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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på gymnasienivå ställer sig till att 
använda populärkultur och medier i sin undervisning. Undersökningen behandlar vilka 
attityder som finns, vilken roll populärkulturen och medieanvändandet spelar i undervisningen 
och hur de tror att eleverna tänker kring användandet i undervisningen. Studien behandlar fyra 
olika områden av populärkultur och medier: TV, film, tidningar och Internet. 
 
Denna undersökning har underbyggts av sex stycken intervjuer med olika lärare på 
gymnasienivå. Intervjuerna har givit en frihet för resonemang och utläggningar, men 
samtidigt innehållit specifika och kompletterande frågor. Studien är kvalitativt inriktad, och 
tonvikten lades på analyser utifrån vad som sades på intervjuerna. 
 
Populärkultur och medier påverkar de flesta människors sätt att leva idag, och diskussionerna 
kring detta är många. TV, film, tidningar och Internet är de främst förekommande inslagen i 
undervisningen ur populärkultur och medier. Redan under 1930-talet började medier 
uppmärksammas i undervisningen, även om det såg annorlunda ut än idag. Utvecklingen 
skred allt mer mot det som vi ser idag, där begreppen känslopedagogik, massmediestudier och 
källkritik blir allt viktigare inslag. Den tekniska utvecklingen har blivigt en del av samhället 
och skolan på ett sätt som är svårt att inte konstatera. Idag kan till och med läroplanen för de 
frivilliga skolformerna tolkas som att det ges utrymme för inslag av medier och populärkultur 
i undervisningssyfte. 
 
Den genomgående attityden hos lärarna är positiv. Samtliga lärare uttrycker sig positivt kring 
att använda populärkultur och medier i undervisningen. Studiens resultat visar att flera lärare 
påpekar att det dock finns risker, dels att det kan bli för mycket inslag av populärkultur och 
medier, och dels problemet med kritisk granskning. Men samtliga lärare gärna använder sig 
av populärkultur och medier i sin undervisning om utrymme och möjlighet finns. De påpekar 
även att populärkultur och medier inte används för att det är just populärkultur, utan för att det 
är ett bra undervisningsmaterial. 
 
Populärkulturen och medierna finns som komplement och hjälpmedel visar resultatet. Det är 
dessutom oundvikligt att inte ha med populärkultur och medier i någon form. 
Populärkulturens och medieanvändandets roll i undervisningen präglas dock av den 
undervisande läraren. Förutom att använda populärkulturen och medier som komplement eller 
hjälpmedel, påpekas också att det finns ytterligare en fördel med att använda dem i 
undervisningssyfte. Den anledningen är att bidra med inslag i undervisningen där eleverna 
känner igen sig från den egna vardagsmiljön. 
 
Av de fyra olika områdena som tas upp (TV, film, tidningar och Internet), är tidningar den del 
som diskuteras allra minst av lärarna i studien. Internet blir naturligt det mest vardagliga. TV 
och speciellt film ger starkast kopplingar till just begreppet populärkultur. 
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1. Inledning 
 
Idag omges de flesta människor i det moderna samhället av populärkultur och medier i olika 
former. Vi undgår den sällan under ett dygn av våra liv. Både populärkultur och medier har 
blivit en accepterad del av vardagen, och för många även en mycket viktig sådan, speciellt 
bland ungdomar.1 Populärkultur och medier tränger in på alla områden i samhället, de har en 
betydande slagkraft och ofta stora ekonomiska resurser. I skolan används den i allt större 
utsträckning. TV, film, tidningar och Internet spelar en central roll i många ungdomars liv och 
blir därför viktiga inslag även i skolan. Idag kan filmklipp, tidningsartiklar och andra inslag 
från populärkulturen märkas av i olika ämnen och i olika situationer i gymnasieskolan.  
 
Populärkultur förknippas ofta med massmedia, och begreppet i sig kan bli väldigt tvetydigt. 
Även angränsande begrepp som ”masskultur” förknippas också i liknande sammanhang, 
speciellt gällande medieanvändandet. Begreppen är ofta tolkningsbara, och det vore fel att 
koppla bort antingen populärkultur eller medier, eftersom fokus i denna studie lagts på 
områdena TV, film, tidningar samt Internet. 
 
Skolan har alltid präglats av olika diskussioner kring vilken bildning skolan ska ge upphov 
till. Det har skett förändringar i omvärlden, internationalisering, miljö och nyskapande medier 
behöver vara en del av bildningen i skolan.2 Populärkultur och medieanvändande har en viss 
del i detta nyskapande. Populärkultur och medieanvändning blev enormt i samhället under 
senare delen av 1900-talet, och blir därför oundvikliga moment även i skolan. Idag ser vi 
skolverksamheten som modern och utvecklad i jämförelse med äldre tider. 
 
Samhället är under ständig förändring, och alla har olika förutsättningar i livet. Alla 
människor är unika och därför tänker också många på olikartade sätt, och finner därav olika 
lösningar på olika problem. Ibland lär man sig genom att berätta för andra hur man kan göra, 
ibland av att lyssna på andra. Skolan har en del i detta ansvar av lärande. Populärkultur och 
medieanvändande är redan en del av denna nyskapande utveckling. Men, eftersom det i denna 
kontext av förändring och problemlösande ändå finns ett krav på utbildning, behövs en 
nyskapande skola som utvecklas med tiden. Åkerlund, lärare och universitetsadjunkt, ger en 
målande beskrivning av skolans uppdrag och hur undervisningen bör anpassas efter nutiden: 
 

Skolans uppdrag är att förbereda alla elever både för ett aktivt liv under 
själva skoltiden och inför livet efter ungdomsåren. Mediekonsumtion och 
de nya uttryckssätten vi har tillgång till, skapar nya möjligheter att förstå 
den värld vi lever i och samtidigt ger det många fler tillfälle att skapa sin 
egen kombination av lärande och uttryckssätt.3 

 
Gällande användandet av Internet, visar en undersökning från 2006 på att lärarna ställer sig 
mestadels positiva till utvecklingen och användandet av Internet i undervisningen, och 
ungefär hälften anser sig ha tillräckliga kunskaper.4 Ungdomars fritid är även en del i deras 
utbildning, eftersom skolan innehåller många olika individer som dagligen diskuterar det som 
händer utanför skolans väggar. Ungdomar idag har stor tillgång till populärkulturens och 
mediernas alla fönster och använder dem dagligen.5  
 
                                                 
1 KK-stiftelsen, Unga nätkulturer, 2007. 
2 Hartman, 1995, s.187. 
3 Åkerlund, 2008, s.37.   
4 KK-stiftelsen, IT i skolan, 2006. 
5 KK-stiftelsen, Unga nätkulturer, 2007. 
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Diskussioner kring hur barn och ungdomar lär sig, vilka metoder som ska gälla och i vilken 
riktning skolan ska utvecklas, har alltid funnits. Synen på kunskap, lärande och pedagogik 
utvecklas ständigt och gamla metoder ersätts regelbundet av nya. En del av det nya, är den 
massiva konsumtion som elever gör av populärkultur och olika medier. Frågan är om lärare 
anser att användningen har utrymme även i undervisningen? 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad lärare på gymnasieskolan tänker kring 
användandet av populärkultur och olika medier i undervisningen. Undersökningen behandlar 
vilken roll lärarna anser att populärkultur och medier spelar i deras enskilda undervisning, 
samt vilken attityd de har mot att använda dessa inslag i undervisningen.  
 
För att nå svaren på mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilka är lärarnas attityder angående populärkultur och medier i undervisningssyfte? 
• Vad spelar populärkultur och medier för roll i undervisningen enligt lärarna? 
• Vad tror lärarna om elevperspektivet på användningen av populärkultur och medier i 

undervisningen? 
• Hur ser lärarna på användandet av TV, film, tidningar och Internet specifikt i 

undervisningen? 
 
1.2 Disposition 
 
Studien är indelad i fem olika avsnitt. Inledning, metod, bakgrund och litteraturgenomgång, 
resultat samt slutsats. I detta första kapitel, som behandlar inledningen, har studien 
presenterats och syftet samt frågeställningarna redovisats.  
 
I metodavsnittet anges vilka metodval jag gjort och varför. Jag presenterar metoden jag 
använt mig av och diskuterar även för och nackdelar med att använda den specifikt för denna 
studie. Andra delar som ingår i metodavsnittet är urval, begreppsförklaring och 
genomförande, där jag presenterar hur själva strukturen och genomförandet gått till. Under 
tolkning av intervjuerna diskuterar jag kort hur jag tänker kring tolkning vad lärarna faktiskt 
säger under intervjuerna. 
 
Efter metoddelen följer en bakgrund och litteraturgenomgång där jag presenterar 
forskningsfältet. Sedan följer olika avsnitt som specifikt behandlar populärkultur och medier i 
skolan, och även de olika områden jag tar upp. Därefter följer resultatet, det vill säga 
presentationen och tolkningen av intervjuerna. Jag har att sammanfoga presentationerna av 
intervjuerna med tolkningen av dem. På detta vis får jag en sammanhängande och ständigt 
utvecklande diskussionsprocess, istället för att dela upp intervjumaterial och tolkning i två 
delar. Kapitlet består i sig av olika delmoment där jag klargör lärarnas attityder kring 
populärkultur och medier i undervisningen. Jag klargör också vilken roll de spelar och även 
tankar kring elevernas uppfattningar. Jag redogör även för hur och varför TV, film, tidningar 
och Internet, används i undervisningen och vilka tankar och motiveringar som finns bland 
lärarna. Anledningen till det är för att kunna hålla isär olika resonemang och att kunna vara 
mer specifik. Till sist följer slutsatser, diskussion och förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 
Eftersom studien är kvalitativ, har jag arbetat med kvalitativ datainsamling genom intervjuer. 
Sex stycken gymnasielärare i allmänna ämnen har intervjuats, och från det har resultat och 
slutsatser formats. Jag har valt en kvalitativ metod, eftersom jag anser att det gynnar mina 
syften på ett fördelaktigt sätt. Materialet jag erhåller blir djupare och mer innehållsrikt än vad 
som skulle bli fallet med en kvantitativ undersökning. Trost, fil. dr. vid Uppsala universitet, 
skriver att metoden måste väljas utifrån syftet med studien. Därför är en kvalitativ metod att 
föredra, eftersom jag söker efter tankebanor hos individer. Kvalitativa studier kan vara precis 
lika önskvärda och lika vetenskapligt berikade som kvantitativa studier, menar Trost.6 
 
Stukát, fil dr. som bl.a. undervisar i forskningsmetodik, skriver att intervjuer i forskningssyfte 
har ett betydligt större krav än övriga typer av intervjuer. Intervjuerna måste kunna motiveras 
på ett helt annat sätt. Det krävs rapporteringar och bilagor för att styrka äktheten och 
relevansen i intervjuerna.7 Den engelske professorn Bell nämner också det tidskrävande 
arbetet som en negativ del i intervjumetoden. Brist på tid är den största nackdelen i detta 
metodval.8 Därav måste även tidsramen anpassas, eftersom tillräckligt med tid måste avses för 
att kunna arbeta igenom och tolka intervjuerna. 
 
