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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Elevers vilja eller icke-vilja att lära kan påverkas av många saker, en betydande faktor till 

elevernas inställning till det som undervisas i skolan är hur man som lärare väljer att lägga 

fram arbetet. Många lärare väljer det traditionella sättet som är väl inarbetat och har fungerat i 

tider, genom att läsa och studera i böcker om saker som för eleverna många gånger är helt 

okända. För många elever kan ett sådant arbetssätt i längden leda till att de tappar intresset för 

skolan. Därför är det intressant att se vad det relativt nya fenomenet populärkultur kan ha för 

inverkan på eleverna då den blir en del av skolan. Populärkulturen har förekommit i den tidiga 

skolan men den har ofta ansetts vara något negativt, idag försöker däremot man få in den i 

undervisningen som något positivt.1  

   Tidigare forskning inom detta område har gjorts men i väldigt liten utsträckning och därför 

har jag valt att titta närmare på det. Att skolan påverkar och formar elevernas identitet är inget 

nytt. Skolan har länge varit en plats där man ska hjälpa till att fostra barnen. Skolan är framför 

allt en plats för nyinlärning. Det är där barnen ska finna de kunskaper som är viktiga att ta 

med sig vidare ut i livet. Därför bör man prata mer om den värld som barnen lever i, den 

nutida kulturen. 

   Det är viktigt att fånga elevernas uppmärksamhet. Det viktiga ska inte vara hur de lär utan 

att de lär, vägen dit ska inte spela någon roll. Därför är denna undersökning relevant för den 

som arbetar inom läraryrket då den visar på hur man idag arbetar i skolan genom att använda 

sig av elevernas egen kultur, populärkulturen och hur den kan påverka deras vilja att lära. 

 

 

1.2  Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur skolan använder sig av populärkulturen för att 

försöka fånga eleverna intresse. Hur arbetar man med områden som eleverna känner till och 

påverkas elevernas resultat om man gör populärkulturen till en del av skolan? Jag vill också ta 

reda på vad lärarna tycker om populärkulturen i skolan, om de anser att det är värt att lägga 

ner tid på att ta in den i undervisningen. 

   Syftet är även att se hur eleverna själva ställer sig till populärkulturen i skolan. 

 

 

                                                 
1Magnus Persson (red.), Populärkulturen och skolan (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
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1.3 Problemområde/Frågeställning 

Jag ska skriva om populärkulturen i skolan. Om och i så fall hur man använder sig av 

elevernas egna intressen och kulturer i skolundervisningen, då främst inom ämnet svenska 

samt vilken betydelse detta kan ha för eleverna. Frågorna jag kommer arbeta kring är: 

- På vilket sätt förekommer populärkulturen i skolan och borde förekomsten 

vara större? 

- Påverkas elevernas inställning och engagemang till skolarbetet om 

populärkulturen är en del av skolan, och i så fall hur? 

 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad är populärkultur? 

Populärkulturen är det som omger oss i samhället just nu, det är den som formar vårt intresse, 

det är den kultur vi lever i här och nu.2 

   Populärkulturen är oftast förknippad med massmedia. De flesta känner igen populärkulturen 

från såpoperor, filmer, rollspel, tidningar, böcker och i musiken. Populärkulturen spelar en 

stor roll hos de unga idag och är för många – inte bara unga – den enda kulturen.   Det finns 

en affärsmässig populärkultur som de flesta i dagens samhälle tar del av men det finns också 

en del av kulturen som tas omhand och utformas av ungdomarna i samhället. Det är då 

ungdomarna skapar egna koder och kulturella uttryck som skiljer sig från det redan etablerade 

i samhället.3 

   Populärkulturen är motsatsen till det som man kallar för finkultur. Det som brukar räknas 

till finkulturen är: 

• Konst 

• Teater 

• Bibliotek  

• Klassisk litteratur och poesi (ex. antikens litteratur och författare som Gustaf 

Fröding).4 

Finkulturens anhängare menar att populärkulturen är ett hot mot finkulturen. Därför föraktar 

vissa av finkulturens anhängare saker som:    

 

                                                 
2 Persson. 
3 http://www.blaskan.nu/Blaskan/Nummer8/Popularkultur/essa_om_popularkultur.html 
4 http://susning.nu/Popul%e4rkultur 
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• Hollywoodfilm 

• Såpoperor 

• Dokusåpor 

• Popmusik 

• Subkulturer 

• Posters (massproducerad konst, t.ex. tavlor av Lasse Åberg) 

• Modern litteratur och poesi ( ex. författare som Jan Guillou).5 

   Om man slår upp ordet populärkultur i uppslagsböcker som Nationalencyklopedin, Den 

svenska akademins ordlista och andra uppslagsverk finner man ingenting. Däremot finner 

man förklaringar till begrepp som populärhistoria, - litteratur, -musik, - press och 

populärvetenskap. Populärhistoria handlar om ”historiska framställningar som tydligt siktar 

på en bred publik och som inte gör anspråk på att ge egna bidrag till den historiska 

forskningen”.6  

Om begreppet populärlitteratur kan man läsa att det handlar om litteratur i olika genrer som 

”kriminal- och spionberättelser, pornografi, science fiction, thriller och tecknade serier”. 7 

Denna litteratur går ofta ut i stora upplagor och det kan vara svårt att se vart gränsen går 

mellan denna litteratur och den ”seriösa” litteraturen.8 

   Populärmusik är den musik som underhåller och som anses som dansmusik. Går man 

tillbaka till 1800-talet var det restaurangmusiken som ansågs tillhöra denna grupp. I dagens 

läge har dock denna musik en större spridning. Genom 1900-talets skivindustri, radio och TV 

har populärmusiken blivigt mycket stor världen över.9 

    Nationalencyklopedin (1994) förklarar även ordet ”populärpress”, vilket är tidskrifter som 

är till för underhållning, t.ex.veckotidningar, serietidningar och pornografiska tidningar. 

    

 

2.1.1 Populärkulturens historia i skolan  

Populärkulturen som en del av skolan anses vara ett relativt nytt fenomen men det har faktiskt 

funnits i skolan tidigare. I boken Populärkulturen och skolan (2000) pratar Persson om 

populärkulturen som icke existerande i den tidiga skolan samtidigt som han menar att den 

faktiskt var en del av skolan. Vad han säger är att ”populärkulturen hela tiden var närvarande 

