätt undervisningstillfälle. Detta menade han ligger i att de 

trots allt ofta är bra exempel på hur man ska objektifiera sanningen till varje pris med korrekt 

användning av flera olika källor. Just detta  är exakt vad som gör programmen reality menade 

han på. 

Anders svarade att de definitivt kan användas som material för 

samhällskunskapsundervisningen, förutsatt att de används inom rätt område med rätt syfte.  

  Så länge det känns relevant, aktuellt och uppfyller undervisningens 

  syfte, så kan man använda sig av nästan vad som helst som 

  material. (Anders) 

Han förklarade att de inte bara kan användas i undervisningen, men att de även som 

samhällsfenomen har en naturlig del i undervisningen. Sedan handlar det helt enkelt om hur 

man själv vill använda sig av det i undervisningen och vad man fokuserar på, vare sig det 

handlar om programmets koncept, dess innehåll, vilka ideal programmen skapar eller 

förutsätter, eller hur kändisskapen påverkas av och påverkar programmen. Det är ett material 

som ger en stor frihet helt enkelt, då det alltid kan användas som en avstamp in i något med en 

reflektion av verkligheten som syfte, menade han på. Det oerhört populära programmet Long 
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way round,
46

 som visar hur den brittiske skådespelaren Ewan Mcgregor tillsammans med två 

vänner åker jorden runt på motorcyklar för att uppleva världen och dess olika kulturer, var ett 

specifikt exempel han ville poängtera. Anledningen till detta låg i dess geografiska aspekter 

då de reser över hela världen, kombinerat med de många och varierande kulturer de 

upptäcker, allt ihopslaget med inslag av reality då det vanligtvis är just de tre 

huvudrollsinnehavarna som filmar genom kameror på sina motorcykelhjälmar. Detta var ett 

tacksamt material att använda sig av i både geografi och samhällskunskap menade han på, då 

det ger oss allt av det som nämndes nyss, och därför kan passa in i de båda ämnena vid många 

tillfällen, och han har använt sig av programmet vid mer än ett tillfälle sade han. Så kortfattat 

så menar han på att reality-tv är ett potentiellt och eventuellt material att använda sig av. 

För högstadiet så hade vi även här liknande svar på gymnasiet, dock med en inte lika stor tro 

på elevernas förmåga att förstå kopplingen mellan lektionsundervisningen och programmen i 

sin helhet och sitt koncept. Annika förklarade att hon gärna kan se reality-tv användas som 

undervisningsmaterial i samhällskunskap, förutsatt att det används vid rätt tillfälle. De främsta 

områden hon ansåg att det kan, och bör, användas i var ex. genomgångar inom käll- och 

mediekritik, samtidigt som det även kan användas som utgångspunkt i mediaundervisningen 

med ett fokus på ifrågasättandet av källkritiken och gränsen mellan reality och underhållning. 

Hon ville dock poängtera att det var av yttersta vikt att fokusera på programmens potentiella 

vinkling av olika händelser, och därmed kunna få eleverna att lära sig mer från de olika källor 

som programmen ofta presenterar, istället för en källa som ex. många dokumentärer framstår 

att använda sig av, menade hon på. Hon förklarade att det självfallet var ett ämne att kunna 

använda sig av, men att det största problemet är (för de som ej följer reality-tv eller har gjort 

det förut) att sätta sig in i det och kunna utveckla ett förstående för dem på minst lika hög nivå 

som eleverna. Och detta är något som hon ansåg att hon trodde många lärare ej har tiden till. 

Östen höll sig väldigt kortfattad för detta svar, men sade även han att det var ett ämne som 

mycket väl kan, och bör, användas som material i undervisningen. Av två anledningar. Den 

första menade han på beror på dess koncept att förmedla verkligheten ur olika aspekter, vare 

sig det handlar om tonåringsmammor som bråkar eller vuxna män som jobbar med att bygga 

motorcyklar tillsammans. Och den andra anledningen ligger i dess aktualitet och modernitet 

hos eleverna idag. Det är ett ämne som de lättare kan relatera till, och därför kan det 
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förhoppningsvis vara lättare för dem att förstå undervisningen om de kan koppla programmen 

till det område de läser inom undervisningen, menade han på.  

5. Om reality-tv börjar tappa sin popularitet och inte ses av många människor längre, 

anser du då att det ej är ett aktuellt ämne att längre använda sig av i 

samhällskunskapsundervisningen? 

  I mina ögon så kommer reality-tv aldrig att dö, det anpassas 

  istället till som är aktuellt och populärt i samhället enligt media. 