Anledningen till mitt val att arbeta med intervjuer är enkel. Intervjuerna gör att jag kan få 
både de övergripande och de djupare svaren. Studien behandlar hur lärare tänker angående 
populärkultur och olika mediers användande i undervisningen. Det måste då finnas en 
möjlighet att tolka, att kunna lägga ihop pusselbitar och återkoppla till vad olika lärare säger i 
olika frågor. Jag anser att det är mest fördelaktigt att använda intervjuer, då jag får ta del av 
både argument och tankebanor från de olika lärarna. 
 
Enkäter hade varit en annan metod att arbeta med. Jag hade fått goda kvantitativa resultat 
angående hur lärare använder populärkultur och medier i undervisningen och möjligtvis lite 
tankar kring varför. Den stora nackdelen blir då att djupet försvinner, och då även tankebanor 
och resonemang. Det finns då heller ingen möjlighet för mig att komplettera lärarnas svar 
genom att följa upp med ytterligare frågor. 
 
Bell skriver att den stora fördelen med intervjumetoden är dess stora flexibilitet. Där kan man 
få svar som är omöjliga att erhålla från någon annan metod. Dessutom kan man få svar genom 
det som inte sägs med ord, utan genom att bara delta i samtalet, känna av atmosfären och 
kroppsspråket. Intervjuer kan ge en respons som är svår att få i exempelvis en enkät,9 
eftersom man har möjlighet att ställa fördjupande frågor, följdfrågor och därmed erhålla svar 
som vidare kan utvecklas.  
 
2.1 Urval och genomförande 
 
Jag har genomfört sex stycken intervjuer med gymnasielärare i allmänna ämnen, främst 
inriktat på humanioraämnen. Anledningen till att jag valde att begränsa mig till dessa ämnen 
är helt enkelt för att det kommer vara min framtida sfär och mina framtida åtaganden som 
pedagog i gymnasieskolan. Att jag refererar till olika nummer i intervjuerna är enbart för att 

                                                 
6 Trost, 2005, s.13. 
7 Stukát, 2005, s.37. 
8 Bell, 2000, s.119. 
9 Bell, 2000, s.119. 
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det skall vara lättare att hålla reda på alla olika intervjuade lärare, numren har inget alls med 
intervjuordningen att göra. 
 
Urvalet av lärare genomfördes genom att jag sände ut e-mail till tretton lärare på två olika 
skolor i mellansverige. Jag presenterade i maliet vad studien gällde och i vilka syften jag 
skulle genomföra den. Genom mailet fick jag svar att sex stycken lärare var villiga att 
medverka i studien. Det skall också påpekas att fem lärare tackade nej till att vara med i 
undersökningen, och ett två svarade inte alls. Jag har till högsta möjliga mån hållit all form av 
intervjumaterial konfidentiellt genom att ha dessa i filer på min egen bärbara dator samt 
inspelade på en digital diktafon. Intervjuerna har efter att de spelats in och genomlyssnats ett 
antal gånger sedan skrivits ned i dokument på datorn där de funnits lagrade endast för mig och 
för studiens syfte. Ett dilemma som kan finnas vid intervjuer av alla slag, och som behövs 
tänkas över, är att intervjupersonen kan känna ett obehag av att bli inspelad på en diktafon 
eller bandspelare. Jag löste detta genom att tydliggöra syftet med studien och 
intervjumaterialet före varje intervju, samt att jag ville både anteckna och spela in intervjun. 
Jag frågade intervjupersonen innan ifall denne kände sig bekväm och accepterade att jag 
spelade in intervjun samt antecknade. Det blev under denna studie inga problem från 
intervjupersonernas sida, att de kände sig obekväma, utan samtliga accepterade att en diktafon 
användes. 
 
För att få ett likvärdigt och analyserbart material, krävdes att intervjuerna genomfördes utifrån 
liknande utgångspunkter. Det var tvunget att finnas en förberedd struktur, där vissa teman och 
frågeställningar klargjordes innan intervjuerna. Det påpekar Bryman, verksam vid University 
of Leicester, som en viktig faktor i förberedelserna inför intervjuerna.10 Jag hade en ram att 
utgå ifrån, där jag på ett övergripande plan lät intervjupersonen redogöra för olika områden 
och olika teman. Därigenom gavs en frihet för intervjupersonen att kunna göra utläggningar 
och fritt resonera kring tankebanor och redogöra för sina synpunkter, till exempel kring hur 
han eller hon ställer sig till att använda populärkultur och medier i undervisningen. Det fanns 
då även en möjlighet att ställa olika spontana följdfrågor. Jag sönderdelade sedan varje fråga i 
mindre områden med preciserade och direkta frågor som var förberedda, för att få ut något av 
varje intervju. Avslutningsvis ställde jag någon eller några kompletterande frågor, för att vara 
säker på att få ett fullständigt material att arbeta med. Både Trost och Bell förespråkar denna 
metod, eftersom intervjuerna i detta fall är riktade mot att förstå tankebanor och hur 
människor känner inför något.11 Även Bryman nämner detta som en intervjumetod (han kallar 
den semi-strukturerad) där det ges en del frihet för resonemang, men samtidigt bearbetas av 
mer precisa frågor och områden.12 Jag har inte kopierat den semi-strukturerade metoden rakt 
av, utan haft den i åtanke och som en grundläggande struktur för utformandet och planerandet 
av mina intervjuer och min egen strukturmall. 
 
Intervjuerna genomfördes rent praktiskt genom att jag via förberedda strukturmallar 
intervjuade en person i sänder, och både antecknade i ett block samt spelade in samtalet på en 
digital diktafon. Intervjuerna genomfördes på en något undanskymd plats i den aktuella 
skolan, och vid varje tillfälle fick intervjupersonen själv välja platsen. Innan varje intervju 
presenterade jag mig själv samt studien och vilka områden som intervjun skulle komma att 
beröra, och givetvis även i vilket syfte, vilket är viktigt att belysa för intervjupersonen enligt 
Bryman. Intervjupersonen måste vara medveten om att frågorna är en del i en undersökning, 

                                                 
10 Bryman, 2002, s.130. 
11 Bell, 2000, s.119 samt Trost, 2005, s.23. 
12 Bryman, 2002, s.301. 
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och att de är villiga att lägga ned värdefull tid på att medverka.13 Strukturmallen för 
intervjuerna finns att hämta i bilaga 1.  
 
2.2 Begreppsförklaring 
 
Vad är egentligen populärkultur? Persson, forskare och lärare vid litteraturvetenskapliga 
avdelningen på Lunds universitet, menar att populärkultur ofta förknippas med såpoperor, 
seriemagasin, rockmusik och kioskdeckare. Dessutom är populärkultur ofta intimt förknippad 
med massmedia. Själva begreppet kan vara tvetydigt, då ”populär” är ett värdeladdat ord. 
”Populär” kan tillsynes vara likväl folkligt som omtyckt. Det finns även angränsade begrepp, 
som till exempel ”masskultur”, som ofta förknippas med det moderna samhällets nyskapande, 
som exempelvis industrialiseringen och massmedier.14 Begreppet är ofta en tolkningsfråga, 
och har även starka kopplingar till just medier och medieanvändandet, som Persson beskriver. 
Det vore därför fel att koppla bort medieanvändandet när begreppet populärkultur diskuteras. 
Användandet av medier bidrar till att sprida populärkultur. Medier och populärkultur går hand 
i hand, och ibland är dem mycket svåra att särskilja. Jag klargör därför att jag syftar till 
områdena TV, film, tidningar och Internet när jag talar om populärkultur och medier. 
 
2.3 Motiv för val av områden 
 
Jag valde att arbeta med områdena TV, film, tidningar samt Internet. De fyra inslagen är 
tydligast förekommande i undervisningen på gymnasienivå.15 Anledningen till att andra 
områden inte tas med i studien, är att de inte är lika givna i undervisningen som de fyra jag 
valt att ta upp (förutom i enskilda klasser och för några enskilda program). Det skulle därför 
bli svårt att genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån de syften och frågeställningar 
som jag ställt upp.  
 
Ett ytterligare dilemma som kan uppstå vid granskningen, är ifall TV-dokumentärer skall ses 
som populärkultur eller inte. I denna studie syftar jag främst till TV i stort som ett forum för 
populärkultur, och diskuterar medföljande egenskaper. Däribland dokumentärer som sänds på 
TV. Jag tror det blir ett stort problem ifall jag ska analysera vilka dokumentärer som kan 
räknas till populärkultur och vilka som står utanför.  Jag valde att räkna samtliga 
dokumentärer som lärarna hänvisar till i intervjuerna som populärkultur eller 
medieanvändning, eftersom de används av ett populärkulturellt mediebaserat forum, 
televisionen. Jag har dessutom valt att tillägga medier och medieanvändande i studien, vilket 
gör att jag täcker in även TV-dokumentärer. 
 
Jag har lämnat de så kallade morgontidningarna utanför i denna studie, eftersom jag upplever 
att de uppfattas annorlunda än övriga tidningar, till exempel kvällspress. Morgontidningarna, 
även kallade nyhetstidningarna, som exempelvis Dagens Nyheter och Svenska dagbladet, kan 
ha populärkulturella inslag, men det finns inte samma övergripande koppling till de 
populärkulturella aspekterna, som det finns hos kvällspressen, där lösnummer och rubriker är 
vad som skapar hela förutsättningen för att sälja och distribuera tidningen. Skvaller och 
populärkultur har en större bas att stå på i kvällspressen.  
 
Anledningen till att jag använder dokumentärer och inte morgontidningar i undersökningen är 
främst för att TV-dokumentärer kan vara mer lättsamma, även då de tar upp känsloladdade 

                                                 
13 Bryman, 2002, s.130. 
14 Persson, 2000, s.22-23. 
15 Blom & Viklund, 2001. 
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teman.  Dokumentärerna tar i regel heller inte upp aktuella nyheter på det sättet som 
morgontidningarna eftersträvar. Televisionen skapar inte enbart material för att underhålla, 
men TV besitter möjligheter som inte tidningar gör, med till exempel känslomässig påverkan 
genom klippning, musik och vinkling på ett sätt som blir svårt i en skriven artikel. 
Dokumentärer står för en annorlunda produktion än morgontidningarna, som på ett enklare 
och snabbare sätt kan nå ut med aktuella nyheter på ett sätt som dokumentärer inte kan göra.  
 