                                                 
5 http://susning.nu/Popul%e4rkultur 
6 Nationalencyklopedin Supplement (Malmö: Bokförlaget Bra Böcker AB, 2000) s. 116.  
7 Nationalencyklopedin (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1994) s.219. 
8 Nationalencyklopedin, 1994. 
9 Bra Böckers Lexikon (Belgien: Bra Böcker AB, 2002). 
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– som ett yttre hot som när som helst kunde sippra igenom skolans murar om man inte var 

vaksam”.10  

   Persson skriver om romanen som det första moderna massmediet och man ansåg att 

skönlitteraturen hade en negativ påverkan på människor. Den kunde vara skadlig, då främst 

mot arbetarklassen, kvinnor och unga. Det dröjde därför länge innan romanen blev en del av 

svenskundervisningen i skolan.11 Det fanns dock argument för litteraturen i skolan där man 

trodde att litteraturläsning skulle hjälpa eleverna att motstå den kultur som ständigt 

förändrades utanför skolans dörrar. Litteraturen skulle alltså hindra eleverna från att påverkas 

av den kultur som höll på att utvecklas, i skolan skulle bara den ”fina” litteraturen läsas. Den 

fina litteraturen var den som moraliskt och estetiskt skulle fostra eleverna. I skolan läste man 

mycket sällan litteratur av författare från den egna nationen och nästan aldrig något från den 

samtida litteraturen. Det som lästes var klassiska texter på grekiska och latin.12 

   Då litteraturläsningen tog fart på allvar under andra hälften av 1800-talet läste man främst 

det som man kallar för kanon, d.v.s. ”en samling verk och författarskap som man ansåg vara 

särskilt framstående och högtstående”.13  I Populärkulturen och skolan refererar Persson till 

Jan Thavenius som menar att eleverna ägnade sig åt denna sortens läsning ända fram till 

1960-talet. Först då började man släppa in populärlitteraturen i undervisningen och 

tillsammans med den kom också de nya medierna in i skolan.14 

 

 

2.1.2 Populärkulturens intåg i skolan 

Populärkulturen kom på 1960-talet in i skolan på allvar. Det var först då som den var en del 

av undervisningen men bara för att den nu fanns med så betydde inte det att den ansågs som 

något positivt. Man tillät populärkulturen i skolan så att eleverna skulle kunna ta avstånd från 

den och man kan här se liknelser till de argument som var för litteraturen i skolan under 1800-

talet då man också ville att det skulle leda till ett avståndstagande.15 

   Lärare och rektorer ville alltså tillåta delar av populärkulturen i skolan under 1960-talet. 

Man hoppades på att medvetenheten om vad den innebar skulle leda till ett avståndstagande. 

                                                 
10 Persson, s. 29. 
11 Persson. 
12 Persson. 
13 Persson, s. 30. 
14 Persson. 
15 Persson. 
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Populärkulturens del i skolan skulle verka som en slags vaccination mot den nya kulturen och 

tillvägagångssättet kallas därför också för vaccinationsmodellen.
16

 

   Enligt Persson kom populärkulturen in i skolan genom att man började läsa den samtida 

skönlitteraturen, de årskurser som var berörda av detta var högstadiet och senare utbildning. 

Lärarna hade, som tidigare nämnt, ett syfte med att föra in denna sortens litteratur i 

undervisningen, eleverna skulle nämligen lära sig att skilja på bra och dålig litteratur. Lärarna 

menade även att eleverna skulle få träna på att argumentera för vilken litteratur som var bra 

respektive dålig, de skulle argumentera för sin smak, något som kan tyckas vara bra om det 

inte hade varit för att svaren redan var givna. Eleverna hade ju redan fått talat om för sig vilka 

böcker som tillhörde respektive grupp. I Populärkulturen och skolan (2000) skriver Persson 

om Nils Bejerots syn på skolans litteraturundervisning: 

Med föräldrars och lärares hjälp skall barnen skärskåda sin egen favoritläsning kritiskt och lära  

sig att genomskåda den. Genom att ”exponeras” för den dåliga kulturen i små doser och under noggrann 

kontroll och kritisk vägledning från de vuxna vaccineras barnet mot populärkulturens skadeverkningar. 

Genom att varva läsningen av god och dålig barnlitteratur kommer barnen så småningom att självmant 

lämna de dåliga seriealbumen bakom sig.17 

   Under 1960-talets slut och i början av 1970-talet började man dock att prata om den fria 

upplevelseläsningen, denna innebar att eleverna kunde läsa vilken litteratur de ville även om 

det innebar läsning av populärlitteratur.  Detta var möjligt eftersom det viktiga nu var att man 

läste istället för vad man läste. Barn – och ungdomslitteraturen var den som hade lättast att ta 

sig in i skolan då gränsen mellan den bra och den dåliga litteraturen var mindre där än hos den 

övriga litteraturen. Upplevelseläsningen skulle vara fri och detta kom därför att leda till att 

populärkulturen blev en större och en mer accepterad del av skolan.18  

 

 

2.2 Skolan idag 

Curt Andersson menar att ”lärandet har i många avseenden varit något som enbart skall ske i 

klassrum och medelst traditionell klassrumsundervisning”.19 Vidare talar han om hur den 

kommunala skolan och kommunernas dåliga ekonomi påverkar lärarnas utvecklande av sin 

kompetens inom pedagogik och didaktik. Lärarna har idag fullt upp med att klara av dagen 

och det leder till att det finns varken tid eller resurser för att utvecklas. 

                                                 
16 Persson. 
17 Persson, s. 33.  
18 Persson. 
19 Curt Andersson, Kunskapssyn och lärande- i samhälle och arbetsliv (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 63. 
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   Enligt Magnus Persson behöver skolan och dess lärare mer kunskap om populärkulturen och 

hur den kan vara en del av skolan. Han menar att skolan inte ska överge den traditionella 

kulturen eftersom skolan ofta är den enda plats där eleverna kommer i kontakt med någon 

annan kultur än den de omges av på fritiden.20  

    Skolan behöver inte ta bort högkulturen för att släppa in populärkulturen utan Persson anser 

att ”skolans kulturpolitiska uppgift är att verka för en genuin mångfald och att skapa 

möjligheter för eleverna att hantera denna mångfald kritiskt.”21 Han menar att man i skolan 

bör arbeta kring och diskutera skillnaderna mellan det gamla och det nya, även vad som är 

gemensamt mellan dessa två grupper och vad som skiljer dem åt. Han menar att 

populärkulturen ska verka som en hjälpande del i undervisningen.22 

 

 

2.2.1 Skolan och litteraturen – populär eller klassisk? 

Gunilla Molloy pratar i sin bok Reflekterande läsning och skrivning om olika anledningar till 

varför lärare tar in vissa texter i klassrummet och vilka hon anser att anledningarna bör vara. 

Hon berättar att hon som så många andra lärare valde att hennes elever skulle läsa litteratur 

skriven av Selma Lagerlöf men att anledningen till valet skiljer sig från många andra lärares. 

Hon anser att det faktum att Lagerlöf är en av de stora författarna i Sverige och att hon är en 

stor representant för vårt svenska kulturarv inte är anledning nog för att man som lärare ska 

välja hennes texter. Molloy menar att man som lärare bör välja texter där eleverna på något 

sätt kan känna igen sig samtidigt som textens historia ska ge möjlighet till att diskutera 

samhällets påverkan på människors handlingar. Genom sådana texter förs ofta – utan lärarens 

hjälp – samtalet in på det samhälle som styr eleverna själva och de börjar prata liknelser och 

skillnader gentemot det samhälle de läser om. 