  (Johan) 

Johan påstod därmed att i hans ögon så har reality-tv med sin ursprungliga 1990-tals marknad 

dött ut för länge sedan. Dock menade han på att genren utvecklas hela tiden till att influera, 

och influeras av, andra program och koncept hela tiden, och han ansåg därför att reality-tv och 

dess koncept troligtvis aldrig kommer att dö helt, bara förändras steg för steg. Därför ansåg 

han att det alltid kommer kunna vara ett aktuellt och passande material att använda sig av i 

undervisningen. Dess förmåga att visa livserfarenheter och den form av berättande (där olika 

personer och alla deras bild av verkligheten visas och berättas) är ett alldeles för bra material, 

i för många delar av samhällskunskapen, för att få försvinna helt enkelt ansåg han. 

Anders var inne på samma linjer som Johan, då även han ansåg att programtypen och dess 

ursprungliga koncept från 1990-talet försvann för längesedan och istället förändrades till en 

hybrid och kombination av ex. fakta med inslag av reality. Och just som det har utvecklats till 

idag, så kommer det att kunna fortsätta att utvecklas för en lång tid framåt. Och av den 

anledningen så kommer det alltid att vara ett ämne som är fullt dugligt, och i vissa fall även 

kan vara nödvändigt, att använda sig av i vissa delar av samhällskunskapsundervisningen. Allt 

i samhället utvecklas vare sig det handlar om politik, media osv., och det är hela poängen med 

ett samhälle i utveckling. Så länge det skapar förståelse, kunskaper och utvecklar ett intresse 

hos eleverna så kan, och SKA, man använda sig av allt som finns tillgängligt förklarade han. 

Och därför är det ett material som kan, och ska, stanna kvar som ett potentiellt material som 

läromedel. 

När det gäller de svar som kom fram genom högstadieintervjuerna, så kan vi än en gång se att 

de gick mer eller mindre tvärt emot de svar som nåddes från gymnasieintervjuerna. Annika 

förklarade att det självfallet kan vara möjligt att använda sig reality-tv även om det tappar sin 

popularitet, men att det då kan bli mycket svårare att få eleverna att förstå någon koppling om 
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ingen av dem följer programmen längre. De kan då komma att få det oerhört svårt att koppla 

programmen till deras ursprungliga koncept. Men samtidigt så ville hon även poängtera att det 

redan idag kan vara svårt för eleverna att se kopplingen av programmen och deras relation till 

reality som koncept, då de ej kan anses tillhöra den generation som växte upp med dem från 

första starten. Detta ligger då i samma linje som vad Johan tidigare pratade om. 

Östen förklarade även han att han hade svårt att se reality-tv och dess koncept som ett bra 

material för lektioner, på sina elevers nivå, om det tappar sin popularitet. Förvisso menade 

han på att det definitivt kan fortsätta att vara ett material och medium som fångar elevernas 

intresse och uppmärksamhet, då det trots allt går emot mycket av vad som kan anses som 

traditionellt undervisningsmaterial. Men på samma gång så kan det vara svårt att fånga 

elevernas intresse om det ej är ett aktuellt ämne längre, då de (enligt hans erfarenheter) hade 

mycket lättare att öppna upp ett intresse för allt som är modernt, i deras ögon. Om det är något 

som är modernt så har de större möjligheter att kunna relatera det från sina egna erfarenheter 

till ämnet i sig, och därför är det ej av lika stor vikt att använda sig av reality-tv om det tappar 

sin popularitet menade han på. 
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3. Resultatanalys 

För att finna svar på en analys av dessa resultat så tar vi än en gång en titt på de ursprungliga 

frågeställningarna för denna uppsats: 

* Är reality-tv ett tänkbart, potentiellt samhällskunskapsmaterial?  

* Vad tycker lärare respektive elever om detta?  

* Och hur kan man gå till väga för att göra detta?  

Reality-tv är definitivt ett tänkbart alternativ som lektionsmaterial i samhällskunskapen man 

kan använda sig av. Detta svar får vi genom att se på svaren från både enkäterna och 

intervjuerna. Vissa av de intervjuade lärarna har redan använts det som lektionsmaterial och 

har därmed givit konkreta exempel på hur detta kan gå till. Samma svar kan vi se från de 

tidigare forskningar som gjorts angående altenativa lektionsmaterial som ex. Internet, som 

även de visar hur materialet kan användas och visar upp exempel på hur detta kan göras.
47

  

Hur detta användande kan gå till konkret har uppsatsens intervjuer visat då de intervjuade 

pedagogerna förklarat att de exempelvis låter eleverna se olika typer av realitybaserade tv-

program för att kunna få möjligheter till att relatera till olika delar av undervisningen, 

beroende på vilket område de för det dåvarande tillfället studerar. Detta kan då variera från att 

se på Big brother och studera polissamhällen, till att studera programmet Top model och få 

dra paralleller till hur kroppsideal och modeideal förändras genom tiderna i samhället. Det 

handlar helt enkelt om hur läraren och pedagogen själv vill använda sig av materialet, då det 

trots allt ger en frihet att välja program och en frihet i hur man använder sig av programmen.  