Att jag valt att namnge studien populärkultur och medier, är främst för att diskussionen kring 
populärkultur och exakt vad som skall inräknas kan göras lång. Populärkultur och medier har 
starka sammankopplingar, och blir svåra att åtskilja i en studie som denna. Det blir en mer 
preciserad och konkret studie ifall populärkultur presenteras i samband med medier och 
medieanvändandet, till exempel TV och film.  
 
2.4 Analys av intervjuerna 
 
Jag har på ett övergripande plan, med stöd av syftet och frågeställningarna, analyserat, 
återkopplat och tänkt över vilka svar jag fått och vad dem betyder för min studie. Jag har sökt 
likheter och skillnader i deras sätt att ge uttryck för sitt tänkande och sina attityder kring 
populärkultur och mediers användande inom undervisningen. Genom att noggrant gå igenom 
varje intervju och tänka över samband och skiljaktigheter mellan olika lärare, anser jag att den 
mest fördelaktiga bilden skapats. Bryman beskriver denna genomgång av intervjumaterialet 
som grounded theory, där man vill söka efter teman och uppnå kategorier av tankebanor.16 

                                                 
16 Bryman, 2002 s.375f. 
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3. Litteraturöversikt av populärkultur och medieanvändning 
 
Medier ingår som en betydande och central del i begreppet populärkultur. Det är ett faktum att 
medierna påverkar vårt sätt att vara och att leva i det moderna samhället. Ständiga 
diskussioner förs angående huruvida media och medieanvändandet inskränker vårt sätt att se 
på omvärlden, eller om det tvärtom, gör att synen blir mer omfattande och fri,17 menar 
Andersson, Persson samt Thavienius, samtliga verksamma vid Lunds universitet. I modern tid 
har media och kultur blivit en allt viktigare del i både ekonomi och politik, som inte bara 
handlar om resurser, utan även om att skapa vissa föreställningar och värderingar.18  
 
Populärkultur och medieanvändandet har inte bara uppstått av sig självt eller av en slump. 
Människan skapade dem, och bidrar samtidigt till ett nyskapande av dem. Idag ser vi 
populärkultur och medier nästan överallt, och industrin har blivit så omfattande att många 
förmodligen inte skulle klara sig utan populärkultur och medieanvändandets olika 
verksamheter. 
 
Området som behandlas i studien är delvis bristfälligt gällande hur populärkultur och skolan 
smälter samman i olika situationer. Litteraturen som presenteras, har på något sätt givit styrka 
åt att precisera och ytterligare förtydliga det jag vill uppnå med min studie. Det behövs 
givetvis även bakgrundsinformation om såväl hur populärkultur och medier frodats i skolan, 
som det behövs inom varje specifikt område jag valt att ta upp. 
 
3.1 Populärkultur och medieanvändning i skolan 
 
Danielsson beskriver i sin avhandling Att lära med media, att från 1930-talet började medier 
uppmärksammas allt mer i undervisningen,19 och under 1940-talet underströks vikten av ljud 
och bild i undervisningen.20 Under 1960- och 70-talet fick speciellt svenskämnet i skolan nya 
områden att arbeta med, bland annat mediesamhället och dess påverkan på människan. Det 
inkluderade dessutom granskning av film, tidningar, bild, reklam och propaganda och hur de 
områdena blev naturliga inslag i samhället.21 Under 1970-talet uppstod en diskussion om 
massmediestuder. Det ansågs på flera håll att det var sådana typer av mediebaserade 
framställningar, som tvingar en människa att försöka, genom känslor, kunna förstå andra 
människors synvinklar och idéer. Dessa mediebaserade framställningar kan kopplas till 
dagens diskussioner kring populärkultur, medieanvändandet och framförallt populärfilmens 
liknande argumentationer. Begreppet känslopedagogik är flitigt använt i dessa diskussioner, 
säger Danielsson, där resonemang angående film och andra mediers roll i undervisningssyfte 
är avsett.22 Det innebär alltså att man med hjälp av filmen, upphöjer vissa känslor, som kan 
användas för att utveckla kommunikation med människor, i detta fall då elever. 
 
Medierna har slagit igenom ordentligt i det moderna samhället, och således även 
mediepedagogiken. Gymnasieskolan har till och med under 1990-talet fått ett medieprogram. 
Det är förmodligen naturlig modernisering, och en nödvändig faktor är just att utveckla en 
hållbar pedagogik som innefattar medier.23 Populärkultur och medieanvändandet förändras 

                                                 
17 Andersson, Persson & Thavienius, 1999, s.67f. 
18 Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s.146. 
19 Danielsson, 2002, s.26. 
20 Danielsson, 2002, s.27. 
21 Danielsson, 2002, s.30. 
22 Danielsson, 2002, s.31f. 
23 Persson, 2000, s.58-59. 
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ständigt, liksom samhället och skolan. Därför krävs ständiga uppdateringar för att kunna 
bedriva en utvecklande och lärande utbildningsverksamhet. 
 
För att kunna bedriva en bra verksamhet, menar Persson att skolan och lärarna behöver 
kunskaper om populärkultur och olika medier. Det handlar om att undanröja fördomar och att 
istället inse vikten av ungdomars sätt att förhålla sig till populärkultur. Det handlar om att på 
ett nyttofullt sätt kunna skapa konstruktiva sätt att förhålla sig till och arbeta med dessa 
områden, utan att skolan för den sakens skull helt överger de traditionella synsätten. Skolan 
måste behålla sin kulturella profil menar Persson, eftersom skolan är en av de få institutioner i 
samhället där eleverna får en chans att komma i kontakt med annan kultur än just 
populärkultur. Det som behövs är kunskap, för att kunna skapa ett konstruktivt förhållande 
mellan skola, populärkultur och elever.24 
 
Det som förmedlas av skolan idag, är till största delen bestående av rent kunskapsstoff, 
baserat på olika ämnen. Men, som skrivs i boken skolan och de kulturella förändringarna, 
pågår en ständig kamp om vad skolans innehåll skall bestå av. Frågan är om skolan, och 
kanske framförallt gymnasieskolan, ska förmedla denna syn bestående av rent kunskapsstoff 
enligt gamla intellektuella krav, eller inte?25 Det kan alltså konstateras att det finns ständiga 
diskussioner kring vilken slags bildning skolan skall innehålla, och även att det är en konflikt 
mellan dels kultur, och dels politisk filosofi. Hartman, professor i pedagogik, tar också upp 
vikten av att skolan bidrar med bildning. Han refererar till läroplanskommittén från 1992, och 
menar på att man redan under tidigt 1990-tal ville skapa en epokenlig bildning i skolan, 
genom bland annat fokus på snabba förändringar i omvärlden.26 
 
3.2 TV och film 
 
Fisherkeller, amerikansk professor i kultur och kommunikation, skriver i sin bok Growing up 

with television, att det finns svårigheter med att diskutera television eftersom det är en stor del 
av våra liv. Televisionen är självskriven i våra liv idag. Givetvis även för att så mycket redan 
har sagts angående området television, och det som inte redan sagts är uppenbart. Sedan 
televisionen etablerade sig på marknaden har den diskuterats och debatterats överallt i 
samhället. Allt från skvaller till seriös forskning och diverse andra liknande saker har varit 
föremål för debatt eller diskussion.27 Sammanfattningsvis kan det sägas att televisionen är 
något vardagligt naturligt, som ständigt är ämne för diskussioner, såväl när det gäller seriösa 
samhällsdebatter på hög politisk nivå, som underhållningsprogram på lördagskvällar. Man 
behöver inte heller en akademisk utbildning för att kunna följa och delta i merparten av 
diskussionerna.  
 
Johnson, amerikansk lektor, hävdar till och med att TV ibland kan vara betydligt mer 
utvecklande än en del mer deltagande aktiviteter där man gör mer än bara är passiv, eftersom 
en del TV-program och filmer formas och utgår ifrån ett tema där tittaren måste vara 
intelligent och kunna analysera och återkoppla för att förstå programmet eller filmen.28 
Fisherkeller hävdar att det är av vikt att tala med barn och ungdomar om TV, eftersom det är 
viktigt att beakta deras interaktion och reaktion på populärkultur, till exempel televisionen. 
Det är även viktigt eftersom vuxna ofta ser barnens och ungdomarnas TV-tittande som passivt 

                                                 
24 Persson, 2000, s.92. 
25 Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s.147f. 
26 Hartman, 1995, s.186f. 
27 Fisherkeller, 2002, s.10. 
28 Johnson, 2005, s.63f. 
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och icke utvecklande.29 Många vuxna anser, enligt Fisherkeller, att TV-tittande formar en 
negativ bild av värderingar hos ungdomar, eftersom TV bidrar med negativa och felaktiga 
aspekter till värderingarna i samhället.30 Det handlar alltså inte om att TV förmedlar felaktiga 
värderingar rent konkret, utan att ungdomar indirekt påverkas av ur samhällets synvinkel, 
negativa värderingar genom till exempel TV-serier eller filmer där droger, kriminalitet och 
våld förekommer. 
 
Johnson refererar till gjorda studier och uttalanden som vill mena att det intellektuella 
bildandet utifrån böcker, från läsandet, förmodligen alltid kommer vara en starkare och mer 
kraftfull förmedling av information än något som populärkultur eller olika medier kan 
förmedla. Det visar sig även, enligt en studie gjord år 2004, att de som läser också har större 
kunskaper och mer drivkrafter än de som inte läser.31 Förr var den stora farhågan 
serietidningar och film. Numera finns leksaker, tv-spel, datorer och online-verksamheter på 
Internet som fungerar som ämnen för liknande diskussioner. Fisherkeller hävdar däremot att 
de vardagliga rutinerna, som till exempel familjemiddagen, TV-tittandet, leken på skolgården 
och e-postandet skapar och formar hur människor upplever sin kultur, och därmed också 
populärkultur, inte enstaka faktorer.32 Det är även av stor vikt att beakta vem som till exempel 
tittar på TV eller ser en film, och utifrån vilka aspekter och förhållanden den individen gör 
det.33 Det finns alltså många faktorer som måste tas i bruk om aspekterna kring TV-tittandets 
natur skall kunna analyseras utifrån huruvida de påverkar ungdomar och på vilket sätt. Det 
sammantaget gör det svårt att på ett övergripande plan kunna argumentera för huruvida 
populärkultur och medieanvändande, i detta fall televisionen, bidrar till ett negativt 
kulturmönster eller inte.  
 