    Enligt Molloy bör man som lärare alltså välja texter där temat ligger nära eleverna och där 

det går att diskutera dem utifrån ett samhällsperspektiv. Hon anser dock inte att man ska 

förkasta den klassiska litteraturen för att enbart ägna sig åt populärlitteraturen utan menar att 

man bör blanda dessa för att kunna erbjuda eleverna kunskap om de olika kulturerna.23 

   I Dagens Nyheter kan man i Annika Perssons artikel Läsa för livet läsa om en undersökning 

som gjorts på niondeklassare gällande den litteraturen som eleverna läser i skolan. 

                                                 
20 Persson. 
21 Persson, s. 92. 
22 Persson. 
23 Gunilla Molloy, Reflekterande läsning och skrivning (Lund: Studentlitteratur, 1996). 
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Undersökningen visar att barn tycker att läsning av skönlitteratur i skolan är tråkigt. Artikeln 

har väckt många blandade känslor, vissa lärare har tagit till sig artikeln som något positivt och 

andra har blivigt mycket upprörda.24  

   Undersökningen visar att den litteratur som eleverna tycker om läser de på fritiden då endast 

en klass läser populärlitteratur i undervisningen. Vidare i artikeln kan man läsa att man på en 

högstadieskola använder sig av Skriet från vildmarken i åttondeklasserna, detta för att – som 

läraren uttrycker det– de måste läsa en klassiker för att nå målen. Läraren säger även att hon 

valt Skriet från vildmarken för att den fanns i klassuppsättning och för att den inte är så lång 

men det framgår tydligt att hon själv inte tycker att det är kul. Om läraren tycker att boken är 

tråkig vad tycker då eleverna? Enligt läraren tycker de att språket är för tungt och att det är för 

lite action, men de måste ändå läsa den för att uppnå målen.25 

   Artikeln visar att i målen för undervisningen står inget om att läsa en klassiker, det står att 

eleverna ska ”utveckla sin lust att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget 

intresse”.26 Eleverna ska möta skönlitteratur av olika författare från olika tider och olika delar 

av världen, genom denna ska de inspireras till att skapa något eget och viljan till att söka egen 

litteratur som tilltalar dem. De ska ges en chans att ta del i olika kulturer.27 I artikeln 

ifrågasätter man vem som bestämt att eleverna ska läsa ovannämnda böcker och Mona 

Lansfjord på Skolverket svarar då att det är upp till lärarna själva. Enligt Mona Lansfjord 

önskar många lärare en lista på den litteratur som räknas till den ”fina” litteraturen, en s.k. 

kanon, men en sådan lista finns inte. Lansfjord menar att valet av böcker kan ha att göra med 

skolornas dåliga ekonomi som påverkar vilka böcker som det finns klassuppsättningar av. 

Detta trots att Stockholms stads Mediotek har 900 boktitlar i klassuppsättning att välja bland 

om man som lärare vill låna.28  

   Mellanstadieläraren och lärarutbildaren Jan Nilsson anser att skönlitteratur är en viktig 

kunskapskälla som ska väljas med omsorg. För att möjliggöra barnens reflekterande och 

frågeställningar bör texten vara begriplig för dem, tråkiga och för svåra texter leder oftast till 

att läslusten försvinner. Nilsson anser att man som lärare måste utgå från barnens redan 

utvecklade kunskaper och föreställningar om världen som de lever i för att sedan bygga på 

med ny information utifrån dessa.29 

 

                                                 
24 Annika Persson, 2004: Dagens Nyheter (27.10.05) http://www.dn.se/  
25 Annika Persson, 2004. 
26 Annika Persson, 2004, s.1 
27 Annika Persson, 2004. 
28 Annika Persson, 2004. 
29 Jan Nilsson, Tematisk undervisning (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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2.3 Vad säger läroplanen om populärkulturen i skolan? 

Den senaste läroplanen som utfärdats är Lpo 94. På skolverkets hemsida kan man läsa om de 

grundläggande målen som gäller för grundskolan och där finner man kursplanerna där det 

klargörs vad eleverna ska lära sig i respektive ämne. 

   Enligt Lpo 94 ska eleverna ges ”möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att tala, 

lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater […] 

ämnet ska ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring 

dessa”.30  Läroplanen poängterar att språket och litteraturen har en stor betydelse för hur 

elevers identitet skapas och eftersom Skolverket också anser att språket och kulturen hör ihop 

med varandra talar även detta för att Skolverket vill se populärkulturen i skolan. 

   I Lpo 94 står det att svenskämnet ska hjälpa eleverna att stärka sin identitet och också deras 

förståelse för andra kulturer och att även detta ska göras genom ett populärkulturellt 

arbetssätt.31 Vidare i läroplanen står det om fler saker att arbeta med enligt ovanstående 

arbetssätt, nämligen att göra eleverna medvetna om sitt kulturarv genom exempelvis drama, 

rollspel och film. Man kan även läsa att skönlitteratur, film och teater formar elevernas 

identitet och hjälper dem att förstå omvärlden och människors handlingar.32  

 

 

3. Metod 
3.1. Datainsamlingsmetod 

Min undersökning baseras främst på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa forskningsintervjuer 

ska enligt Kvale (1997) utföras i en ostörd miljö där endast den intervjuade och intervjuaren 

är närvarande. I rummet ska det även finnas möjligheter till att spela in intervjun, exempelvis 

med en bandspelare. Detta för att intervjuaren ska kunna hänge sig åt den intervjuade men 

också för att fånga intervjuns exakta ord. 

   I en kvalitativ intervju är endast frågeområdena förutbestämda, de specifika frågorna kan  

variera från intervju till intervju. Målet ska vara att finna kvalitativa synpunkter från den 

intervjuade, man ska sträva efter kvalitet, inte kvantitet. Det viktiga är vad man får fram, inte 

hur mycket.33 

 

 

                                                 
30 Skolverket, 2005: Läroplanen 1994 (12.10.05) http://www.skolverket.se  
31 Skolverket. 
32 Skolverket. 
33 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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3.2. Vilka deltog i undersökningen? 

När jag arbetat fram mina intervjufrågor tog jag kontakt med en kvinnlig lärare som jag 

känner sedan tidigare och som arbetar på den skola där jag ville utföra min undersökning. 

Valet av skola och lärare grundas på ett tidigare samtal med den valda lärarinnan då vi pratade 

om populärkulturen i skolan. Hon var intresserad av ämnet och därför valde jag att kontakta 

henne och några av hennes kollegor på skolan belägen på en liten ort i Mellansverige med ett 

elevantal på ca. 400 elever.  

   Av de fem lärare som deltagit i undersökningen var tre av dem kvinnor. Den yngsta 

lärarinnan är 33 år och har varit verksam inom den pedagogiska verksamheten i snart nio år. 

Hon har specialiserat sig i ämnena matematik och historia. De övriga lärarinnorna är 47 

respektive 54 år gamla. Den yngre av dem har spenderat 20 år av 47 som pedagog och hon har 

specialiserat sig i ämnena svenska och engelska. Hon har även läst en kurs i specialpedagogik 

på senare år. Den sistnämnda har arbetat som lärarinna i snart 30 år. Hon har specialiserat sig i 

matematik, svenska, historia och religion. 