Lägg dock märke till de tidigare nämnda begränsningar av denna undersöknings omfång och 

nu även dess resultat. Kom ihåg att det var ett specifikt och begränsat urval som gjorts inför 

undersökningen med specifika skolor inom en kommun vars invånare nyligen hade vunnit ett 

mycket populärt realitybaserat program. Det kan ej generaliseras till den allmäna 

populationen med andra ord. Med detta sagt dock så visar ändå undersökningens resultat hur 

undervisningen kan hantera ett material som reality-tv, med synpunkter från både elever och 

lärare, inom en kommun som denna. Det ger en bild av hur det hanteras på en plats med dessa 

egenskaper, och kan sedan även fungera som teoretisk utgångspunkt inför en framtida större 

undersökning. 
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3.1 Elevenkäter 

Även om statistiken för enkätfrågorna visserligen stämmer överens med vad den tidigare 

forskningen visar i området, så bör det ses som fascinerande att vissa av frågorna skiljer sig så 

mycket mellan de två olika stadierna. Statistiken för hur många som följde reality-tv gick 

kanske inte emot den tidigare forskning som gjorts inom området. Men om vi ser tillbaka till 

mina ursprungliga funderingar kring detta så visar dessa resultat uppenbarligen att färre elever  

följer programmen än vad jag själv och den tidigare forskningen hade trott och sagt. Den 

tidigare forskningen visar på en allt större del ungdomar som dominerar bland tittarna. Vad 

som kan vara anledningen till att de elever som ingick i denna undersökning ej stämmer 

överrens med dessa siffror har jag ingen aning om, vare sig det handlar om att programmen 

tappat sin popularitet eller att eleverna ej förstår konceptet med reality-tv. Samtidigt så är det 

inte heller mitt syfte med denna uppsats att svara på dessa frågor. Denna fråga skulle istället 

ge mig en inblick i huruvida den tidigare statistiken stämmer med dessa elever. Samtidigt 

kunde det även ge mig en bild av hur mycket dessa program är aktuella för eleverna, speciellt 

i förhållande till att en av deras ortsinvånare vann ett populärt realitybaserat program under 

våren 2012. 

De elever som har svarat för gymnasiets del angående frågan huruvida reality-tv använts som 

lektionsmaterial vid ett tidigare tillfälle visar till hundra nej. Detta är då trots att lärarna som 

intervjuats uppenbarligen visar på ett faktiskt användande av det vid mer än ett tillfälle sen 

tidigare. Frågorna om varför detta är många, och jag har inget konkret svar att ge heller. 

Kanske det kan fungera som frågeställningar inför ett framtida arbete, vem vet. Men med 

tanke på att den kurslitteratur i bokformat som eleverna använder sig av fokuserar mer på 

kvinnornas förnedrande roll i media och/eller källkritik kontra våld, så är det uppenbart att de 

ej har fått några exempel från det hållet iallafall.
48

 

Att det sedan är en viss andel av högstadieeleverna som svarat att de har sett ett tidigare 

användande av reality-tv i undervisningen medan de intervjuade lärarana för högstadiets del 

svarade att de ej använt sig av programmen för sin undervisning, är bara mer förbryllande. 

Efter att ha frågat Annika vad detta kunde innebära så svarade hon att många av hennes elever 

har arbetat tidigare med skriftliga inlämningar och redovisningar om olika typer av media. 

Många av eleverna hade då fått möjligheten att använda sig av reality-tv, med Big brother 

som specifikt exempel. Kanske denna faktor spelat in i elevernas svar, eller så kanske de inte 
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förstått konceptet reality-tv. Dessa elevers kurslitteratur i bokformat fokuserar mer grundligt 

på media och dess roll i samhället på en väldigt plan nivå, vilket kan vara förståeligt med 

tanke på att det fortfarande är högstadiets nivå. Därför kan vi ej finna några exempel på 

reality-tv och dess florering i media från detta håll.
49

  

Aline Eidenert menar på att alternativa läromedel ofta kan undgå uppmärksamheten från både 

lärare och elever av just den anledningen att de är alternativa.
50

 En av de elever från 

gymnasiet som svarade på enkäten valde att skriva en litet mer utvecklande sammanfattning 

på baksidan av enkätbladet. Då jag inför varje enkät valde att förklara kort om min 

undersökning och vad mitt syfte med den var, så valde denna person att skriva ner sina tankar 

om detta då det bättre kunde förklara hans eller hennes känslor för detta material:  

