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Abstract  

Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar kring elevers populärkultur 

och hur fritidspedagogerna beskriver att de arbetar med populärkulturen. Studien utgår från en 

fenomenografisk ansats. Intervjusvar från fritidspedagoger tolkades och delades in i olika 

kategorier. Forskningen visar att populärkulturen är ett brett område vilket gör populärkulturen 

till ett svårtolkat fenomen. Studien indikerar en stor variation i hur fritidspedagoger uppfattar och 

arbetar med elevernas populärkultur. Utifrån fritidspedagogernas berättelser framkom det att 

fritidspedagogerna hade svårigheter i att beskriva vad populärkultur är för något. 

Fritidspedagogerna vid de tre undersökta fritidshemmen beskriver alla olika uppfattningar om 

barns populärkultur.  

I analysen urskiljs följande kategorier som relevanta: fritidspedagogernas uppfattningar om 

populärkulturen, den digitala världen, den förbjudna världen, populärkulturen som forum för den 

sociala utvecklingen, det informella lärandet, elevernas populärkultur formar fritidshemmets 

verksamhet samt nätetiken. Studiens tydligaste resultat visar att fritidspedagogerna ser en stor 

vinst i att använda sig av populärkulturen på fritidshemmet. Det finns också ett motstånd mot 

populärkulturen som identifierats i intervjusvaren. 
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Vi vill rikta ett stort tack till fritidspedagogerna som tog sig tid att ställa upp på intervjuerna.  
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och gav oss en nytändning! Tack även till vår examinator Tina Kullenberg som trodde på vårt 

upplägg på seminarierna och kom med konstruktiv kritik som hjälpte arbetet att få mer tyngd.  
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1. Inledning 

Fritidshemmets elever i olika åldrar och på olika platser runt om landet omges av någon form 

av populärkultur i sin vardag. En grupp elever kan både vara en del av en gemensam 

populärkultur men kan också ta del av populärkulturer sinsemellan. Populärkulturen är en stor 

del av elevernas vardag. Populärkulturen blir en del av elevernas identiteter som formas utifrån 

deras intressen i populärkulturen (Fast 2007). Elever kan ha olika populärkultur som 

exempelvis Tv-spel, Pokemon, Barbie eller liknande. Denna studie utgår från ett antagande av 

att fritidspedagogerna ute på fältet saknar en vilja att sätta sig in i elevernas populärkultur. 

Fritidspedagogerna har ändå något att säga om rådande populärkultur. Personalen som arbetar 

på fritidshemmet är i olika generationer och det kan spela in i arbetet kring elevernas 

populärkultur på fritidshemmet. Lärare i skolvärlden har tendenser till att använda en mer 

traditionell pedagogik (Koh och Benson 2011). Fritidspedagoger har en större frihet än lärare i 

den obligatoriska skolan och kan få in elevernas populärkultur i fritidshemmet på ett medvetet 

sätt eller omedvetet. I denna studie undersöks hur fritidspedagogerna från tre fritidshem 

uppfattar att fritidspedagoger arbetar med elevernas populärkultur som en del av fritidshemmets 

verksamhet. Det teoretiska perspektivet kommer att utgå från fenomenografi som baseras på 

människans lärande och medvetenhet. 

 

1.1 Styrdokument 

Fritidspedagoger på fritidshemmet har ett uppdrag att kunna erbjuda eleverna som vistas där en 

meningsfull fritid. Fritidspedagoger ska regelbundet sträva efter att erbjuda olika aktiviteter och 

moment som ska ha utgångspunkt i elevernas olika behov och intressen (Skolverket 2017). Det 

innehåll som finns i läroplanen ska fritidspedagoger och lärare som arbetar i skolan använda 

för att skapa lärandesituationer som ska stimulera elevens lärande och utveckling. I läroplanen 

uttrycks det att fritidshemmet ska sträva efter att i högre grad vara situationsstyrt och 

upplevelsebaserat (Skolverket 2017). Fritidshemmet ska inte bli som lektioner utan det ska 