   De två manliga lärare som deltagit i undersökningen är 31 och 34 år gamla. Båda är inne på 

sitt sjätte år som pedagog. Båda har även inriktat sig på det svenska språket men de har olika 

specialiseringar. Den förstnämnde har läst matematik och specialpedagogik. Den andra har 

läst engelska och data som specialiseringar. 

    På avtalad tid åkte jag till skolan och den valda klassen. Jag skickade då med eleverna brev 

hem till sina föräldrar där jag presenterade mig och frågade efter målsmans godkännande för 

att eleverna skulle få delta i intervjun. Innan lapparna till föräldrarna delades ut observerade 

jag svensklektionerna i tre sjätteklasser. Under dessa förde jag anteckningar som jag sedan 

reflekterade kring. 

    En vecka senare åkte jag tillbaka till skolan för att påbörja mina intervjuer, högen med 

lappar som godkände intervjun var stor, endast ett nej kom tillbaka. De åtta eleverna som blev 

intervjuade var slumpmässigt utvalda, jag tog en lapp i högen och den elev vars namn stod på 

lappen fick delta i intervjun. Elevernas intressen är blandade. Bland de tre pojkarna som 

deltog i intervjuerna varierade intresset mellan fotboll, bilar och musik. Bland tjejerna var 

hästar och dans populärast. Bland de åtta eleverna tyckte alla om sport i någon form och alla 

tyckte om att se på tv.  
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3.3 Tillvägagångssättet  

Som intervjuare ville jag inte vara påverkad av lärarnas sätt att se på det valda ämnet och 

därför valde jag att intervjua eleverna först. De intervjuades en och en och eftersom jag, som 

tidigare nämnt, valt att göra en kvalitativ undersökning intervjuade jag eleverna i ett ostört 

rum, bara jag, eleven och bandspelaren. Rummet var ett arbetsrum för eleverna dit de går då 

de vill sitta och arbeta i lugn och ro och jag tror att rummet gav en trygghet hos eleverna 

eftersom alla övriga vistelser där är frivilliga. 

   Innan intervjun förklarade jag för eleven varför jag gjorde intervjun, nämligen att det är en 

undersökning som har med min lärarutbildning att göra. Jag berättade dock inte vad den 

skulle handla om. Jag vill här passa på att påpeka att orden populärkultur och populärmusik 

inte användes under elevintervjuerna.  

   Innan första intervjun hade jag känt mig väl förberedd för att utföra en kvalitativ 

forskningsintervju men redan efter två intervjuer insåg jag att jag höll på med en annan typ av 

intervju. Enligt Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) höll jag på med en mer 

strukturerad intervju, mina frågor var förutbestämda. Jag fick därför ta en längre paus mellan 

intervju två och tre för att tänka om.34 

   Då det var dags för lärarintervjuerna hade jag noggrant tittat igenom mina frågor för att 

försäkra mig om att de kunde anses som kvalitativa vilket de också visade sig vara. Jag 

intervjuade fem lärare, dag ett intervjuade jag två stycken efter varandra, det tog ungefär 60 

minuter per intervju. För att kunna reflektera direkt efter intervjuernas slut tog jag sedan en 

intervju per dag. De tre sista intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter. Intervjuerna tog 

plats i arbetslagets egna lärarrum där vi satt i var sin skön fåtölj och utförde intervjun i lugn 

och ro. Även dessa intervjuer spelades in på band. 

   Efter att intervjuerna var avklarade började mitt skrivande av den undersökande delen i mitt 

arbete. Inspelningarna tillsammans med mina – under intervjuerna skrivna – stödord gav mig 

bra material till att kunna utföra detta arbete. De två första intervjuerna kan dock inte, till 

skillnad från de övriga, ses som kvalitativa intervjuer och därför är de heller inte jämförbara 

för undersökningen. Jag bestämde mig därför för att återvända till den valda skolan och 

intervjua två elever till. Dessa två intervjuer gjordes enligt samma modell som de sex tidigare 

intervjuerna så att de skulle kunna bli en del av den kvalitativa undersökningen. 

   Sammanlagt intervjuades alltså tio elever varav åtta är en del av min undersökning. Jag har 

helt bortsett från de två första elevintervjuerna i skrivandet av denna uppsatts. 

                                                 
34 Kvale 
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   Frågeområdena i elevintervjuerna var som tidigare nämnt förutbestämda. Jag började med 

att fråga om elevens intresse, vad han/hon gör på fritiden och vilka tv-program som han/hon 

finner intressanta. Vi pratade även om musik och elevens förhållande till den samt vilken 

musik som han/hon lyssnar på. Vi talade också om datorer och mobiltelefoner och om eleven 

har tillgång till dator och mobiltelefon på fritiden. Eleven berättade vad han/hon gör på datorn 

d.v.s. om han/hon surfar och/eller spelar spel, vart han/hon surfar och vilka spel som han/hon 

spelar. Samtalet handlade mycket om media och vilken kontakt som eleven har med media, 

t.ex. tidningar, TV och radio. Sista punkten vi diskuterade handlade om huruvida eleven 

kunde se sin kultur som en del av skolan. På vilket sätt kulturen kan finnas med samt vad 

eleven ansåg om detta. 

   Lärarintervjuerna öppnades med frågan ”Vad betyder populärkultur för dig?”. Utifrån denna 

fråga diskuterade läraren populärkulturen och hur han/hon använder sig av den i sitt yrke. 

Vidare diskuterade han/hon kring min fråga om det var möjligt att ta in populärkulturen mer i 

skolan och i så fall på vilket sätt. Jag frågade även om lärarens åsikt gällande populärkulturen 

i skolan. Läraren diskuterade också eventuella för- och nackdelar kring populärkulturen som 

en del av skolan. 

 

 
4. Resultat och analys 

4.1 Lärarintervjuer 

Enligt de lärare som blev intervjuade rådde ingen tvekan om att populärkulturen är en del av 

skolan, men de hade olika sätt att se på den. Alla instämde i att populärkultur handlar om 

intressen och kultur, det är den som omger – i det här fallet – barnen (eleverna) och det är den 

som utgör det samhälle som vi lever i. Vissa av lärarna ansåg även att kulturarvet kan vara en 

del av populärkulturen. På den valda orten är Finnkulturen stor och väl bevarad, lärarna anser 

att eftersom den är en del av det lokala samhället som barnen lever i så bör den anses som 

populärkultur. 

   Även lokala traditioner ansåg en del lärare som populärkultur. Till de lokala traditionerna 

hör evenemang som det stora och traditionsenliga midsommarfirandet och höstens stora 

marknad där de flesta av ortens invånare – framför allt barnen - aktivt deltar i och firar.  