  Att reality-tv kunde användas som material i undervisningen för 

  samhällskunskap hade jag aldrig någonsin tänkt på tidigare. Jag 

  trodde att det bara var kommuner, regeringar och politik som det 

  handlar om. Men nu när du har förklarat det bättre för oss, så kan 

  jag se hur det faktiskt skulle kunna användas i ämnet för att man 

  ska förstå mer om polissamhällen och statlig kontroll och sådana 

  saker... (anonym elev) 

Traditionella undervisningsmetoder som katederföreläsning och muntlig monolog används 

ofta helt enkelt för att de känns mer säkert och mer anpassningsbara. Men detta kan bli 

lidande didaktiskt sett, då undervisningen präglas av samma metod om och om igen, oavsett 

validiteten och oavsett elevernas respons. Samhället har ju trots allt förändrats och det 

informationssamhälle vi idag lever i är något som ingen kan undkomma.
51

 Även om Eidenerts 

forskning gäller digital media i klassrummet och inte reality-tv, så går det ändå att se samma 

tendenser. 

Då det ändå är ett populärt medium bland ungdomar så finns det ett visst värde i att använda 

sig av programmen som lektionsmaterial vid vissa lektioner. Och inte bara utgå från den 

klassiska undervisningen. Cecilia von Feilitzen talar vid olika tillfällen om hur reality-tv, trots 

sina brister, kan ha olika positiva effekter på barn och ungdomar. Dessa positiva effekter 

kommer från känslan av gemenskap som tittarna kan få från programmen, både med varandra 
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och med deltagarna, samtidigt som det även ger dem olika rollmodeller att följa medan de 

även får ett gemensamt ämne att tala om i skolan.
52

 Alla dessa positiva aspekter som Feilitzen 

talar om... kan det vara anledningen till att så många av eleverna har svarat att de vill se 

reality-tv som material i skolan? Att de dras med i programmens lockelse mer än hur de kan 

koppla programmens koncept med ämnet de studerar det vill säga. Om vi tänker tillbaka på 

mina ursprungliga tankar om reality-tv där jag pratade om hur jag uppfattar konceptet som ett 

lockande medium där folk lätt dras med i programmet på grund av dess känslosamma ämnen 

och känsliga natur, så kan vi se hur de tankarna stämmer väl överrens med Feilitzens teorier 

kring detta. Och där har vi ett av mina upsrungliga skäl till varför detta skulle kunna fungera 

som material till ämnet, då ungdomar och elever som ser det kan ha lätt att identifiera sig med 

programmen och dess deltagare, samtidigt som de blir känslomässigt involverade och 

engagerade. 

  For many commentators, the intrinsic appeal and distinctiveness 

  of Big brother is that it specifically involves real people, 

  individuals who have been "plucked from obscurity and turned 

  into stars, not because of any special talent, but just because they 

  seem personable. 
53

 

Efter att de sedan dragits in i programmen så kan de lära sig att förstå dess koncept och 

struktur för att då kunna relatera det till ämnet de studerar. För elevernas svar på enkätfrågan 

så kanske det mer handlar om en önskan att få in material som är mer nytt än vad de 

vanligtvis är vana med. Susanna Nordlings undersökning menar på att elever ofta ser ett 

alternativt användande av de alternativa undervisningsmaterial som används idag, vare sig det 

handlar om Internet eller digital media.
54

 De önskar få in ett alternativt material som uppfyller 

undervisningens syfte och är av varierande karaktär, men finner ofta den alternativa 

underhållningen i sig vara mer viktigt än kunskapen dess didaktiska och pedagogiska 

fördelar.
55

 En risk att använda reality-tv som ett lektionsmaterial kan med andra ord vara att 

eleverna endast ser det för dess alternativa underhållning, än drar lärdomar och kunskaper 

från det. 
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Von Feilitzens fortsatta undersökningar kan sedan utveckla enkätsvaren över huruvida 

eleverna kan se reality-tv som ett lektionsmaterial även om det tappat sin popularitet. Detta 

var något som eleverna från båda stadierna ej ville se ett användande av om så var fallet. 

Taddeo menar på att dessa typer av program som är så beroende av att fånga människors 

känslor och få dem att visa sina åsikter även till viss del är beroende av att programmen ska 

anses vara inne att se på från den åldersgrupp som dominerar dess tittare.
56

 Von Feilitzen 

menar på samma gång att en del i vad som lockar tittarna till programmen är just hur aktuella 

och populära de är i samhället och media i allmänhet. Hur viktig "trend" det är helt enkelt.
57

 

Detta bygger då vidare på de svar som uppnåtts av enkätundersökningen och sista frågan i 

synnerhet. Eleverna stämmer med de teorier som finns på området då de troligtvis ej kan 

relatera till materialet lika väl om det ej är populärt längre. Det kan med andra ord komma att 

ses på med samma entusiasm från vissa elever som de skulle ha visat en i deras ögon tråkig 

bok. 