Hult, beskriver i sitt examensarbete hur elever i gymnasieåldern är väldigt medvetna om 
televisionen och dess möjligheter. När eleverna till exempel föreslår program som möjligtvis 
kan användas i studie och undervisningssyfte, blir det oftast faktabaserade program som 
elever och ungdomar anses kunna ta lärdom av.34 De är mycket väl medvetna om det utbud 
som populärkultur och medieanvändande, i detta fall TV, ger. Anledningen till det är 
förmodligen att de tar stor del av populärkultur och medier, därför kan de också hänvisa dit i 
olika situationer och syften. 
 
3.3 Tidningar och texter 
 
Tidningar och texter av olika slag och i olika former är förmodligen, historiskt sett, den 
flitigast använda delen av medier och populärkultur i undervisningen. Kritisk granskning, 
artiklar, urklipp från olika magasin som presenterar informationsrika och välformulerade 
texter kan alla användas i undervisningen. 
 
Det finns enorma mängder tryckta texter vilka innefattas i området ”tidningar”. Det finns 
dags- och kvällspress, såväl som diverse magasin, artikelserier, tidskrifter och serietidningar. 
Hadenius, Weibull och Wadbring, alla verksamma inom universitets- och eller 
forskningsvärlden, skriver i sin bok Massmedier – Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern, att på senare tid har speciellt kvällspressen gått tillbaka en del, vilket kan ha sina 

                                                 
29 Fisherkeller, 2002, s.2. 
30 Fisherkeller, 2002, s.2. 
31 Johnson, 2005, s.17f. 
32 Fisherkeller, 2002, s.13. 
33 Fisherkeller, 2002, s.13f. 
34 Hult, 2001, s.31. 
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förklaringar i hur andra medier utvecklats och används.35 Överlag har dock själva 
tidningsmarknaden som helhet relativt smärtfritt behållit sin ställning i Sverige.  
 
Även om kvällspressen gått tillbaka på senare tid, har ändå tidningsläsandet överlag 
fortfarande en stabil grund att stå på, och som Hadenius, Weibull och Wadbring nämner, 
speciellt i förhållande till andra länder,36 vilket också gör att den blir en nödvändig del i 
populärkulturen. Populärkultur och medier av olika slag kan inte enbart och alltid utgöras av 
det allra modernaste. 
 
3.4 Datorer och Internet 
 
De allra flesta i det moderna samhället känner till Internet och dess möjligheter. Internet har 
på ett annorlunda sätt än till exempel televisionen påverkat våra liv och vår kultur, hävdar 
Johnson. Det handlar inte i första hand om själva livsstilen och hur mycket televisionen 
påverkar det dagliga vardagslivet, utan mera om språket och kommunikationen. Med Internet 
har det uppstått ett helt nytt språk, som krävs för att kunna hantera dess möjligheter. Det är 
givetvis inte tal om ett språk som engelska eller tyska, utan ett språk som krävs för att förstå 
mjukvaruprogram och andra tekniska tillhörigheter som kommer med användandet av 
datorer.37 Detta medför det faktum att ökad aktivitet är bra för hjärnan, och Internet har gett 
oss en utmaning att lära oss nya verksamheter, hävdar Johnson. Till exempel nya sätt att skapa 
idéer eller att knyta sociala kontakter.38 Enligt min uppfattning gör det Internet till en 
nyskapande och unik del inom populärkulturen. Inget område inom populärkultur eller 
medieanvändning har tidigare haft en sådan omfattning som Internet haft sedan genombrottet 
på 1990-talet.  
 
Många skolor har idag datorer med nätuppkoppling, och eleverna själva ägnar sig åt att 
kommunicera och publicera olika saker genom Internet och nätuppkopplingen i hemmet på 
sin fritid. Åkerlund hävdar att Internetkommunikationen inte märks av särskilt väl i skolan, 
med undantag för förbud mot användning av nätkommunikationsprogram som MSN 
Messenger eller Internetportaler som lunarstorm. Åkerlund menar att skolan istället borde dra 
nytta av datorernas och Internets resurser för att finna elevernas drivkrafter för att kunna 
kommunicera.39 Faktum är att åttiosex procent av alla unga mellan tolv och sjutton år, har ett 
konto på lunarstorm, och tjugoåtta procent loggar in oftare än en gång om dagen.40 Det 
påvisar en del angående ungdomars kommunikationsvanor på Internet. 
 
Skolan skiljer sig från andra arbetsplatser vad gäller kommunikation och datoranvändning, 
menar Åkerlund. Nästan alla arbetsplatser har genomgått större förändringar på detta område. 
Gällande skolan har det visat sig att tjugosju procent av lärarkåren endast använder sig av 
Internet mer sällan än en gång i veckan. Många använder inte heller e-post. Många skolor 
anser det vara otänkbart att kommunicera med vårdnadshavare och föräldrar via E-post, utan 
föredrar vanlig post.41 Visserligen ska statistiken i detta fall dock kanske inte tas på maximalt 
allvar, eftersom detta förmodligen kommer att utvecklas i takt med den nya generationen 
lärare som tar över, men faktumet i nutiden kvarstår dock. 

                                                 
35 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s.75. 
36 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s.75. 
37 Johnson, 2005, s.116-117. 
38 Johnson, 2005, s.117f. 
39 Åkerlund, 2008, s.17. 
40 Åkerlund, 2008, s.19. 
41 Åkerlund, 2008, s.21. 
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Publiceringen av material på Internet, via hemsidor, som eleverna är vana att själva göra på 
sin fritid, är heller inte något unikt i skolans värld. Själva begreppet publicering innebär att 
man gör något synligt för en publik, vilket är precis vad ungdomar gör dagligen i sina 
kommunikationsvanor via Internet, menar Åkerlund. Det finns lärare som upptäckt vilken 
drivkraft som finns bakom eleverna vid publiceringar och offentliggöranden av skolarbeten. 
Liknande exempel kan göras med utställningar och uppträdanden där andra människor, till 
exempel familj och föräldrar blir publik.42 Det betyder således att Internet i sig inte skapar 
något nytt med publicering av material av olika slag, däremot bidrar Internet till att förenkla 
processen. 
 
Det finns beräkningar som visar att ungdomar i tonåren spenderar ungefär lika mycket tid 
med mediekonsumtion som de gör i skolan. Det skiljer sig något från land till land, men 
faktumet är ändå detsamma. Dock har svenska ungdomar, enligt statistiken, en relativt liten 
konsumtion, jämfört med andra ungdomar i den industrialiserade västvärlden.43 
 
3.5 Lpf 94 
 
Lpf 94, ”Läroplan för de frivilliga skolformerna”, tar upp vikten av att ha inslag av kultur i 
undervisningen. Syftet är att skapa förståelse och medmänsklighet, samt att skapa en trygg 
identitet och en medvetenhet om det egna kulturarvet.44 Detta anser jag är en god målsättning. 
Men det som glömts bort är att begreppet kultur innefattar fler områden än historiskt 
kulturarv, mångfald och identitet. 
 
Arvet, identiteten och kulturell mångfald med syfte på andra kulturella bakgrunder än den 
svenska, är givetvis viktiga inslag i undervisningen och bör finnas med i läroplanen. Däremot 
betyder det också att det tagits en ställning emot resten av de kulturella aspekter som finns i 
samhället, till exempel populärkultur och medieanvändning, som flitigt används av de allra 
flesta ungdomar.45 
 
Även om det inte ges utrymme för populärkultur och medieanvändande inom ramen för 
kulturella aspekter i läroplanen, kan tolkningen om informationsflöde, kommunikation och 
social kompetens spegla att populärkultur och medier bör användas i undervisningen. 
 
I Lpf 94 står att: 
 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med 
stort informationsflöde och snabb förändringstakt. […] Skolan skall 
utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens. […] 
Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.46 

 
Texten kan tolkas som ett sätt att kunna använda populärkultur och olika medier i 
undervisningen. Kanske även mer av ett krav idag till och med, eftersom det är ett sätt för 
ungdomar att på sin fritid utanför skolans verksamheter ägna sig åt dessa kommunikativa 
moderna metoder som samhället skapat. På det sättet tar dem del av informationsflödet och 

                                                 
42 Åkerlund, 2008, s.22. 
43 Åkerlund, 2008, s.38-39. 
44 Lpf 94. 
45 Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s.153-154. 
46 Lpf 94 s.5-6. 
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den utvecklande kommunikationen, och naturligt anpassar de sig även efter förändringen, det 
blir en utvecklande del. Det skulle skolan kunna ta vara på, med stöd i Lpf 94.  
 
3.6 Sammanfattning 
 
Genom litteraturen ovan, kan det belysas att populärkultur och medier starkt påverkar vårt 
vardagsliv i det moderna samhället. Dessa skapades heller inte av en slump, utan människan 
utvecklade dessa moderna fenomen. Under 1930-talet uppmärksammades medier i 
undervisningen, och fortsatte under 1900-talet att ständigt ta större och större plats i skolan. I 
det moderna samhället och den moderna skolan finns till och med numera ett medieprogram, 
och i den moderna undervisningen talas mycket om mediepedagogik. 
 
Populärkultur och medier är idag en vardagligt naturlig del av de allra flesta ungdomars liv. 
Fisherkeller och Johnson hävdar båda att TV och film faktiskt kan vara utvecklande för barn 
och ungdomar på olika vis. Till exempel i förståelse, analysförmåga och aktuella händelser. 
Även Internet, som hade en enorm genomslagskraft på 1990-talet har snabbt etablerat sig som 
en stark faktor i många ungdomars liv, och bör enligt Åkerlund ta mer plats i skolan och 
utbildningen. Tidningarna har gått tillbaka något på senare tid, och det kan även uppfattas 
som en kontrast till det allt mer moderniserade samhället, där teknik och Internetanvändning 
blir allt större faktorer, och tryckta tidningar allt mindre.  
 
Även Lpf 94 kan kopplas till populärkultur och mediers existerande inom undervisningen, där 
det tydligt kan påvisas att skolan skall eftersträva att utveckla elevers kommunikativa och 
sociala kompetens. Detta kan tolkas som att man på ett godtyckligt sätt kan eller kanske till 
och med bör göra med hjälp av populärkultur och medier. 
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4. Resultat, slutsatser och diskussion 
 
Jag har valt att i undersökningsdelen lägga ihop intervjumaterialet och analysen av den. Jag 
börjar med att presentera lärarnas attityder kring populärkultur i undervisningssyfte, sedan 
fortsätter jag med vad de anser att populärkultur och mediers roll i undervisningen är, och 
sedan går jag in på hur de tror att eleverna ser på användandet av populärkultur i 
undervisningen. Avslutningsvis behandlar jag enskilt de olika medier som ingår i studien. 
Sedan följer slutsatser och en övergripande diskussion där jag återkopplar till litteraturen. 
 