   Lärarna anser även att en del av populärkulturen idag handlar om att känna till andra 

kulturer men att populärkultur framför allt handlar om massmedia, IT, film, teater, musik, 

konst, idrott, mode och dans, vilka i sin tur påverkar vår livsstil. 
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   Att populärkulturen är en del av skolan är de alla eniga om men de anser även att 

användandet av den i undervisningen skulle kunna vara bättre. De tycker att det fungerar bra i 

vissa ämnen och att det är svårare i andra som t.ex. matematik där det oftast handlar om att 

enbart räkna. Två av lärarna anser dock att det även i matematikundervisningen går att bjuda 

in elevernas kultur genom att använda sig av läroböcker där uppgifterna är hämtade från 

dagens samhälle istället för att använda böcker där man räknar med 10-öringar som inte 

längre finns och där personerna i böckerna lever på 1970- och 1980-talet. Men eftersom 

ekonomin inte alltid är den bästa så leder detta till att böckerna förblir gamla vilket leder till 

att eleverna känner igen sig mindre och mindre i det de läser om. Liksom Curt Andersson 

tycker alla lärarna att en bättre ekonomi skulle leda till ett ökat intresse för att använda sig av 

populärkulturen i skolan.35 De tycker att eftersom läroböckerna ofta är gamla så leder det till 

att lärarna får lägga ner mycket arbete på att försöka få in populärkulturen i skolarbetet, detta 

eftersom det inte går att sitta och samtala om den varje dag då tiden är knapp nog som den är 

för att alla elever ska kunna uppfylla sina mål. Det vore lättare för lärarna om den redan fanns 

i böckerna så man bara kunde spinna vidare på det som står.  

   Lärarna berättar att man på skolan är medveten om att populärkulturen kan ha en positiv 

inverkan på eleverna och de försöker på alla sätt att släppa in den i skolan. På datorn 

konstruerar eleverna hemsidor för varje klass, dessa sidor ska då skapas och uppdateras av 

eleverna själva. IT är ju en stor del av det samhälle vi lever i och eleverna kan mycket om det. 

Även då eleverna skriver arbeten och söker fakta har de tillgång till Internet. 

   Svenskämnet är det ämne där lärarna anser att det är lättast att arbeta med populärkulturen i 

undervisningen och ändå uppfylla de mål som eleverna ska nå. Litteraturen är här lätt att 

anpassa eftersom det inte kostar något att låna böcker på biblioteket, böcker som kommer från 

och utspelar sig i dagens samhälle. Musiken är också ett bra ämne där det är lätt att anpassa 

undervisningen till dagens samhälle genom att lyssna på elevernas musik, prata om texterna 

och vad de kan betyda. Här varvar man även musik med dans där man dansar alltifrån bugg 

till hip hop till att bara röra sig fritt i rummet och även här får eleverna kontakt med den kultur 

som de är en del av och lärarna säger att då eleverna får välja så är det hip hop som är den 

populäraste dansen och det är kanske inte så konstigt då försäljningslistorna just nu toppas av 

hip hop- och R ´n B-musik.  

   Man försöker även att bjuda in populärkulturen i engelskan och lärarna tycker här att det 

ofta kan vara lättare än i många andra ämnen. Läroböckerna kan dock vara svåra att anpassa 

                                                 
35 Andersson, 2000. 
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då det även här är en fråga om ekonomi men eftersom man ofta delar ut lösa texter för 

eleverna att läsa försöker man här att anpassa dem så att texterna ligger ”nära” eleverna. ”I 

engelska går det ju ut på att lära sig det nya språket så bra som möjligt och det gör man ju bäst 

genom att prata det, så varför inte lika gärna prata om sånt som omger eleverna i vardagen” 

menar en av lärarna och fortsätter ”idrott är också ett ämne där många elevers intressen berörs 

då många av dem håller på med någon sport”. 

   Varje läsår brukar eleverna bli bjudna av skolan på film eller teater vilket är något som alla 

lärare ställer sig positivt till men samtliga lärare anser att ekonomin begränsar mycket även 

här. Lärarna tycker att det skulle vara bra att se mer film och teater i skolan då det alltid sker 

en uppföljning av det eleverna sett. Hemma ser barnen oftast på filmer utan att samtala och 

reflektera kring det de sett, något som lärarna tycker är mycket viktigt eftersom barnen är så 

lättpåverkade av det de ser och hör. Man vill även ha mer teater då de flesta eleverna aldrig 

går på teater utanför skolan men samtidigt vill de också se mer film då det är film som ligger 

närmast elevernas vardag. Det faktum att skolan ligger på en liten ort gör att urvalet av filmer 

och teaterföreställningar blir mycket begränsat vilket gör att lärarna inte alltid är nöjda med 

det som visas. De anser att om man väl ska gå på teater med eleverna bör det vara något som 

fångar deras intresse och som de kan relatera till, det har tyvärr ofta skett att eleverna inte 

funnit något intresse för det som visats. 

   Vidare försöker lärarna att samtala mycket om populärkulturen, man pratar om 

mobiltelefoner, Internet, dokusåpor, mode och hur människor beter sig beroende på vart de 

kommer från – de olika kulturerna i världen. Det som eleverna helst diskuterar är dokusåpor 

men det som lärarna tycker kan vara svårt med det är att hitta rätt såpa att prata kring då 

många av dem kan anses icke lämpliga för 12-åringar. En av lärarna anser dock att det viktiga 

är att eleverna blir medvetna om vad de ser och att de faktiskt påverkas av det de ser. Han 

menar att som lärare är man där för att styra upp samtalet så att det inte spårar ur och kommer 

in på de kanske inte så lämpliga ämnena att diskutera kring i skolan.  

   Det man i klasserna pratar om är om och hur man kan påverkas av t.ex. dokusåpor och 

media, vad eleverna tycker om dem och varför. I klassen har man nyligen pratat om 

mobiltelefoner och om vilken betydelse de har för eleverna, om de är bra eller dåliga, hur det 

skulle vara om de inte fanns och om man skulle klara sig utan dem. Lärarna är i dessa samtal 

noga med att eleverna talar om varför de tycker på ett visst sätt, detta för att eleverna ska stå 

för den de är. I klassen diskuteras det även hur kulturen påverkar elevernas personligheter. 

   Lärarna är eniga om att det som är viktigt när det gäller populärkulturen i skolan är att man 

gör den synlig. De menar att den finns med oftare än man tror men att den då är passiv. Det 
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gäller att prata eller skriva om de filmer och pjäser man sett och de böcker som lästs. Enligt 

dem så måste man försöka göra populärkulturen till en medveten och positiv del av skolan 

även om man också måste prata om saker som inte har med den att göra. Här anses 

populärkulturen vara självklart positiv fast det ibland kan vara svårt att nå alla med samma 

ämne eftersom varje familj har en egen kultur. 

 

 

4.2 Elevintervjuer och klassrumsobservationer 

Bland de åtta eleverna som intervjuades rådde det delade meningar om huruvida 

populärkulturen är eller bör vara en del av skolan. Vissa kunde inte alls se den i skolan medan 

andra var medvetna om att den finns. Favoritämnena bland de intervjuade eleverna är idrott, 

matte och svenska.  

   I intervjuernas början kunde vissa av eleverna se delar av populärkulturen på 

musiklektionerna och på idrotten. Musiken därför att man ibland spelar och pratar om 

populärmusik och idrotten därför att de flesta gillar att se på och/eller utövar någon sport. 