 

3.2 Lärarintervjuerna 

Precis som i fallet med enkäterna så var ej syftet med frågan huruvida någon av lärarna följde 

reality-tv att stärka, eller motbevisa, tidigare undersökningar inom området. Det handlade 

istället om att kunna få en snabb blick över om de hade intresset för programmen på fritiden, 

samtidigt som jag även kunde få en blick om de följde något realitybaserat program under 

dess tidigare nämnda explosion under 1990-talet. Den tidigare statistiken stämmer även här, 

då de lärare som hade följt programmen vid något tillfälle då gjorde det under sin tid i den 

åldersgrupp som dominerar tittarsiffrorna. Och detta menar både Susanna Nordling och Aline 

Eidenhert är minst lika viktigt som att använda sig av material som är tänkta att fånga 

elevernas intresse. Nämligen materialets förmåga att fånga lärarens och pedagogens intresse 

på samma gång. När läraren visar sitt fullaste engagemang till materialet så kan även den 

högre stämningen bidraga till att skapa en didaktiskt och pedagogisk nyfikenhet och intresse 

från elevernas sida. Vilket då främst Nordling visat i sin uppsats stämmer överrens med 

hennes valda undersökningsmaterial, som i hennes fall var Internet i klassrummet. Hennes 

intervjuade lärare menade på att ett större ökat intresse mot materialet bidrog med att göra 
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undervisningen så mycket lättare för eleverna att följa med.
58

 Eidenert ligger inom samma 

linje då hennes undersökning visar att en av de främsta orsakerna till varför de alternativa 

digitala materialen ej används i den skala som många pedagoger och elever skulle hoppas på 

beror på bristande intresse från både lärare och/eller ledningen på skolorna.
59

 Och reality-tv 

bör heller inte vara ett undantag. Om lärarna följer eller följt programmen vid något tillfälle, 

eller åtminstone visar ett större intresse för det, så bör det även uppfylla den didaktiska frågan 

om varför det skulle kunna användas i undervisningen. 

För frågan angående om de alla använt sig av ämnet vid något tidigare tillfälle så kan vi se hur 

intervjusvaren går emot vad elevenkäterna har visar på. Dock så påpekar de alla att det är 

beroende av hur man definierar begreppet reality, då de alla använt sig av program som 

hamnar under termen realitybaserade. Men frågan ligger då snarare om de är nog 

realitybaserade för att kallas just tvättäkta reality-tv. Naomi Schaefer Rosen talar, i sin 

undersökning om hur reality-tv och popkultur påverkar det amerikanska samhället, om att det 

inte spelar någon roll hur man ser på termen reality. Så länge dess syfte är att återspegla 

verkligeheten hos en eller fler personer så skall det ses som reality. Med andra ord så menar 

hon helt enkelt på att det spelar ingen roll om det så handlar om historia, matlagning eller 

människor som vill gå ner i vikt och få det hela dokumenterat.
60

 Dessa teorier stämmer 

överrens med den definition av reality som nämndes tidigare i uppsatsen, och om den 

transfereras till undervisningen så skapar det helt plötsligt en variation. Och just detta är vad 

Schaefer menar på är essensen i reality-tv och dess ungdomsbaserade publik. Nämligen att då 

det baseras på verkligheten så har det en kontinuerlig variation, vilket är något som gör att det 

ständigt uppdateras och blir relevant för varje generation, oavsett ämne det tar upp.
61

 Och då 

blir det även lättare att få in termen, och materialet, i undervisningen samtidigt som det 

didaktiskt och pedagogiskt går att anpassa efter vad undervisningen då fokuserar på. 

Intervjuerna har visat på ett tidigare användande av reality-tv i undervisningen, och då främst 

gymnasiet, i varierande former. Vare sig materialet och undervisningen då har handlat om Big 

brother ihop med polisstater, eller Top model och kvinnoideal/människoideal. Vi kan då se en 

linje mellan vad jag skrivit i början av uppsatsen med dessa resultat och forskningar, då jag 

talade om reality-tv:s variation och omfång och hur detta kan ge didaktiska fördelar då det går 

att anpassa materialet till nästan vilken del av ämnet som helst. 
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För frågan angående huruvida detta är ett ämne som tagits upp som exempel eller ett specifikt 

önskemål av eleverna så svarade de alla att eleverna aldrig kommit fram med detta som 

förslag. Det har istället handlat om ett nekande eller godkännande från elevernas sida när 

respektive pedagog lagt fram det som förslag. Det kan förvisso vara förståeligt då många barn 

och ungdomar kan ha svårt att koppla reality-tv till samhällskunskapsundervisningen. Än en 

gång ser vi på Nordlings teorier där hon menar på att det mycket väl kan vara upp till 

pedagogen i klassrummet att uppmana elevers engagemang till förslag på material, då 

eleverna sällan ser en seriös möjlighet till att påverka valet av undervisningsmaterial.
62

 

Reality-tv är trots allt en produkt av det moderna informationssamhället, vilket är det 

samhälle som dagens generation av elever växt upp i.  