fortfarande i hög grad vara situationsbaserat det vill säga att fritidspedagoger ska ta tillvara på 

det som händer i stunden och skapa lärandesituationer utifrån det. Det går även att ha 

situationsbaserat lärande utifrån de aktiviteter som är pedagogstyrda. Fritidshemmet ska bidra 

till att alla elever ska lära sig nya kunskaper inom olika område samt att främja lusten att lära 

sig. Fritidshemmet ska främja elevernas lärande och kunskapsutveckling och ha sin 
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utgångspunkt i elevernas erfarenheter som eleverna bär med sig och ständigt sträva efter den 

levande sociala gemenskapen som ger trygghet till eleverna. Lärare och fritidspedagoger ska 

bemöta varje elev där den befinner sig just nu och ha olika metoder som ska gynna varje enskild 

elev i deras lärande (Skolverket 2017). 

Något som är en del av populärkulturen är tv-spel och den digitala världen. Det som blir 

intressant här är att fritidshemmet ska innehålla ”digitala medier för kommunikation” 

(Skolverket 2017, s. 26) samt ”Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala 

sammanhang” (Skolverket 2017, s. 26). Fritidshemmet ska kunna fungera som ett stöd för 

eleverna när eleverna tar till sig kunskap inom den digitala världen. Vikten av att sätta sig in i 

den digitala världen blir viktigare i dagens samhälle för fritidspedagogerna som arbetar på 

fritidshemmet. Detta för att kunna bli det stöd som eleverna behöver samt att vi ska kunna lära 

dem ett säkert och ansvarsfullt sätt att kommunicera på i den digitala världen. Det står tydligt i 

läroplanen att vi ska lära eleverna att kritiskt kunna granska olika företeelser i medier och 

populärkultur (Skolverket 2017). 

 

1.2 Centrala begrepp och frågeställning 

Vad som är populärkultur och vad begreppet står för kan variera mellan fritidspedagogerna 

eller i vilket sammanhang begreppet används. I detta avsnitt kommer det kort att redogöras av 

definitionen om populärkultur och dess ursprung.  

 

1.3 Historik om populärkulturen 

Populärkulturen härstammar från 1700-talet och under 1800-talet drog massproduktionen av 

litteratur igång på allvar.  Film och radio slog igenom på bred front och ledde till att 

populärkulturen snabbt kunde sprida sig runt om i världen. Populärkulturen förvandlas när 

samhället är i förändring. Masskulturen blev till populärkultur under slutet av 1800-talet och i 

början av 1900-talet. Populärkulturen består av olika populära produkter i olika ämnesområden. 

Det kan handla om musik, radio och tv exempelvis. Majoriteten av alla människor i världen 

använder sig av något i dessa ämnesområden. Ordet populär har förändrats genom historien 

men kan idag förklaras med att det är invånarnas egna synpunkter och värderingar. Ordet kultur 
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kan tolkas på många olika sätt men den finns med i många olika sammanhang. Populärkulturen 

är komplicerad och behöver förklaras separat innan begreppet sätts i sammanhang. 

Populärkulturen har haft olika definitioner genom åren men kan idag tolkas till det som är 

populärast bland befolkningen (Lindgren 2009). 

 

1.4 Vad är populärkultur? 

Begreppet populärkultur är egentligen värdelöst eftersom det är en smältdegel av förvirrande 

och motsägande innebörder som kan leda analyser in i en oändlig rad av teoretiska 

återvändsgränder (Lindgren 2005).  Begreppet populärkultur blir underglidande för att det 

innefattar relationer till andra typer av kulturbegrepp. Det beror på i vilket sammanhang 

populärkulturen används i och vad det ställs emot. Att dra gränser rakt av för vad som är 

populärkultur är i stort sett omöjligt att definiera (Lindgren 2005). Ramar som sätts kommer 

alltid att variera beroende på vilka utgångspunkter begreppet används i. Det finns fall där 

populärkultur sätts i sammanhang som är liktydigt med massmedia och att det kan innefatta 

nyheter samt fiktion (Lindgren 2005). I andra sammanhang kan det likställas med underhållning 

och det kan innebära att nyhetsmedia till stor del kommer att lämnas utanför begreppet. Ibland 

innefattar begreppet konsumtionsvaror, mode och ibland begränsas begreppet till film, musik 

eller tv. Olika variationer är bara att acceptera eftersom det är ofrånkomligt. Så länge man ser 

till att vara tydlig med vad begreppet innebär i varje givet analytiskt sammanhang (Lindgren 

2005).  