4.1 Attityder kring populärkultur och medier i undervisningssyfte 
 
Den genomgående attityden bland lärarna i studien är positiv, gällande användningen av 
populärkultur och medier i undervisningen. Det finns ingen lärare i denna studie, som uttryckt 
sig negativt angående populärkultur och olika mediers existens inom undervisningen. En 
övervägande del av lärarna i studien har dock betonat att det finns olika risker med att 
använda den.47 Till exempel att det kan förekomma en överdriven mängd inslag av 
populärkultur och medier. Det blir då istället något negativt som saknar utbildningsvärde.48 
Andra saker som togs upp som riskfaktorer, var vikten av en noggrann och korrekt kritisk 
granskning av den populärkultur som används för att den skall kunna vara en del i 
undervisningen. Hela användandet brister utan den kritiska granskningen.49  
 
Alla lärare i studien ställer sig väldigt positivt till att ha med populärkultur och olika medier i 
sin undervisning, och samtliga använder det gärna om det är möjligt. Däremot påpekas vid ett 
tillfälle att lite längre tillbaka, fanns en negativ attityd mot att använda just populärkulturella 
inslag i undervisningen. Populärkultur saknade på något sätt värde och kunskap. Det ansågs 
lite fult och bristfälligt att använda sig av den på det sätt som det idag på många håll görs.50  
 
Alla sex lärare som ingår i studien använder sig av populärkultur och medier i någon form 
någon gång, och i vissa fall hävdas till och med att det måste göras,51 att det är nödvändigt för 
undervisningen att ta del av populärkultur. Inte bara för populärkulturens skull, utan för att det 
är en så pass stor del av vardagen numera, av moderniteten.52 En lärare uttrycker sig intressant 
angående det moderna i hela kontexten med medieanvändning och populärkultur: 
 

Tanken hos mig är ju att materialet blir mer aktuellt, om du förstår vad 
jag menar, mer up to date. Samhället förändras ju så fort, så att en bok är 
ju nästan gammal redan när den kommer ut från tryckning.53 

 
Mycket kring attityderna mot populärkultur och medieanvändande i undervisningssyfte 
smälter samman i de olika intervjuerna, det finns egentligen ingen som sticker ut ur mängden. 
Anledningen till att de allra flesta strävar åt samma håll i denna fråga, och som återkommande 
påpekas, är förmodligen för att det är en idag självklar del av samhället. Såväl lärare som 
elever tar del av den dagligen, och att utesluta den ur undervisningen vore ett misstag. Det 
påpekas också av en lärare, att det kan finnas enskilda personliga skäl till att ibland använda 
den: ”Det är ju en fördel för mig att känna till den verklighet som är realitet för mina 
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elever.”54 Vilket är ett argument som kan vridas och vändas på, men som har en viktig faktor, 
eftersom pedagogen skall utforma en undervisning så att eleverna ifråga lär sig på ett så bra 
sätt som möjligt. 
 
4.2 Populärkulturens och medieanvändningens roll 
 
Samtliga lärare i studien använder sig av populärkultur och vissa medier som hjälpmedel eller 
komplement någon gång, det är oundvikligt menar dem.55  Komplementen i sig kan se olika 
ut, och kommer diskuteras längre fram under de enskilda medierna. Populärkultur och 
medieanvändningens roll i undervisningen påverkas också av den pedagog som håller i 
undervisningen, eftersom ett användande av populärkultur och medier kräver att läraren kan 
sålla och vara kritisk.56 
 
Populärkultur och användningen av olika medier tenderar också att vara ett bra hjälpmedel för 
att nå ut till eleverna på ett föredömligt sätt. De lever i en mediebaserad värld, och kan det 
utnyttjas genom inslag av populärkultur och medier i undervisningen, har läraren vunnit en 
del. Givetvis måste även materialet vara relevant och inte bara presenteras hur som helst, 
påpekar två av lärarna i studien.57  
 
Populärkultur och medier används flitigt av lärare när de vill belysa något, eller göra något 
mer konkret. En lärare i studien talar om att vissa teoretiska bitar i undervisningen kan vara 
tunga, och då kan det vara en fördel att använda sig av populärkultur för att vidga det 
teoretiska perspektivet. Läraren uttryckte sig såhär: 
 

[…] För att vidga det teoretiska, göra det mer konkret. Ta ner 
undervisningen på en konkret nivå. Annars är det risk att allt blir väldigt 
teoretiskt, speciellt i mina ämnen. Ganska tunga och svåra, och kan man 
då hitta något lämpligt i populärkulturen så är ju det bra. Eleverna har 
lättare att göra de här kopplingarna och förstå att det handlar om dem och 
inte bara några gubbar som levde förr.58  

 
Argumenten som läraren pekar på blir både viktiga och intressanta när det handlar om att 
försöka få elever att koppla sin vardag till utbildningen och skolans verksamhet. I detta fall 
resonerar läraren kring populärkultur som ett forum för att uppnå en sådan faktor. 
 
Liknande argument har också använts för att illustrera varför populärkultur och medier 
används. Det kan till exempel vara en ”krydda” i undervisningen. Att göra undervisningen lite 
mer lättsam och underhållande är inget fel, menar en av lärarna i studien, om det finns ett 
utbildningsvärde bakom det.59 Själva populärkulturen och mediet i sig kan väcka ett intresse 
till ämnet, genom exempelvis en film.60 Utifrån lärarnas resonemang måste då som en slags 
slutsats påpekas att väckandet av elevernas intresse är en fördel för den pedagogiska 
verksamheten, eftersom undervisningen blir enklare att hantera då eleverna finner ett intresse 
för det aktuella ämnet. Problemet är att filmens värld och verkligheten inte är densamma, och 
det skapar då en viktig roll för pedagogen att kunna hantera det intresse som eleverna erhåller 
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genom populärkultur och medieanvändning, och använda det till något positivt i 
undervisningen. Det gäller att kunna agera som lärare, och ta tillvara på intresset efter att det 
har fångats.  
 
Det påpekas också, att den givna tiden för kursen också starkt spelar in.61 Det kan vara en 
viktig faktor kring diskussionen om vilken roll populärkultur och medieanvändning har i olika 
lärares undervisning. 
 
Under en intervju nämns att erfarenhet och generation också spelar in i hur användandet ser 
ut. Även skolans tillgångar till olika populärkulturella och mediebaserade forum påverkar 
användandet.62 Tillgångarna är sammanfattningsvis en faktor som kan vara avgörande, 
eftersom skolan sätter begränsningar genom vilken tillgång på material från populärkultur och 
medier som finns. Finns inga möjligheter för elever att ta del av populärkultur eller medier 
genom skolan, kan lärare inte heller erbjuda den möjligheten i sin undervisning, oavsett hur 
de ställer sig till det. Min uppfattning är att skolans materiella tillgänglighet på populärkultur i 
olika former är vad som skapar möjligheter för lärare att använda det i sin undervisning. Det 
innebär att vissa skolor förmodligen har fler möjligheter att bedriva undervisning med hjälp 
av populärkultur och inslag av medier. 
 
4.3 Populärkultur och medieanvändning ur ett elevperspektiv 
 
Alla lärare i studien tror att eleverna upplever inslagen av populärkultur och olika medier som 
positivt. Men det påpekas flertalet gånger att eleverna inte alltid ser själva utbildningsvärdet 
av att använda det i undervisningssyfte.63 Det kan till exempel handla om att de har svårt med 
den kritiska granskningen på grund av att de inte är vana vid att hantera det.64 Även flertalet 
gånger påpekas det att eleverna kanske även emellanåt tror att användningen av populärkultur 
i undervisningen enbart fungerar som en utfyllnad av tiden.65 
 
Flera lärare i studien påpekar att eleverna kan relatera till populärkultur och medier lättare, 
eftersom det är en del av deras vardag.66 Påpekandet är en viktig och väldigt intressant aspekt, 
att skolan ska eftersträva att koppla vardagen till den pedagogiska verksamheten? En av 
lärarna uttryckte sig väldigt tydligt kring resonemanget:  
 

En stor del av elevernas vardag handlar om populärkultur, och därför kan 
skolan heller inte blunda för den utvecklingen. Vi kan inte stänga ute 
stora delar av elevernas vardagsliv.67  

 
Detta betyder givetvis inte att undervisningen enbart ska utgå ifrån populärkultur och 
medieanvändning helt och hållet. Skolan ska däremot infinna sig i att populärkultur och 
medieanvändning också ger möjligheter till bredd, djup och utveckling i undervisningen. 
Meningen är inte att elever fritt skall få se på film i undervisningssyfte, utan det måste alltid 
finnas ett genomtänkt pedagogiskt perspektiv bakom användandet. 
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Samtliga lärare tror att eleverna tycker att det är positivt med inslag av populärkultur och 
medier i undervisningen. Även om det också uppmärksammas att elever själva vid enstaka 
tillfällen kan verka för att de vill arbeta mer självständigt och utvecklande istället för att ”se 
på film”, eller liknande.68 Resonemangen återkopplas med refererande till det källkritiska 
dilemmat, och att elever ibland inte uppfattar utbildningsvärdet utan snarare ser det mer som 
underhållning i vissa situationer.  
 
4.4 TV 
 
Angående TV i undervisningen är dokumentärer det som används mest av lärarna i studien. 
Det framhålls att en stor fördel med att använda TV i olika former är att det verkligen pekas 
på något specifikt, ger extra kraft åt något läraren gått igenom eller ska gå igenom. Det blir en 
tydlighet i och med att det visas ett program eller dokumentär om det man arbetar med i 
klassrummet.69 Det är ett bra komplement för att göra återblickar. Det blir en större relevans i 
undervisningen om TV-programmet i fråga syftar till att ge en tillbakablick och tid för att 
smälta intryck och skapa en bild av det som lärts ut.70 Det kan även innebära att man belyser 
eller uppmärksammar något man har dåligt med material till. Då är TV-program och 
dokumentärer av olika slag ett perfekt inslag i undervisningen.71 Böckerna tar heller inte upp 
allt som är aktuellt att ta upp i undervisningen, därför behövs inslag av TV för att kunna ge en 
bra undervisning.72 
 
Upplevelsen framhålls som en viktig del och den ska inte underskattas. Med dokumentärer 
och andra TV-program kan man väcka elevers känslor och göra dem uppmärksamma. Att ge 
elever denna form av upplevelse är en bidragande del i lärandet. Det leder till nya perspektiv 
på saker i undervisningen. Att erbjuda någon annan än den undervisande läraren chansen att 
faktiskt berätta något.73 En av lärarna sade: ”Det blir som en förlängning av ens egen 
undervisning”.74 Med det menade läraren att när eleverna är hemma och ser på TV privat, kan 
de koppla vissa saker med det de lärt sig i skolan. Så när de ser vissa dramatiseringar och 
dokumentärer, blir det som en slags ytterligare förlängning av det som tagits upp på lektionen. 
 