  Man väger sällan in att exempelvis den förändrade omvärlden med 

  datorer, Internet, sökmotorer och avancerade programvaror gör 

  att barn utvecklas annorlunda och lär sig andra saker, exempelvis 

  att använda informationstekniska lösningar, söka på nätet och så 

  vidare. Svaret på den påstådda nedgången i prestationer blir 

  oftast istället att undervisningen måste bli 'effektivare' genom 

  'bättre' metoder, det vill säga man åberopar de traditionella sätt 

  att arbeta som institutionen använt och som man känner igen och 

  förstår.
63

 

Vi ser att dessa teorier gäller de möjligheter som informationssamhället har gett oss, så som 

Internet osv. Vi kanske inte skall jämföra potentialen med Internet mot potentialen med 

reality-tv, men de ligger ändå varandra nära när man ställer dem mot varandra med dessa 

frågor i åtanke. Det är ett aktuellt och relevant medium utvecklat i dagens 

informationssamhälle som ungdomarna växt upp med och har ett stort intresse av. Det kan 

uppfylla syftet med undervisningen och användas i många olika kombinationer av ämnen. 

Istället för att till hundra procent rätta sig efter det traditionella undervisningsmaterialet så bör 

detta kunna fungera som ett alternativ, som eleverna är mer vana vid att se och intressera sig 

för även efter skoltid. 
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Till viss del kan vi se hur vissa delar av intervjusvaren och mina tidigare nedskrivna tankar 

stämmer överrens med de teorier som Per Månsson kommer med angående människans natur. 

Då Månsson poängterar hur människans syn på socialt umgänge formas och ser ut: 

  För det första är det viktigt att se att själva grunden för 

  människans intelligens, hennes förhållningssätt mot omvärlden 

  och mot sig själv är social eller med andra ord: Utan socialt 

  umgänge finns ingen människa.
64

 

Månsson talar helt enkelt om hur det är vitalt för människan och hennes intresse att få ta del 

av sociala interaktioner på daglig basis, och att vi alla kan känna en delaktighet och ett 

intresse av de sociala interaktioner som vi även får bevittna på avstånd.
65

 Vi kan se hur dessa 

teorier ligger i samma linje med Feilitzens teorier som tidigare togs upp. Och allt detta går 

sedan att relatera till mina tidigare tankar om hur reality-tv kan fungera som material då 

eleverna lätt kan dras med i programmen och dess förmedling av känslor, och har sedan lätt 

för att relatera till dem. Dessa tidigare teorier och tankar byggs vidare på de resultat som 

denna undersökning kommit fram till, då mina intervjuer visar en god tro på elevernas intresse 

av de sociala interaktioner som dominerar reality-tv och de känslor som dessa interaktioner 

kan skapa och ge. Så för min allmäna fråga från tidigare om huruvida detta är ett material som 

kan användas inom undervisningen och om det kan skapa och bibehålla ett intresse hos 

eleverna så bör svaret definitivt framgå som ett ja. Och samtidigt så kan det även stärka 

programmens roll i undervisningen även om de tappar tittarsiffror och förlorar sin popularitet. 

Detta är ju ändå ett material som förmedlar känslor, samtidigt som det även hanterar många 

av de rådande situationerna och omgivningen ur en objektiv synvinkel. 

Anthony Giddens talar vid olika tillfällen om hur den dominans som tv-tittande har på våra liv 

i dagens moderna samhälle. Han poängterar den mängd som människor i olika länder 

spenderar sin tid framför tv:n varje dag.
66

 Detta i kombination med den tidigare refererade 

mängden tid som ungdomar påstås spendera med olika typer av realityprogram bör därför 

kunna stärka de svar som uppnåddes till den femte intervjufrågan om huruvida man kan 

använda sig av reality-tv som material eller ej om det tappar intresse, publik och popularitet. 