Det finns fyra olika stödpunkter för vad som är populärkultur enligt Lindgren (2009).  

Det första är att populärkultur är något som många uppskattar ett kvantitetskriterium som 

innehåller en viss risk. Forskaren kan hävda att något som är populärt egentligen inte är det. 

Den andra punkten är att populärkultur är annan kultur än finkultur. Förr i världen kom 

populärkulturen i andra hand och det berodde till stor del på invånarna som bodde i samhället. 

Finkulturen var något som folket brydde sig mer om än populärkulturen. Den tredje punkten 

menar att populärkultur är masskultur. Lindgren (2009) lyfter att masskulturen och 

populärkulturen hade samma rötter från förr i tiden. Masskulturen kunde få kritik eftersom den 

gjorde att människorna blev avskärmade från sin omgivning. Den sista punkten handlar om att 

populärkultur är folkkultur och det är kultur som folket har varit med och grundat. (Lindgren 

2009) 
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1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att beskriva vad fritidspedagogerna uppfattar som elevernas 

populärkultur på fritidshemmet. Hur beskriver fritidspedagogerna arbetet med att få in 

populärkulturen på fritidshemmet? För att närma oss detta har vi formulerat fram följande 

frågeställning. 

Vilka uppfattningar har fritidspedagoger om elevers populärkultur på fritidshemmet och hur 

beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med den? 

 

1.6 Avgränsningar 

Den som läser uppsatsen ska få en inblick i att det finns en variation inom populärkulturen. I 

undersökningen kommer det att läggas ett stort fokus på analyserna efter utförda intervjuer ute 

på fältet. Undersökningen kommer innehålla ett perspektiv från fritidspedagogens håll. Studien 

kommer även att lägga fokus på arbetet med elevernas populärkultur och om det sker på ett 

medvetet sätt eller på ett omedvetet sätt. 

 

2. Forskningsgenomgång 

Stuart Hall är en framträdande kulturteoretiker och sociolog. Hans främsta forskningsområde 

var kulturvetenskap. Hall (1992) lyfter fram att det uppstår en stark spänning när någon studerar 

kultur. En spänning vi måste befinna oss i för att kunna få svar. Ett exempel är hur vi kan 

använda dagens kultur som en resurs i skolan. Ett annat svar kan vara vad kulturen kan göra 

respektive inte göra för oss.  Kulturen måste analyseras ur alla dess komplexa synvinklar, bland 

annat hur den påverkar den språkliga aspekten hos individer (Hall 1992). Det är svar som endast 

går att få genom att befinna sig i spänningen som uppstår i studierna av kultur. I sin komplexa 

natur utmanar kulturen ständigt oss och genom det lär vi oss om samhällsutvecklingen (Hall 

1992). Kulturen är med andra ord ett komplext ämne som ständigt omger eleverna på 

fritidshemmet. 
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Maudlin och Sandlin (2015) menar att trots sin komplexitet bär populärkulturen med sig 

väsentliga kunskaper som hjälper individen att förstå samhället vi lever i. Populärkulturen 

utvecklar även vår sociala kompetens. I mötet med populärkulturen skapas det ständigt nya 

förståelser om världen vi lever i (Maudlin & Sandlin 2015). Koh och Benson (2011) är inne på 

samma spår, där det lyfts fram att populärkulturen blir så mycket mer än en trend. Det blir till 

ett sätt att leva på för individen som befinner sig i den världen. Populärkulturen fungerar som 

ett stöd för individen och hjälper hen att förstå sig på saker och lär sig genom populärkulturen. 