Längre in i intervjun, då vi började diskutera dagens samhälle var det tre av eleverna som 

genast kunde se hur populärkulturen var en större del av skolan och började genast dra 

paralleller. De berättade att man nyligen pratat om mobiltelefonernas betydelse i dagens 

samhälle och en av eleverna berättade också att man pratat om media, hur det kan vara bra att 

vara kritisk mot den och inte låta sig påverkas av alla dess påtryckningar, något som hon själv 

anser sig ha misslyckats med. I tidningar ser hon smala snygga tjejer som hon gärna ser upp 

till och försöker likna i utseendet och därför tycker hon att det är viktigt att man diskuterar 

media i skolan. Hon tycker att skolan måste visa eleverna att de duger som de är. Detta genom 

att prata om skönhetsopererade modeller och retuscherade bilder. 

   Vidare innehöll intervjuerna diskussioner om det som utgör vår kultur - IT, populärmusik 

och populärlitteratur. Även här var eleverna oeniga om dessa kunde finnas med i skolan. För 

de flesta blev svaret annorlunda mot lärarnas, nämligen nej. Det enda alla kunde se som en 

klar del av skolan var användandet av datorer. Eleverna tycker att det bör ges mer tid till 

datorn i skolan eftersom det är ett enkelt och bra hjälpmedel som alla känner till och samtliga 

elever ser mycket fram emot att – som tidigare nämnt – arbeta med klassens egna hemsida. 

   Då vi tittade närmare på hur läroböckerna är uppbyggda och började jämföra de olika 

böckerna med varandra samt titta på den litteratur som läses och de lösa texterna som delas ut, 

insåg eleverna att skolan faktiskt kan handla om saker som ligger dem nära, om än ibland 
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långsökt. Då de jämförde de olika läroböckerna insåg de att de ämnen som är roligast också är 

de ämnen som har de nyaste böckerna. Till skillnad från engelskan, som har gamla slitna 

böcker som gavs ut innan dessa elever ens lärt sig att gå, har böckerna i matematik och 

svenska nya fräscha läsuppgifter som är baserade på dagens samhälle. Som tidigare nämnt 

tillhör svenska och matematik elevernas favoritämnen och frågan ställdes då till eleverna om 

de tror att böckernas involverande av nutiden på bilder och i texter kan påverka deras 

inställning till ämnet. Eleverna tycker att en boks utseende har viss betydelse, speciellt om 

man har svårigheter i ämnet, de anser att det kan vara roligare att arbeta med böcker vars 

innehåll ligger dem nära, men de tror inte att det påverkar inställningen till ämnet. En av 

eleverna menar att ”om man har läs- och skrivsvårigheter kan man ju bli hjälpt av att läsa om 

saker man känner till eftersom det blir lättare att förstå och känna igen orden”.  

   Det råder som sagt olika meningar hos eleverna om populärkulturen i skolan. Tre av 

eleverna menar att skolan skulle bli roligare och att inlärningen eventuellt skulle underlättas 

om populärkulturen utgjorde en större del av undervisningen. Endast en av eleverna tror inte 

att populärkulturen i skolan skulle förändra något. De övriga fyra eleverna tycker alla att det 

är kul att prata om det som ligger dem nära men de tror att det skulle bli rörigt. De tror att 

inlärningen av nya saker skulle minska om populärkulturen utgjorde större del av skolan 

eftersom de redan vet så mycket om den. De är även osäkra på om deras mål går att uppnå 

genom ett sådant arbetssätt. De tycker att det är roligare och viktigare att prata om saker man 

inte känner till, skolan är en plats där man ska lära sig om något nytt. 

   Observationerna tillsammans med intervjuerna visade på att det är mycket som egentligen 

rör populärkulturen i skolan men att den inte alltid blir uppmärksammad. Klassrums- 

observationerna visar att populärkulturen utgör en del av skolan även om den fortfarande är 

liten. Då man tittar på den litteratur som eleverna läser kan man se att populärkulturen är 

närvarande genom böcker som t.ex. Sandor/Ida och Harry Potter. Det som skulle tala ännu 

mer för populärkulturen i detta fall vore om det gavs tid att reflektera och samtala kring 

filmen, något som tyvärr inte görs. Böckerna som eleverna har som tystläsningsböcker lämnar 

de dock in en skriftlig sammanfattning på där de också reflekterar om bokens handling och 

drar paralleller mellan sig själva och handlingen. 

  Av observationerna att döma utgör inte populärkulturen någon stor del i undervisningen, 

varken som samtalsämne eller som ett stöd till det som lärs ut. Lärarna glömmer ofta bort att 

sätta eleverna i centrum och utgår då heller inte från det som eleverna har med sig från sitt liv 

i dagens samhälle. Som tidigare nämnt använder man datorn som en del av undervisningen 

även om bristen på datorer gör det svårt att tillämpa den. Genom renskrivning, 
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informationssökning på nätet, pedagogiska spel/träningsprogram och skapandet av klassens 

egna hemsida kan man se hur populärkulturen även träder in i klassrummet här men 

fortfarande i en liten utsträckning.                        

   De flesta eleverna och lärarna tycker att det är bra att ha populärkulturen som en del av 

skolan även om eleverna är osäkra på om den egentligen behövs. 

 

 

5. Diskussion 

Att populärkulturen idag är en del av skolan råder inga tvivel om men det finns ett problem. 

Det är väldigt oklart vart man väljer att dra gränsen mellan finkultur och populärkultur. I 

intervjuerna pratade lärarna om konst och teater som delar av populärkulturen. Läser man 

istället Persson och andra källor hittar man att konst och teater tillhör finkulturen.36  I denna 

uppsatts finns tyvärr inget svar på vart gränsen mellan fin- och populärkultur ska dras och det 

framgår heller inte om det är möjligt att dra en gräns. 

   Genom tidigare studier som gjorts kan man se att populärkulturen i skolan inte varit med så 

länge och då den först började användas var det för att visa eleverna vad de skulle ta avstånd 

från. Man ansåg att den nya kulturen som började formas inte var bra, något som man även 

kan se idag men inte alls på samma sätt. Idag då man pratar om populärkulturen i skolan är 

det ofta media som diskuteras och vilken påverkan den kan ha på unga människor. Man 

hoppas att diskussionen ska väcka tankar hos eleverna, tankar som förhoppningsvis får dem 

att ifrågasätta media och deras syn på hur människor i dagens samhälle bör vara. 

Populärkulturen används i samma syfte som i den tidigare skolan men det faktum att vi 

använder den för att motverka något finns fortfarande. Om man ibland använder sig av 

populärkulturen i skolan för att kritisera den och visa på dess dåliga sidor får man inte 

glömma bort att populärkulturen bör vara något som eleverna kan använda på ett produktivt 

sätt. I huvudsak används dock populärkulturen i skolan idag för att väcka tankar och 

funderingar hos eleverna så att de ska kunna göra egna ställningstaganden vilket är raka 

motsatsen till varför man använde den förr. 