Som vi sett bland dessa svar så har de alla svarat, dock även funderande i vissa fall, att man 

kan använda sig av programtypen för undervisningen. Men i överlag så ser vi hur de ändå 
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visar en tro på att programmen ändå kan förtjäna en plats, trots att de kan tappa sin 

popularitet. Geoff King nämner detta i sin undersökning, då han menar på att programmens 

konstanta utvecklande på egen hand är en bidragande anledning till varför de troligtvis aldrig 

kommer att försvinna eller tappa sin generella popularitet. Det handlar istället mer om en 

utveckling av dem, vilket då kan leda till en bredare och mer utspridd form av publik.
67

 Men 

detta kan ju då även i sig leda till ökade möjligheter att få in olika former av reality-tv i 

undervisningen, och didaktiskt sett utveckla lektionerna än mer. Som intervjuerna visat så 

ställer sig gymnasielärarna positiva till detta då de anser att det är en programtyp som alltid 

kommer att finnas kvar i en form eller annan. Samtidigt så har de även en positiv bild på 

programmens koncept om att fånga människors känslor och engagemang, och programmen är 

lätta att dras med i samt har en plats i undervisningen så länge de kan ha ett bibehållet intresse 

hos eleverna. Högstadielärarna ser det istället för huruvida eleverna på deras nivå ens kan ha 

ett intresse för det om det ej är populärt längre, men om vi tänker tillbaka på vad Von 

Feilitzen och Schaefer visat på i sina undersökningar så kommer det troligtvis inte tappa sin 

popularitet. Specifika program kan komma att göra, men som King menar på så kommer de 

istället att ersättas av nya realitybaserade program som istället ses som mer relevanta och som 

igen lockar den större publiken.
68

 Som tv-program i allmänhet helt enkelt.  

Oavsett om reality-tv tappar sin popularitet eller ej så visar min undersökning på att det har en 

plats i klassrummet, generaliserbart eller inte. Aline Eidenert talar dock om att hur den 

digitala median didaktiskt sett alltid kan vara givande i klassrummen då det än en gång är 

något som eleverna har lättare att relatera till med sin moderna attribut och status, så är det 

endast ett komplement som varken skall eller kan ta över undervisningen från de klassiska 

metoderna. Det bör istället ses som det anpassade och moderna komplement som det är.
69

 

Även om detta kan ses som en simpel punkt att komma med, så är det fortfarande viktigt att 

poängtera det igen: Allt material är bra material, så länge det hanteras och sköts korrekt och 

med en god relevans till undervisningen. Och reality-tv skall inte vara ett undantag från denna 

regel. Det är ett potentiellt undervisningsmaterial som eleverna kan relatera till och som 

eleverna av enkäterna att döma även vill ha in i undervisningen. Åtminstone när det 

fortfarande kan ses som populärt. Men det bör endast ses som ett komplement, och inte som 

en enkild entet att ta över undervisningen.  
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4. Diskussion 

Klassiska didaktiska frågor: Vad, hur och varför? 

Vad vi kan få ut av denna undersökning och uppsats är uppenbar, om än inte självklar. För att 

tänka efter så måste vi gå tillbaka till mina urpsrungliga frågor och se om vi kan få svar på 

dem: 

* Är reality-tv ett tänkbart, potentiellt samhällskunskapsmaterial?  

* Vad tycker lärare respektive elever om detta?  

* Och hur kan man gå till väga för att göra detta?  

Kortfattat kan vi se av min undersökning att reality-tv visar att det är ett alternativ som ett 

potentiellt och eventuellt undervisningsmaterial till både samhällskunskap och andra ämnen. 

Vi kan se hur statistiken från enkäterna visar en god tro på materialet från elevernas sida. 

Samtidigt så poängterar de även hur materialet kan förlora sitt värde om det tappar sin 

popularitet och tittarsiffor och då blir mindre aktuellt, relevant och inne i deras ögon. Som 

tidigare nämnt så kan jag ej förespråka detta som generella svar för hela landets samlade 

utbildning och population då denna undersökning har gjorts på några specifika skolor i en 

specifik kommun som nyligen fick se en av dess invånare ett populärt realitybaserat program. 

Men det visar ändå på en tro på detta material från både lärare och elever ur olika åldrar och 

olika stadier. På samma gång kan vi av enkäterna se att de har blandade erfarenheter av det då 

högstadieeleverna anser sig ha erfarenheter av ämnet som material från tidigare lektioner, 

medan gymnasieeleverna ej anser sig ha någon erfarenhet av det alls. Detta går emot de svar 

som uppnåddes genom intervjuerna, men då undersökningen är anonym och inom blandade 

elever från olika klasser, så kan jag ej undersöka hur lärarna ställer sig mot dessa svar. 

Samtidigt så fanns ej tiden att intervjua varje elev för att få en djupare syn på dessa svar. 

Kanske detta kan vara grunden till en annan undersökning i framtiden för att utveckla dessa 

problemformuleringar och frågeställningar ännu mer, med mina enkäter som teoretisk 

utgångspunkt? Tanken finns kvar... 