Populärkultur och medier används, förutom att belysa, också för att visa en verklighet, att 
uppmärksamma eleverna. Till exempel använder sig en lärare av programmet ”lyxfällan”, då 
de går igenom ekonomi.  
 

[…] så brukar jag ibland visa programmet lyxfällan. Det är ju så aktuellt, 
nu när dem blir arton år och allt. Det finns möjligheter för dem, och 
många hamnar hos kronofogden och sådär. Lika med SMS-lån och så. Då 
kan man få igång en diskussion med hjälp av detta, som dem kan relatera 
till på ett aktuellt sätt.75 

 
Inslaget, TV-programmet fyller här en viktig funktion i undervisningen enligt min mening. 
Dels för att påvisa problematiken med en ohållbar ekonomisk situation, och dels genom att 
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det är något de känner igen från TV, något mer lättsamt. TV-programmet bildar här en slags 
bas för både diskussion och intresse. 
 
Något som alla lärarna i studien är rörande överens om, är att det aktuella materialet spelar 
störst roll. Materialet måste vara avgörande för om det ska kunna tas med i undervisningen. 
Ska man ta diskussionen ytterligare ett steg, är det en av lärarna som påpekar att det finns 
enormt mycket material att hämta av från en del områden och en del epoker, medan andra 
ämnen och tidsperioder har begränsat med material.76 
 
4.5 Film 
 
Filmen är kanske den starkaste kopplingen många gör till det enskilda begreppet 
populärkultur. Filmen ses som det populärkulturella inslag som används mest i 
klassrumsmiljö, och mycket av tankarna rör sig kring film. Lärarna i studien vill ofta påvisa 
något för att fånga elevernas uppmärksamhet när de använder film i sin undervisning. Att visa 
en skildring som är bra gjord, skapar underlag för att diskutera eller arbeta med olika 
frågeställningar. 
 
Filmerna sätts ofta i lite större sammanhang, och används inte lika flitigt som TV. En av 
lärarna bryter dock mönstret. Han berättade att han använder fler små klipp från spelfilmer för 
att illustrera, än vad han använder sig av dokumentärer i sin undervisning.  
 

[…] ibland brukar jag använda små snuttar ur spelfilmer som en 
illustration, en miljöbeskrivning kan man säga. Relativt sällan finns ju tid 
för att visa en hel spelfilm, men det förekommer. […] På senare år har jag 
faktiskt använt bitar ur spelfilmer mer än dokumentärer. […] Elever är ju 
också vana vid TV och film, och för att göra det mer användbart, så 
kanske man bör höja nivån lite och diskutera och reflektera mer kring det 
man visar. Risken blir som sagt att det kan bli för ofta förekommande.77 

 
Anledningen till användandet är som läraren beskriver, att spelfilmen har en nivå som en 
dokumentär saknar, som gör att det skapas utrymme för mer diskussionsunderlag. Valet att 
inte visa hela spelfilmer bottnar även i att det tar viktig tid från undervisningen.78 För att 
återkomma till resonemanget om att film används i större och mer tematiska sammanhang, 
kan en film vara perfekt om läraren vill skapa en diskussion. Det kan exempelvis handla om 
manligt och kvinnligt och vad som styr oss, vilket ofta kan vara svårt för elever att koppla 
ihop med vardag och verklighet.79 Det kan även handla om inlevelse, förståelse och förmåga 
att koppla saker i undervisningen till filmen.80  
 
Beroende på vilket syfte som finns med att visa filmen, kan den både vara verklighetsbaserad 
och fiktion. En lärare påpekar dessutom att mer eller mindre all dramatisk historia blir film.81 
Därför kan det också vara bra att använda den i undervisningen, men i olika syften. Till 
exempel vid verklighetsbaserade filmer, kan eleverna diskutera den historiska korrektheten, 
och jämföra med undervisningen och vad läraren gått igenom. Vid en fiktion, blir syftet och 
diskussionerna annorlunda, beroende på i vilket tema man sätter filmen.82 Oavsett vilket, 
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måste läraren ha en bra uppföljning, där eleverna i någon form får engagera sig och utveckla 
vad dem sett, annars finns det risk att, som några av lärarna påpekade, eleverna inte förstår 
utbildningsvärdet.  
 
Vid valet av fiktion eller verklighetsbaserad film, spelar ämnet som läraren undervisar i 
mycket in. Historieämnet blir givetvis det ämne där den verklighetsbaserade filmen tar över 
mer än hos de andra. I andra ämnen används det en hel del fiktionsfilmer. Något som kan vara 
mycket bra för att ta ett tema eller en diskussion till klassrumsnivå. Till exempel när en lärare 
har använt, som det uttrycktes en ”töntig kärleksfilm”, för att plocka ner ämnet kriser på 
elevernas nivå. Då har dem också kunnat ta till sig det bättre genom att hålla diskussionen 
kring karaktärerna i filmen. Annars blir det lätt att de gör personliga kopplingar, och det 
kanske leder till att någon blir ledsen.83 En lärare som undervisar i språk, nämner att film kan 
vara jättebra ibland, eftersom man kan arbeta med recensioner och quiz av olika slag som ger 
möjligheter till bearbetning av språket.84 
 
Lärarna i studien tar upp att eleverna emellanåt inte förstår utbildningsvärdet, genom att deras 
reaktion ofta kan vara att de bara vill se en film för underhållningsvärdets skull.85 Det är inte 
filmen i sig som är självändamålet, utan utbildningssyftet bakom den. Därför krävs att läraren 
kan sålla och vara noga med att förbereda och följa upp det på ett bra sätt. Filmen används 
inte för att det är en film, utan för att den visar något bra och innehållsrikt.86  
 
En av lärarna i studien berättade om en intressant aspekt angående film i undervisningen. De 
har arbetat med temat ”historisk film”. Där diskuteras olika typer av historisk film. Eleverna 
får analysera och bearbeta filmen genom att använda sig av olika frågeställningar, uppgifter 
och strukturmallar. Eleverna ska analysera filmen och skriva eller berätta om vilka syften den 
har, vad den förmedlar, sanningsenlighet, historisk miljö och så vidare.87 Ett intressant tema 
som känns modernt i dagens skolverksamhet. 
 
Film används även emellanåt som en liten paus, ett break i undervisningen. Eleverna tycker 
ofta om att uppmärksamma saker genom att titta.88 Det kan vara bra att ge dem en paus, låta 
dem smälta intryck och göra återkopplingar, och sedan arbeta vidare.89 
 
4.6 Tidningar 
 
Tidningar används minst av de inslag studien tar upp. Kvällspress som aftonbladet och 
expressen används hos några lärare, och inte alls hos andra. Till exempel läser en av lärarna i 
studien inte kvällspress, därför används dessa inte heller i undervisningen.90 Tidningar som 
till exempel Aftonbladet och Expressen, räknas till kvällspressen och används framförallt i 
samhällskunskapsämnet. Orsaken till att det används varierar, men det handlar om att man i 
klassrummet diskuterar olika nyheter och aktuella ämnen,91 som ibland eleverna själva får 
välja, eller ibland läraren väljer. Då är expressen och aftonbladet att föredra framför 
morgontidningarna, menar en lärare, då det brukar vara ett enklare språk i dessa än i andra 
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nyhetstidningar.92 Aktuella och stora händelser är också något som tas hjälp av ifrån tidningar, 
eftersom det är enkelt och smidigt att hämta olika artiklar. Till exempel, nämner en lärare att 
han tog upp börskrisen, elfte september och Georgienkonflikten med hjälp av tidningarna och 
olika artiklar. Det är ett enkelt sätt att ge underlag för en diskussion.93 
 
En del av undervisningen där tidningarna blir i princip omöjliga att utesluta är när media och 
dess funktionssätt tas upp. Då måste kvällspressen tas med i undervisningen.94 Där kommer 
det även in källkritisk granskning och källhantering, som nämns av flera lärare som en viktig 
del i att använda tidningar.95 Generellt används tidningarna som en bas för diskussion och för 
att spegla något aktuellt. 
 
Magasin används mer sällan, men vissa lärare använder det tillsynes mer än andra. När 
magasin används, handlar det om att eleverna ska granska vilken bild som förmedlas, till 
exempel med manligt och kvinnligt och hur vi styrs av samhället.96 Det kan handla om 
exempelvis modetidningar eller tjejtidningar exempelvis som veckorevyn.97 Tidskrifter nämns 
inte av någon lärare i studien. 
 
4.7 Internet 
 
Internet har i och med genombrottet på 1990-talet erbjudit nya möjligheter. Det gäller såväl i 
skolan som inom andra områden. Alla lärare i studien menar att Internet är omöjligt att helt 
och hållet komma ifrån i undervisningen. Enligt lärarna i studien så söker eleverna allt dem 
kan på Internet, och är vana vid att arbeta med informationssökning utifrån Internet.  
 
Det kritiska perspektivet talar många lärare i studien om, med olik innebörd.98 Det är vanligt 
att lärare tar hjälp av olika Internetsidor i undervisningen. Till exempel nämns CIA world 
factbook,99 och quicksilverscreen,100 där BBC lägger ut material. Den kritiska granskningen är 
mycket viktig när elever hämtar material från Internet, menar samtliga lärare i studien. Det 
blir annars lätt att slutsatsen i ett arbete blir skev, om materialet från Internet inte är 
källkritiskt granskat.101 Wikipedia är till exempel något som togs upp några gånger på 
intervjuerna. En av lärarna var väldigt kritisk till att använda det som informationsunderlag på 
grund av den osäkra information som kan förekomma.102 En annan lärare hävdade att det ofta 
råder en stel uppfattning om vad wikipedia är, och mycket väl kan den sidan tas till hjälp i 
undervisningssyfte.103 Sammantaget handlar mycket av uppfattningar och attityderna kring 
användandet av Internet om personliga uppfattningar. Används Internet mycket privat, blir det 
även naturligt att det används mer i undervisningen. Ett exempel från en lärare är att denne 
använder YouTube emellanåt för att illustrera för eleverna.104  
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Eleverna söker ofta på Internet efter information. Det är snabbt, enkelt och informativt. Några 
lärare påpekade dock under intervjuerna att de försöker begränsa informationshämtandet på 
Internet, genom att ge uppgifter där eleverna inte får använda Internet för att hitta 
information. Alternativt att bara låta dem göra det vid specifika tillfällen.105 En lärare hade ett 
intressant resonemang, som handlade om fördjupning med hjälp av Internet: 
 

Det finns många fördelar, men ska du fördjupa dig i något på allvar, då 
går du bet. Man kommer inte undan böckerna. Jag har märkt att om man 
låter eleverna jobba för mycket med Internet så skapar man tillslut ett 
handikapp för vidare studier. 106 

 
Det som sägs i citatet stämmer i flera avseenden enligt min mening. Däremot kan också en 
intressant aspekt vara att gymnasiets alla program inte är utformade för att sedan studera 
vidare. Alla gymnasieprogram har inte samma omfattning gällande de eventuellt kommande 
studierna efter gymnasiet, och därav blir också diskussionen intressant, även om läraren har 
rätt i många avseenden gällande eftergymnasiala studier. Eftersom litteratur får en annan 
dignitet än vad som många gånger är fallet i gymnasieskolan. 
 