   I min undersökning kan man se att det råder delade meningar om hur stor del 

populärkulturen har och bör ha i skolan. Lärarna är eniga om att populärkulturen i skolan är 

något positivt, eleverna håller med men de vill hellre läsa om något annat. Jag tror att 

elevernas inställning kan bero på att de inte är medvetna om varför det kan vara bra att arbeta 

                                                 
36 Persson, 2000. 



 20 
 

med detta i skolan. Av intervjuerna att döma tycker eleverna att det verkar tråkigt att använda 

sig av populärkulturen i skolan. Jag tror inte att varken de eller lärarna ser alla olika sätt man 

kan arbeta på, vilken fördel det kan vara i undervisningen, t.ex. att det kan underlätta 

inlärningen för många elever genom att arbetet utgår ifrån dem själva. Eleverna tror att man 

måste välja bort inlärningen av nya saker för att prata om sådant som de redan känner till. Att 

arbeta med populärkulturen i skolan bör innebära att man använder den som en del i 

undervisningen, inte att man ska ersätta andra ämnen med den för att göra den till ett eget 

ämne i sig.  

   Allt för ofta bland dagens lärare anser man att populärkulturen endast är en del av skolan då 

man pratar om den och arbetar med den eller använder sig av den på olika sätt, t.ex. i samtal 

om media, vid användning av datorer eller när man ser på film. Dock visar lärarintervjuerna 

att lärarna även ser den lokala kulturen som en del av populärkulturen, men är inte detta att 

blanda ihop populärkultur med kultur? Det är svårt att se hur t.ex. Finnkulturen tar plats under 

begreppet populärkultur på samma sätt som t.ex. dokusåpor gör. Om man ska se till vad 

Persson skriver om populärkulturen så passar inte finnkulturen in i beskrivningen då det enligt 

honom handlar om massmedia och vårt samhälle här och nu.37 

   I elevintervjuerna pratar en flicka om hur de i klassen talat om media och dess påverkan på 

människor i dagens samhälle. Här kan man se ett bra exempel på hur man kan använda 

populärkulturen i skolan. Detta är ett förslag på hur man kan diskutera en del av det som utgör 

populärkulturen. Människor i dagens samhälle påverkas mycket av medias påtryckningar och 

det är därför viktigt att vi som lärare uppmärksammar våra elever om alla medel som media 

har att tillgå för att retuschera bilder samt att man också pratar om vad som är sant och falskt i 

texter och bilder. Det är vår uppgift som lärare att forma eleverna till att bli självtänkande 

individer som törs och kan ifrågasätta och begrunda den kultur som vi lever i. Dagens 

samhälle kräver människor som vågar ifrågasätta det då det ständigt utvecklar nya saker inom 

teknikens värld.  

   Användandet av datorer i skolan blir – som en följd av samhällsutvecklingen – allt vanligare 

även i de tidigare åldrarna. Av min undersökning att döma används de oftast till att renskriva.  

Lärarna pratar även om hur populärkulturen kan ta del i skolan genom nya fräscha läroböcker, 

men är det vad man syftar på då man pratar om populärkulturen i skolan? Genom att använda 

sig av nytt material hämtat från samtiden blir populärkulturen automatiskt en del av vissa 

uppgifter men detta kan inte ses som att låta populärkulturen ta del i undervisningen. Alla nya 

                                                 
37 Persson, 2000.  
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läromedel och hjälpmedel är en följd av samhällets utveckling men då jag pratar om 

populärkulturen syftar jag på att t.ex. släppa in populärlitteraturen p.g.a. elevernas vilja att 

hellre läsa den i stället för finlitteraturen. 

   Som man tidigare kunde läsa anser dock Ola Larsmo att man inte kan utesluta en bok p.g.a. 

att den är gammal. Detta är något som jag instämmer på, vi måste även komma ihåg att det 

finns mycket av den traditionella litteraturen som är bra. Vad jag menar är att vi som lärare 

inte ska ägna oss så mycket åt vad som är fin- eller populärlitteratur utan istället se till vad 

eleverna vill och behöver läsa. Som tidigare nämnt kan man som lärare börja med att utgå från 

eleven för att sedan bygga vidare. Litteraturläsningen kan exempelvis börja med 

populärlitteratur för att sedan gå över till den som räknas till finkultren. Genom detta får 

eleverna se på skillnaderna mellan de olika kulturerna. Utifrån skillnaderna kan eleverna 

jämföra de olika kulturerna och själva komma fram till vilken litteratur de föredrar.  

   Jag menar inte att elevdemokratin ska ta överhanden och bestämma hur lektionerna ska se 

ut. Allt i skolan ska inte behöva vara roligt men som lärare måste vi försöka variera vår 

undervisning och underlätta elevernas lärande – vilket i vissa fall kan leda till att 

undervisningen också blir roligare. 

   Många av eleverna –och lärarna – tycker att man måste välja bort vissa saker i 

undervisningen för att få in andra, något som jag inte alltid kan instämma på. Som lärare 

måste man försöka finna ett sätt där populärkulturen kan fylla ett syfte i undervisningen utan 

att man behöver välja bort andra saker. Film blir en allt större undervisningsform i skolan, 

många tycker att det är negativt men jag ser det som ett sätt att få in populärkulturen i 

undervisningen. I intervjuerna pratar dock lärarna om att film och teater är något som de vill 

ha mer av. De säger att film vore speciellt bra då det ligger eleverna så nära. Jag anser att det 

är bra att de vill utgå från eleverna men jag menar att det skulle vara lika bra att se mer teater. 

Jag tycker inte att mediet i sig talar så mycket för populärkulturen i skolan utan snarare 

innehållet. Även läroplanen talar för att skolan ska arbeta med att stärka elevernas identitet 

genom populärkulturen och att film då är ett ypperligt sätt. Eleverna får då skaffa sig egna 

åsikter om det de sett och sedan lära sig att göra egna ställningstaganden som de får stå och 

argumentera för, genom detta arbetar man också med deras identitet. Detta är vad jag menar 

med att eleverna ska kunna använda den på ett produktivt sätt, eleverna ges möjlighet till att 

tänka fritt och samtala om filmens syfte samtidigt som de stärker sin identitet och utvecklar 

sitt sätt att se på dagens samhälle, oavsett om det är ett positivt eller negativt synsätt. Samma 

gäller med läsning av skönlitteratur. Det som är viktigt är att eleverna ges tid till att reflektera 

kring det de läst. 



 22 
 

   Av mina undersökningar att döma så används inte populärkulturen särskilt mycket i skolan: 

man tycks ha svårt att få in den i undervisningen och prioriterar annat, något som jag tycker är 

synd eftersom jag tror att många av de skoltrötta eleverna skulle kunna bli hjälpta av det. 