Intervjuerna visar sedan att lärarna har en tro på reality-tv som material, och att hälften av 

dem även har prövat det vid tidigare tillfällen med goda resultat i flera ämnen och inom olika 

delämnen med sina specifika syften för undervisningen. Exempel på program har getts, så 

som geografiska utgångspunkter och utflykter med reality i bakgrunden inom geografi, 
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skuldfällor med en bild av den bistra verkligheten inom ekonomi, och den klassiska bilden av 

reality-tv från Big brother inom polisstater på samma gång. Med andra ord så ser vi hur vi 

didaktiskt och pedagogiskt kan gå tillväga för användandet av materialet. I och med detta så 

ser vi även hur det är ett tacksamt och varierande material didaktiskt sett, vilket svarar på 

mina egna tankar i början av uppsatsen Mina intervjuer visar att hanteringen av detta material 

har fått god respons från eleverna, inom just denna kommun och dessa skolor, och en önskan 

att använda sig av det vid fler tillfällen, vilket då även enkäterna kan intyga, som då ger oss 

svar på varför vi bör använda oss av detta material. Som intervjuerna visade på: Om det är ett 

aktuellt, ur elevernas perspektiv intressant, och korrekt hanterat material så ska det användas. 

På samma gång visar lärarna en så pass stor tilltro på materialets relevans att de kan se en 

användning av det trots att det kan tappa sin popularitet och degenereras ännu mer än tidigare.  

Även om undersökningen har skiftat karaktär från dess utgångspunkt med Big brother som 

främsta grund till en mer allmän och bredare syn på reality-tv med alla tänkbara typer av 

program som kan användas inom undervisningen, så har fortfarande undersökningens syfte 

och problemfrågeställningar uppfyllts. Syftet med denna avhandling och undersökning var 

trots allt att undersöka huruvida, och om, ett aktuellt mediafenomen i allmänhet och reality-tv 

i synnerhet, kan hanteras, användas och relateras till i samhällskunskapsundervisningen ur 

lärarnas och elevernas synvinkel. Och min undersökning svarar på denna fråga och uppfyller 

detta syfte. Om än i en begränsad skala på grund av undersökningens omfång och 

avgränsningar, men det ger ändå de nödvändiga svaren. Didaktiskt sett så går det i hand med 

elevernas önskan om en mer aktuell undervisning med något som de lättare kan relatera till, i 

deras ögon. Samtidigt så är det även pedagogiskt tacksamt då det finns en uppsjö av alternativ 

att förhålla sig till med olika roller, syften och koncept att följa. Det går som vi tidigare sett i 

hand med de nya krav som ställs från skolplanen, på båda nivåerna.  

Och på samma gång så kan vi även se hur  det, enligt min undersökning, är ett material vars 

potential lärare ej har tänkt på. Men efter undersökningen har vissa av dem kommit tillbaka 

till mig och tackat mig för de idéer som mina tankar gav dem, då både elever och lärare har 

gett förslaget på ett användande av detta som material efter min undersökning med bra 

respons och bra resultat. Samtidigt så kan vi genom att relatera till tidigare forskningar se hur 

det, precis som i alla tidigare resultat, endast bör ses som ett komplement till undervisningen, 

och inget mer. Och detta stämmer precis med vad jag aspirerat att få fram, nämligen 

möjligheterna att använda sig av detta inom undervisningen. Inte möjligheterna att låta detta 

ämne ta över undervisningen. 
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5. Bilaga 1 

Enkäten  

 

1. Följer du något reality-program och anser du att det är bra typer av underhållning? 

 

__________________________________________________________________________ 

2(a). Anser du att reality-program redan används i samhällskunskapsundervisningen?  

 

__________________________________________________________________________ 

2(b). Om du svarat "Ja" på fråga 2(a), anser du då att det är ett ämne som tas upp av lärare 

eller elever? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Anser du att reality-program kan eller bör användas i samhällskunskapsundervisningen?  

 

__________________________________________________________________________ 

4. Om reality-tv börjar tappa sin popularitet och inte ses av många människor längre, anser du 

då att det ej är ett aktuellt ämne att längre använda sig av i samhällskunskapsundervisningen? 

 

___________________________________________________________________________ 
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6. Bilaga 2 

Intervjufrågorna 

 

1. Följer du något reality-program och anser du att det är bra typer av underhållning? 

 

 

2. Har du använt dig av reality-tv som material i din undervisning vid ett tidigare skede? 

 

 

3. Är detta ett material som eleverna har bett om vid något tillfälle? 

 

 

4. Anser du att reality-program kan eller bör användas i samhällskunskapsundervisningen?  

 

 

5. Om reality-tv börjar tappa sin popularitet och inte ses av många människor längre, anser du 

då att det ej är ett aktuellt ämne att längre använda sig av i samhällskunskapsundervisningen? 
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