Ett exempel som Maudlin och Sandlin (2015) lyfter fram för att skapa en förståelse är Disney 

filmen Frost. I filmen har Disney valt att bryta ett genusmönster som kan upplevas som negativt 

i dagens samhälle. Disney har gjort valet att framställa Anna och Elsa som är två kvinnliga 

huvudkaraktärer i filmen som starka och självständiga. Jämför det med en film som Hercules, 

där det snarare är tvärtom där ett kvinnligt genus istället kan upplevas som hjälplöst. Det är 

genom att studera populärkulturen som det alltså skapas en förståelse för hur det produceras 

och reproduceras en social kompetens i vårt samspel med populärkulturen (Maudlin & Sandlin 

2015). 

Med utgångspunkt i den sociala utvecklingen ovan blir det som Koh och Benson (2011) lyfter 

fram tydligare, det går alltså att använda populärkulturen som en resurs i lärandesituationer, 

både i det formella och informella situationerna. Barn och ungdomar har en central roll i 

lärandesituationer utifrån populärkulturen, vilket gör att Maudlin och Sandlin (2015) valt att 

lyfta fram att det blir lärarnas uppdrag att förbereda eleverna för att kritiskt kunna granska och 

använda sig av populärkulturen. Kunskapen att kritiskt kunna granska populärkulturen måste 

finnas för kunna skapa en stark självkänsla hos eleven för att kunna motstå de negativa aspekter 

som kan finnas i populärkulturen. 

Det stärks även av fritidshemmets läroplan, där det står att fritidspedagoger på fritidshemmet 

ska arbeta med att få eleverna att förstå hur olika aspekter framställs i medierna. Ett exempel är 

hur olika etniciteter, könsroller, kroppsideal framställs i medier samt populärkultur för att lära 

sig att kritiskt kunna granska (Skolverket 2017). 

Pedagogiken på fritidshemmet tar tillvara på spontana situationer utifrån elevernas intressen. I 

dessa spontana situationer kommer lärandet på köpet eftersom en aktivitet ofta kanske haft ett 

annat mål (Falkner & Ludvigsson 2016). Det kan beskrivas som det informella lärandet som 

skiljer sig från det som är ett formellt lärande. Det formella lärande är inte spontant och 

intressestyrt utan är mer styrt mot tydliga mål och schema att uppnå. Fritidspedagoger kommer 
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ofta med potentiella kunskapsområden som eleverna tenderar att utveckla till sitt eget. Falkner 

och Ludvigsson (2016) lyfter att forskare benämner detta som kunskapsmöjligheter.  

Utvecklingen av en aktivitet eller liknande är det som är fritidshemmets potentiella didaktik. 

Annica Löfdahl benämner denna didaktik som något som inte är definierat i didaktiska begrepp 

som vad, hur och varför. Fritidspedagogen och eleven utforskar helt enkelt tillsammans 

potentiella kunskapsmöjligheter (Falkner & Ludvigsson 2016). Fritidspedagoger måste ha en 

hög didaktisk kompetens i att kunna utläsa olika situationer som uppstår och ta tillvara på 

situationerna för att skapa ett stöd för elevernas lärande och utveckling. Denna form av 

pedagogik är av en helt annan natur än den som lärare i den obligatoriska skolan utövar (Falkner 

& Ludvigsson 2016). 

Det som gör populärkulturen pedagogisk är dess rörliga natur. Det vill säga att populärkulturen 

återskapar processer inom olika genrer som gör att det fungerar som ett stöd när vi lär oss nya 

sociala kompetenser (Maudlin & Sandlin 2015). Det finns många sätt att beskriva vad som är 

populärkultur. Dels beror definitionen på sammanhanget och det innebär att det är svårt att rakt 

av dra gränser vad som är populärkultur allt sitter i betraktarens ögon (Lindgren 2005). På 

liknande sätt finns det flertalet sätt att beskriva hur den fungerar på det pedagogiska planet hur 

den kan anpassas för den specifika individen och variera inlärnings strategier utefter behovet. 