Massmediala flöden ger riktlinjer för vår kultur, många amerikanska tv-serier fyller våra tv-

tablåer och vårt musikutbud kommer ofta från MTV och kommersiella radiostationer. Inom 

litteraturen är fantasyböcker populära – kanske mycket p.g.a. Sagan om ringen-filmerna, så 

varför använder vi oss inte mer av detta i vår undervisning? Utbudet av populärkulturen är så 

stort att det borde vara relativt lätt att kombinera populärkulturen tillsammans med de olika 

ämnena. Jag menar inte att vi ska lämna det traditionella undervisningssättet men ibland 

behövs det hjälp på traven för att locka elevernas intresse. 

   Om man tittar i Lpo 94 kan man – som tidigare nämnt – läsa om hur kultur ska vara en 

viktig del av skolan. Vilken kultur syftar man egentligen på? Har det någon betydelse? Jag 

menar att läroplanen syftar på den kultur som tillhör vårt arv, man tycker där att dans, musik, 

film ska vara en del av skolan men på vilket sätt säger man inget om. Jag nämnde tidigare att 

det faktiskt står om populärkulturen i läroplanen men det är då mitt egna tolkningssätt av det 

som står. Eleverna behöver ventilera det de sett, de behöver få svar på sina frågor som dyker 

upp om bl.a. samhälle och relationer. Skolan är en plats där eleverna ska lära och bör då även 

få lära om det samhälle vi lever i. Många av eleverna anser att det inte är nödvändigt då de 

redan vet så mycket om det men jag anser att de endast ser ytan av vår kultur, de bör även 

veta vad som formar den. Det är de som formar framtiden och bör då också veta vad som gör 

att vi där vi är idag. Just därför är det också viktigt att vi håller fast vid den traditionella 

skolan där de får lära om historien på ett historiskt hållbart sätt. Det handlar inte om att vi ska 

byta ut våra ämnen i skolan för att prata om ”roligare” saker, jag menar att vi kan underlätta 

för barnen om vi ibland kan dra paralleller till populärkulturen. 

   Det är så mycket som händer i vår värld idag, utvecklingen går i rasande fart framåt. Vi har 

datorer som styr nästan hela vår värld, våra mobiltelefoner finns alltid i närheten oavsett vad 

vi gör och den medicinska utvecklingen är otrolig. Samtidigt som allt detta händer kan vi på 

tv se alla naturkatastrofer som händer runt om i världen och allt våld som ökar och bara blir 

värre och värre. Just därför tror jag att det är viktigt att man för in populärkulturen i skolan 

mer än som ett stöd i undervisningen. Att eleverna får arbeta med något som de känner till är 

bra och kan vara både roligare och till stor hjälp för många men framför allt så tror jag att man 

som barn idag måste få lära om det samhälle vi lever i så att de kan börja ifrågasätta vad som 

är rätt och fel och framför allt utveckla egna åsikter om den snabba utvecklingen. Man pratar 

idag mycket om tv-våld och hur det kan påverka den unga tittaren. Ponera att tv-våld föder 
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våld, är det då inte lämpligt att diskutera detta i skolan? Gunilla Molloy pratar om hur 

samhället påverkar människors handlingar. Populärkulturen är en del av dagens samhälle och 

bör därför diskuteras i skolan. Skolan bör enligt mig vara en plats där barnen ska ges chansen 

att fundera fritt utan hemmets påtryckningar som många gånger kan vara svåra att stå emot.  

   Undersökningen har visat att populärkulturens del i skolan i många fall är en fråga om 

pengar. Både Curt Andersson och lärarna pratar om ekonomin som en styrande faktor. Tid- 

och pengabristen hindrar lärarnas utveckling då de inte har tid att sätta sig in i nya alternativ 

att lägga upp sin undervisning på. Därför styrs de till att använda sig av den traditionella 

undervisningen – vilket inte alls behöver vara fel.  

   Som blivande pedagog hoppas jag att populärkulturen i skolan i framtiden ska vara en större 

och naturlig del och att den ska hjälpa att utveckla eleverna och öppna deras ögon för den 

värld som vi lever i. Populärkulturen bör enligt min mening fungera som ett komplement i 

undervisningen. Då vi undervisar eleverna i de olika ämnena bör vi som pedagoger ha 

eleverna som utgångspunkt. Även Jan Nilsson anser att eleven måste ligga i centrum för 

undervisningen. Han anser att vi som pedagoger ska utgå från elevens tidigare kunskaper för 

att bygga vidare och som blivande lärare instämmer jag. Vi kan inte börja med att ”bygga 

taket innan väggarna är på plats”. Barnen måste först förstå vad det handlar om innan vi går 

vidare, vi som lär ut kan inte förvänta oss att de ska kunna ta emot ny information om de inte 

har något att utgå från. Vi måste börja med att se till elevernas egna erfarenheter, se till det 

som de har med sig i bagaget och sedan bygga på från detta. Det är då som populärkulturen 

blir en del av skolan eftersom elevernas tidigare erfarenheter är hämtade från dagens samhälle 

och populärkulturen är en del av dagens samhälle.  

   Förhoppningsvis är populärkulturen i skolan en naturlig del i framtidens skola. En del som 

hjälper till att stärka och forma framtidens skapare: eleverna.  
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ABSTRACT 

This essay is about popular culture in school. The investigation is based on interviews with 

eight students and five teachers working in elementary school in central Sweden. 

   The aim with this report is to gain an understanding of what the teachers’ opinions are 

regarding popular culture in school, how they work with it and what they think about working 

with it. I try to find out whether working with popular culture in school affects the students’ 

attitude towards school and if it makes learning easier for them. 

   The literature review shows what earlier studies have shown regarding popular culture, the 

attitudes towards it, its history in school and in which way one should work with it in school 

and why.  

   The result of my own study shows that the teachers agree that the popular culture in school 

is important because of how the society today is characterized and how it is run by the media 

and technology. 

Both teachers and students find it difficult to make popular culture a part of school since they 

see it as a subject of its own. However, the results show that popular culture should be 

integrated in school and that it ought to be used as a complement to what is being taught, as 

something to proceed from, not something to replace another subject with. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 

Detta arbete behandlar populärkulturen i skolan. Undersökningen består av åtta elevintervjuer 

samt fem intervjuer med pedagoger som arbetar med barn i yngre åldrar på skolor i 

Mellansverige. 

   Syftet är att ta del av lärarnas syn på vad populärkultur i skolan innebär samt hur de arbetar 

med det och vad de anser om det. Jag försöker ta reda på om populärkulturen i skolan 

påverkar elevernas inställning till undervisningen och om det underlättar lärandet för dem. 

   I litteraturgenomgången tar jag upp vad tidigare forskning kommit fram till gällande 

populärkulturen, hur man ser på den, dess historia i skolan och på vilket sätt man bör arbeta 

med den i skolan samt varför. 

   Resultatet i min undersökning visar att lärarna är överens om att populärkulturen är viktig 

att ha med i skolan med tanke på hur dagens samhälle ser ut och hur det styrs av media och 

teknik.  

   Både lärare och elever ser svårigheter i att ta in populärkulturen i skolan då de ser den som 

ett ämne i sig. Resultatet visar dock på att populärkulturen borde integreras i skolan och 

användas som ett komplement till undervisningen, som en grund att utgå från, inte ersätta ett 

annat ämne. 
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