Ett intressant konstaterande är att det finns ett krav från lärarna till noggrann källkritisk 
granskning av det som hämtas på Internet, och samtidigt en positiv syn på att använda Internet 
i undervisningen. Det går även att se samma dilemma ur ett annat perspektiv. En av lärarna 
menade att det är idag omöjligt att bedriva undervisning utan Internets hjälp. Det ställer dock 
andra krav på lärarna, den källkritiska granskningen blir allt viktigare.107  
 
Lärarna i studien använder också Internet för sitt eget upplägg. Det skiljer sig från lärare till 
lärare, men alla använder det någon gång till sin hjälp. En del använder det relativt mycket, 
och plockar såväl undervisningsmaterial108 som rena lektionsplaneringar och upplägg.109 
Medan andra använder det mer som komplement till den redan rådande planeringen, för att 
söka efter nya uppdateringar i ämnet,110 eller tips på övningar.111 Dessutom används Internet 
om det behövs snabb fakta.112 
 
4.8 Slutsatser 
 
Den positiva inställningen i studien är genomgående. Det märks att attityden är positiv till att 
använda populärkultur och medier i undervisningen, samtidigt som det också förespråkas 
starka krav på en kritisk granskning. Det finns inte någon lärare i studien som svävar ut 
varken åt det ena eller andra hållet. Lärarna i studien är positiva till att använda medier och 
populärkultur. Det är samtidigt svårt att hitta några negativa tendenser. Det som är 
övergripande är diskussionen om den kritiska granskningen, källkritiken. Den är väldigt 
aktuell hos alla lärare i studien, men frågan är egentligen om det är en negativ tendens, eller 
bara en utveckling av undervisningen. Idag finns ett större krav på kritisk granskning än vad 
som var fallet förr, och det kan inte tolkas som en negativ tendens, snarare en annorlunda 
pedagogik. Förr fanns inte samma tillgång till material och litteratur i olika former som idag. 
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Då behövdes kanske inte heller samma omfång av granskning för att få ut de intressanta och 
mest givande svaren. Några negativa tendenser kan därför egentligen inte förespråkas, 
åtminstone inte några övergripande. 
 
Flera lärare påpekar att populärkultur och medieanvändning inte är något självändamål. 
Användandet sker inte för att det är just populärkultur eller media, utan för att materialet 
besitter sådana enorma möjligheter. Vänder man på resonemanget, kan det även tolkas som att 
materialet används just i syftet att det är populärkultur och medier, eftersom populärkultur och 
medieanvändning är något som tilltalar elever, vilket gör att man emellanåt kan väcka intresse 
och engagemang på sätt som inte hade varit möjliga annars. Gemensamt för populärkultur och 
medieanvändning är lättsamheten i det hela, den enkla informationen som ges. Populärkultur 
är enkelt, lättsamt och tilltalande på många sätt som varken litteratur eller föreläsande lärare 
många gånger kan vara. Populärkultur och medier finns som goda hjälpmedel och sätt att 
kunna komplettera undervisningen, menar lärarna i studien. Det gör att populärkultur och 
medier blir viktiga inslag i lärandet, eftersom de kompletterar undervisningen. Därmed kan 
det tolkas som att populärkultur och medier bidrar till elevernas lärande och utvecklar deras 
kunskaper i klassrummet. 
 
Samtliga lärare i studien tror att eleverna ser positivt på att populärkultur och medier används 
i undervisningen. Det blir en verklighetsförankring och ett sätt för eleverna att både lära sig 
något, och samtidigt kunna underhållas av det. Materialet blir intressant på en annan nivå i 
och med populärkultur och medier, eftersom dessa ofta skapas i syfte att underhålla, till 
skillnad från exempelvis läroböcker. 
 
Enligt lärarna så används populärkultur och medier, oavsett vilket av de aktuella medierna, i 
undervisningen eftersom de tror och upplever att lärandet likväl som intresset hos eleverna 
ökar. Till exempel att använda film för att illustrera en historisk händelse och diskutera den 
historiska korrektheten i filmen, kan leda till att intresse väcks hos eleverna, och att lärandet 
därmed ökar. Att diskutera aktuella händelser i världen med hjälp av kvällspress, kanske leder 
till en ökad förståelse hos olika individer i klassrummet, vilket innebär att kunskapen ökar. 
Populärkultur och medier används i undervisningssyfte när det från lärarna upplevs som 
framgångsrikt och givande. Det är också slutsatsen gällande hur lärarna i studien tänker kring 
användandet av de olika medierna i sin undervisning. 
 
Resonemanget kring hur oacceptabelt och bristfälligt det var att använda populärkultur och 
medier i undervisningen förr är intressant med tanke på studien och dess syfte. Populärkultur 
och medieanvändning tar allt större del i vardagslivet hos människor. Med det förändras även 
attityderna. Kanske befinner vi oss nu i en vändpunkt, där framtiden möjligen innehåller 
skrivna krav på inslag av populärkultur och medieanvändning inom skolan. Resonemanget 
leder tankarna till vilken ständig förändring som sker inom skolväsendet, och hur attityder och 
metoder byts ut allt eftersom. Det är viktigt att påminna om att vi lever i nutiden. Skolan 
liksom samhället måste anpassa sig efter rådande förhållanden. 
 
Förmodligen är det mycket svårt att förhindra populärkultur och olika medier från att tränga 
sig på allt mer i skolverksamheten. Det är inte meningen att skolan ska förhindra något 
vardagsmässigt som användandet av medier, eftersom skolan då får en skev samhällsbild, där 
modernitet och utveckling avstannar. Tolkningen och kontexten av det lärarna i studien säger, 
är att utvecklingen blir allt mer inriktad mot populärkultur och medier, i såväl skolan som 
övriga samhället, och skolan måste anpassa sig för att kunna utbilda allmänbildade 
samhällsmedborgare. Därför finns det också anledning att använda den i undervisningen. Dels 
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för att nå ut bättre, och dels för att göra undervisningen konkret, intressant och informativ. 
Det ska inte förespråkas att populärkultur tar över undervisningen, det är heller ingen lärare 
som påpekar. Däremot påpekar flera att det skulle behövas fler inslag av populärkultur och 
medier. 
 
Diskussionen om krav på att använda inslag av populärkultur och medier i undervisningen i 
större utsträckning, kommer säkerligen att öka i framtiden. Populärkultur och medier är idag 
starkt förknippade med vardagslivet. Möjligtvis kan det också av samma anledning som 
lärarna i studien tar upp området tidningar allra minst. Kanske är tidningarna den del av 
populärkulturen och medieanvändandet som känns mest avlägset i nutiden, och därför är på 
väg bort? Den tanken kan stödjas av andra studier, som nämns i detta arbete. Det kan också 
vara en koppling mellan skola och samhälle, och hur interaktionen syns. 
Tidningsförsäljningen har minskat, men användandet av Internet ökar ständigt. Utifrån 
studien kan liknande mönster i skolan ses. Lärarna berör Internet betydligt fler gånger än 
tidningar under intervjuerna. Samtidigt så kan även en mild slutsats dras kring att lärarna 
också är mer källkritiskt lagda mot Internet än mot någon av de andra medierna i studien, 
vilket också påvisar det som nämnts, att den källkritiska granskningen blir allt mer central och 
viktig. 
 
4.9 Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur gymnasielärare ställde sig till att använda populärkultur 
och olika medier i undervisningen. Frågeställningarna behandlade huruvida attityderna såg ut, 
vilken roll lärarna ansåg att populärkultur och medier spelade i deras undervisning, hur de 
trodde att elevernas perspektiv såg ut gällande användning av populärkultur och medier i 
undervisningen och även tankar och attityder kring att använda fyra olika medier i sin 
undervisning, TV, film, tidningar och Internet. 
 
För att återkoppla till syftet och frågeställningarna, så framkommer det tydligt att lärarnas 
attityder är genomgående positiva. Samtliga lärare i studien ställer sig positiva till 
användandet av populärkultur och medier i undervisningen. Rollen som populärkultur och 
medier spelar är främst rollen som hjälpmedel och kompletteringar av olika slag. Det handlar 
om såväl dokumentärer, som spelfilm, Internetsajter och aktuella artiklar. Lärarnas åsikter och 
tankar kring elevperspektivet är likartade och även återkopplande till deras bild av 
användandet överlag, det vill säga positiv. Samtliga lärare i studien tror till största delen att 
eleverna ser positivt på användandet och att de uppskattar det. Tidningarna får en allt mer 
undanskymd roll i undervisningen medan TV, film och Internet tar över allt mer. Lärare talar 
mest om film när det kommer till utläggningar om populärkultur och undervisning, och minst 
om tidningar. 
 
Lpf 94, kan ge stöd åt tankebanorna om att använda populärkultur och medier i 
undervisningen, eftersom det anges ordagrant att: ”Eleverna skall också kunna orientera sig i 
en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.”113 Givetvis 
kan texten vara en tolkningsfråga, men att informationsflödet och förändringstakten hör ihop 
med användandet av populärkultur och medier är relativt uppenbart, exempelvis Internet. 
 
Fisherkeller tar upp argument som kan knytas till diskussionen om den vardagskultur som 
eleverna lever i. Det är inte de vardagliga rutinerna i sig som skapar ett mönster av hur 
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individer ser på sin kultur, hävdar hon.114 Ungdomskulturen, där medieanvändandet ingår är 
snarare en del av ungdomarnas vardag än en separat del av deras kultur. Fisherkeller tar även 
upp att det alltid måste beaktas vem som tittar på exempelvis TV, och vilken utgångspunkt 
den personen har.115 Det betyder att populärkultur och medier, som till exempel TV och film, 
kan vara mycket bra inslag i undervisningen då elever känner igen sig och kan sammankoppla 
olika saker. Samtidigt krävs det också engagemang och förståelse från den pedagogiska sidan, 
att verkligen följa upp och resonera. 
 