Populärkulturen kan användas i samt utanför klassrummets väggar som ett sätt att skapa 

förståelse hos barnen (Maudlin & Sandlin 2015). Lärarna behöver skapa en grundförståelse för 

hur populärkulturen fungerar pedagogiskt och hur den kan hjälpa lärarna att utforma 

instruktioner utifrån aktuellt bruk. Då föds det nya möjligheter att förstå hur den påverkar 

individernas målmedvetenhet på flera plan och hur den hjälper oss att få in ny kunskap samt 

sociala samspel (Maudlin & Sandlin 2015). 

Fritidspedagoger eller lärare ska inte vara rädda att möta populärkulturen i skolan eller på 

fritidshemmet. Vinsten med den är så pass stor att det vore dumt att ignorera den. Fast (2007) 

lyfter att barn tycks finna en glädje inom populärkulturen som är svår att beskriva med ord, 

denna glädje frågar inte efter vilka nyttiga aspekter som finns i fenomenet som barnet fattat 

tycke för. Glädjen är en av aspekterna som gör att barnen kan försvinna in i ett flow. De hamnar 

i ett tillstånd med total koncentration och målmedvetenhet (Fast 2007). Det går att göra ett 

exempel med tv-spel som Lego Batman, där spelet går ut på att lösa olika pussel eller 

utmaningar för att klara leven eller bossen. Flowet handlar här om utmaningen i spelet. 

Hassméns (2003) tankar om flow blir här tydligt, utmaningen kan ligga på helt rätt nivå för 

individen samtidigt som hen redan besitter viss kunskap som gör att hen kan genomföra 
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momentet. Tiden kan upplevas som att den försvinner och individen kan känna en känsla av 

lätthet i vad den ställs inför (Hassmén 2003) i spelet. Det finns en drivkraft i populärkulturen 

och gör att barnen aldrig tycks tröttna på att befinna sig i den. Fast (2007) lyfter exemplet med 

samlingsobjektet och drivkraften som finns i att samlaren vill ha allt som går att samla på inom 

en specifik genre exempel Star Wars, Pokemonkort eller Disney filmer. Populärkulturen raderar 

ständigt gränser i vad barn kan lära sig av den, barnen tar till sig information genom sina 

samlingsobjekt eller exempel leksakskataloger och serietidningar. Kunskapen leder till att de 

samtalar med vänner om den information de tar till sig. Barnen skapar därifrån sina sociala 

tillhörigheter genom populärkulturen (Fast 2007).  

För att en individ ska få till ett effektivt lärande ska hen känna att momentet känns meningsfullt 

i ett utvecklande sammanhang. Det går att se ett samband med detta då barn tenderar att ha en 

stark drivkraft att lära sig när de kommer i kontakt med populärkulturen (Fast 2007). Det finns 

ett problem som många barn uttrycker det. Vuxna tenderar att stå i vägen för deras intressen 

som en direkt konsekvens av detta sker det ett uppror mot vuxna när barnen ständigt måste 

förhandla eller kriga för att få tillgång till sin populärkultur (Fast 2007). Något som även stöttas 

av Änggård (2005). I Änggårds (2005) avhandling framgår det att barns populärkultur är av 

stort intresse i deras bildskapande. Barnen vet om att populärkulturen inte alltid är omtyckt av 

fritidspedagogerna men ändå dras eleverna till populärkulturen. Barnen finner i populärkulturen 

ett område där de kan äga frågan och bli mer sakkunniga än de vuxna. Populärkulturen är en 

oerhört viktig del av barns värld och populärkulturen hjälper barnen att lära sig samt att de får 

nya erfarenheter från den (Falkner och Ludvigsson 2016).  