Till detta resonemang kan man knyta det Fisherkeller hävdar angående televisionens 
etablering i samhället: TV har alla möjligheter och tar alla möjligheter att ständigt diskuteras, 
oavsett om det gäller skvaller, humor, debatter eller seriös forskning. Det är numera en 
naturlig del av samhället. Man behöver dessutom inte vara briljant för att kunna förstå och 
själv forma slutsatser.116 Detta sammantaget, gör att TV innehar möjligheter som andra 
komplement till undervisning saknar. Det finns enorma mängder material att hämta från 
televisionens värld. Det viktiga för pedagogen är att kunna göra kloka och motiverade urval. 
 
I Hults examensarbete, förmedlas det att eleverna i gymnasiet är väldigt medvetna om 
televisionens möjligheter.117 Det kan knytas till det som tidigare tagits upp, att elevernas 
vardagskultur speglas av populärkultur och medieanvändande. Eleverna vet ofta vilka 
möjligheter som TV besitter, och kan både förhålla sig till det och förstå innebörden av de 
möjligheterna. Dessutom har de ofta sett eller hört talas om liknande program som visas i 
undervisningssyfte, vilket leder till en ytterligare ökad förståelse. 
 
Diskussionen angående film i undervisningen kan återkopplas till vad Johnson hävdar, att 
ungdomar faktiskt kan utvecklas genom att passivt se på TV eller film. När filmen utgår från 
ett visst tema, där man måste aktivera tänkandet för att förstå och följa med (vilket det kan 
anses som när elever får olika uppgifter till den aktuella filmen), kan man också utveckla 
tänkandet via filmen.118  
 
Tidningar är den del av de olika populärkulturella och mediebaserade områden som lärarna i 
denna studie berör minst. Det krävdes ofta att intervjun fördes in på området för att 
intervjupersonen skulle ta upp ämnet. Det också kan instämma med hur samhället utvecklats 
under de senaste årtiondena. Tidningarna har gått tillbaka, möjligtvis beroende på övriga 
mediers utvecklande.119 Vilket också kan ha en grund i utvecklingen av bland annat Internet, 
som erbjuder olika former av tidningar baserade på nätet som är både enkla att ta del av och 
finns överallt. 
 
Johnson skriver att det skapats ett helt nytt språk via användandet av Internet, ett språk som 
krävs för att kunna hantera Internet, tillsammans med mjukvaror och andra saker som 
medföljer.120 Med språk talas det givetvis om ett datoriserat språk, ett sätt att förstå datorn, 
mjukvaran och Internet. Det anknyter till vikten av det personliga intresset hos läraren att vilja 
använda Internet. Möjligen är det så att läraren måste kunna hantera Internet och alla dess 

                                                 
114 Fisherkeller, 2002, s.13. 
115 Fisherkeller, 2002, s.13f. 
116 Fisherkeller, 2002, s.10. 
117 Hult, 2001, s.31. 
118 Johnson, 2005, s.63f. 
119 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s.75. 
120 Johnson, 2005, s.116-117. 



    24 
  
 

möjligheter på ett bra sätt för att kunna utnyttja den som en faktor eller ett komplement i 
undervisningen. Att förstå språket och kunna använda det i rätt syfte blir väldigt viktigt. 
 
Skolans verksamhet är unik om man jämför med andra arbetsplatser, hävdar Åkerlund, och 
som jag nämnde i litteraturöversikten. Datorkommunikationen ligger betydligt efter i skolans 
värld, jämfört med andra arbetsplatser, och som nämndes tidigare så visade undersökningar 
att tjugosju procent av lärarkåren i Sverige inte använder Internet mer än enstaka gånger i 
veckan.121 Det kan knytas till diskussionen om hur individuellt användandet är, och hur den 
enskilde pedagogens intresse och uppfattningar angående Internet ser ut. De enskilda 
uppfattningarna och hur Internet används i undervisningen är sammankopplade. Ett viktigt 
påpekande att göra kring statistiken, är att det förmodligen skulle vara andra siffror vid 
samma studie gjord på lärare av en yngre generation. Men faktumet kvarstår, även om det 
förmodligen inom sin tid kommer att förändras i takt med generationsväxlingen. 
 
Åkerlund skriver om vikten av att förstå elevernas internetanvändande, till exempel i form av 
Internetportaler av olika slag.122 För att till exempel återkoppla till användandet av olika 
Internetsidor i undervisningen, som CIA world factbook, quicksilverscreen eller YouTube, 
finns redan tanken kring Internet som ett starkt hjälpmedel där. Det lärarna i studien själva 
säger, är att eleverna är vana vid att hantera Internet och ofta gör det på ett enkelt och bra sätt. 
Det är vad Åkerlund vill påvisa, att det är elevernas vardag. Även om Åkerlund kanske är väl 
före sin tid när han menar att till exempel Internetportaler kunde bli en del av undervisningen. 
 
Sammantaget kan man säga att diskussionen och tyckandet är mångt och mycket om 
problemet och möjligheterna med att använda populärkultur och medier som en del i 
undervisningen. Det blir en del av vårt moderna och flexibla samhälle, samtidigt som det 
också måste finnas bildande krav och tankar bakom skolverksamheten. 
 
4.10 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har endast behandlat hur lärare ser på användandet av populärkultur och medier 
i undervisningen på gymnasieskolan. Ett förslag till ytterligare forskning är att undersöka hur 
eleverna i gymnasieskolan ser på att populärkultur och medier används i undervisningssyfte. 
Det skulle vara mycket intressant att läsa om hur eleverna ställer sig till samma dilemma som 
lärarna, eftersom lärarna i denna studie fått resonera kring hur de tror att eleverna upplever 
användandet. Ytterligare en fortsättning i ämnet kunde göras i och med en jämförelse mellan 
olika ämneskategorier bland lärare på gymnasienivå. 
 

                                                 
121 Åkerlund, s.21. 
122 Åkerlund, 2008, s.19. 



    25 
  
 

5. Referenser 
 
Andersson L.G., Persson M. & Thavenius J. 1999: Skolan och de kulturella förändringarna, 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell J. 2000: Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur. 
 
Blom M. & Viklund, K. 2001: Film för lust och lärande, Statens skolverk, Stockholm. 
 
Bryman A. 2002: Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber. 
 
Danielsson H. 2002: Att lära med media – Om det språkliga skapandets villkor I skolan med 

fokus på video, Stockholm: Intellecta DocuSys AB. 
 
Fisherkeller J. 2002: Growing up with television – Everyday learning among young 

adolescents, Philadelphia: Temple university press. 
 
Granström K. 1999: IT som hot mot en professionell lärarroll, Linköping, Linköpings 
Universitet. 
 
Hadenius S., Weibull L. & Wadbring I. 2008: Massmedier – Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern, Helsingborg: Ekerlinds förlag. 
 
Hartman S.G. 1995: Lärares kunskap – Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, 
Linköping, Linköpings Universitet, Skapande Vetande nr 28. 
 
Hult N. 2001: Examensarbete: Eleverna och populärkulturen – En undersökning om 

användandet av populärkultur i undervisningen, Luleå: Luleå tekniska universitet. 
 
Johnson S. 2005: Everything bad is good for you – How today’s popular culture is actually 

making us smarter, New York: Riverhead books. 
 
KK-stiftelsen. 2007: Unga nätkulturer – Röster om nätet, framtiden, värderingar och lärande, 
Stockholm, Ekotryck Redners. 
 
KK-stiftelsen. 2006:  IT i skolan – Attityder tillgång och användning, Stockholm: Ekotryck 
Redners. 

 

Persson M. 2000: Populärkulturen och skolan, Lund: Studentlitteratur. 
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), Skolverket. 
 
Åkerlund D. 2008: Publicistiska arbetssätt i skolan – Webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve 

och poddradio, Lund: Studentlitteratur. 



    26 
  
 

Bilaga 1 – Strukturmall för intervjuer 
 
Jag har valt att jobba utifrån strukturen att först ha berättande frågor, där jag får en stor vidd och mycket ord från 
personen i fråga. Sedan bryter jag ner detta i områden med preciserade och mer direkta frågor. Avslutningsvis 
har jag ett par kompletterande frågor för att vara säker på att få fullständiga svar. Samtliga intervjuer är 
uppbyggda utifrån dessa fyra steg: 
 
1. Förklara vad studien har för syfte och vad den innebär 
2. Ställa berättande frågor 
3. Ställa mer preciserade frågor 
4. Ställa kompletterande frågor 
 
*Något som är viktigt att påminna sig om under intervjuns gång, är att ge utrymme för intervjupersonen att 
uttrycka sig fritt och berätta utförligt, även om det svävar ut från strukturmallen. 
 
 
Kan du berätta om hur ställer dig till att använda media och populärkultur i din undervisning? 
 
Brukar du använda dig av populärkultur i undervisningen? (Ge exempel?) 
Hur använder du den i din undervisning? 
Hur tänker du kring användandet av den? 
I vilka sammanhang passar den bäst? 
 
Kan du berätta om hur du ställer dig till användandet av populärkulturen rent allmänt i skolans 
verksamhet? Inte bara i klassrumsmiljö. 
 
Är det viktigt att populärkulturen frodas inom skolan? 
Vilka områden av populärkulturen ser du i skolan? 
Bör skolan ta in mer av media och populärkultur i skolan? 
 
Kan du berätta vilken roll du tycker populärkulturen har i din undervisning? 
(Enbart för granskning av media? För att få bredare fokus? Kritiskt tänkande? Att det är bra material? För att nå 
ut bättre till elever? För att komplettera?) 
 
Varför använder du den? Bakomliggande tankar? 
Hur presenterar du användandet av den för eleverna? 
Hur tror du eleverna ser på att populärkulturen används i skolan? 
 
Kompletterande frågor: 
 
Hur använder du och hur ser du på användandet av TV i undervisningen? Det vill säga; TV-serier, dokumentärer, 
tv-program och så vidare. 
 
Hur använder du och hur ser du på användandet av Film i undervisningen? Spelfilmer, verklighetsbaserade, 
fiktioner och så vidare. 
 
Hur använder du och hur ser du på användandet av tidningar i undervisningen? Kvällspress, magasin, 
webbtidningar, tidskrifter och så vidare. 
 
Hur använder du och hur ser du på användandet av Internet i undervisningen? 
 
Frågor som jag måste ha svar på: 
Hur använder sig läraren av populärkulturen i undervisningen? (tv, film, Internet, tidningar) 
Hur ser läraren på populärkulturens existerande inom undervisningen i klassrummet? 
Hur ser läraren på populärkulturens existerande inom undervisningen i allmänhet? 
Vad anser läraren vara populärkulturens roll i undervisningen? 
Vill personen vara anonym eller ej? 
 