Koh och Benson (2011) poängterar tyvärr även att arbetet går för långsamt i skolan med att 

bygga de broar som behövs till populärkulturen. Detta trots att man gärna vill tro att skolan är 

inne i en positiv förändring. Problemet tycks ligga i att lärare tenderar att välja en mer 

traditionell pedagogik istället för att våga anamma det nya, lärarna upplever att det finns för 

mycket hinder med den nya pedagogiken (Koh & Benson 2011). Behovet av att koppla 

elevernas populärkultur gör att lärarna behöver utveckla nya former av pedagogik för 

populärkulturen. Det är betydligt mer som behövs göras än att bara ta in olika genrer i 

klassrummet. Koh och Benson (2011) hävdar att skolan inte gör tillräckligt för att lösa 

problemen med populärkulturspedagogiken och att det inte finns några raka vägar för att lösa 

problemen.  
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Barn lägger ner stor energi på att finna sin plats i mängden i världen. Barnen söker exempel 

ständigt efter förebilder i den stora världen (Dyson 1997). Barnen vänder sig inte till en vad vi 

kan kalla en inre röst att följa utan lyssnar på världen som finns runt omkring (Dyson 1997). 

Barns lek grundar sig i fantasin. När ett barn leker träder barnet in i värld som är fri från kedjor. 

Barnen skapar sina egna villkor i leken genom en form av frihet eller en flykt från verkligheten. 

Där kan barnen vara vad de bestämmer sig för att vara. Barnen kan i den gemensamma lekens 

värld förhandla eller diskutera om sin plats i leken, skapa en klar identitet och plats i 

gemenskapen. I barnens fantasilek grundas fantasin på vissa verkliga aspekter (Dyson 1997). 

För att lyfta ett exempel, har barnet en syn som säger att pojkar inte kan ha flickkläder i 

verkligheten så kan det spegla sig i leken. Detta på ett sätt som exempel att Pelle inte kan vara 

Elsa eller Anna från filmen Frost i leken. Det skulle kunna vara en av aspekterna som påverkar 

lekens väg som utstakas i form av identiteten och platsen i gemenskapen. Barnen följer kanske 

inte alltid mallarna som kan finnas utan ibland bryter barnen reglerna som samhället kan ha 

byggt upp kring ett visst fenomen. Det kan barnen göra bara för att det är roligt! (Dyson 1997). 

 

3. Teoretisk och metodologisk utgångspunkt- Fenomenografin 

I detta arbete tar vi utgångspunkt i uppfattningen att populärkultur bäst beskrivs som ett 

komplext, mångfacetterat fenomen som befinner sig nära människors vardag och som 

människor uppfattar att de har något att säga om. Kombinationen av synen på populärkultur 

som vardaglig och individnära och samtidigt som komplex och svår avgränsad har gjort att vi 

valt fenomenografin som teoretisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen medför också att vi 

förhåller oss som fenomenografer i undersökningen. Det innebär att vi intar rollen som lärande 

om människors olika sätt att erfara olika fenomen och för att sedan beskriva variationen som 

finns i människors uppfattning (Marton & Booth 2000).  

Den fenomenografiska ansatsen har som grundtanke att människor kan uppfatta fenomen som 

undersöks på olika viss. Om alla hade haft likadana tolkningar om allt skulle det innebära att 

det inte hade funnits någon skillnad mellan människors olika handlingar. För att kunna få med 

olika perspektiv ska vi som fenomenografer kunna ha förmågan att vara medvetna samt kunna 

skilja på olika enheter i fenomenet (Marton & Booth 2000). 
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Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats. Ansatsen har ett stort fokus på människans 

lärande. Den fenomenografiska ansatsen handlar om att sortera människans olika uppfattningar 

och omfattas av två olika ordningar. Den första ordningen handlar om förklaringar av olika 

påstående som finns i vår värld (Marton & Booth 2000). De olika påståendena ska bidra till att 

kunna hjälpa individerna att dra slutsatser om påståendet om världen är sant eller inte. Den 

andra ordningen betonar vikten av att den lärande individen ska kunna uppfatta och beskriva 

olika fenomen (Marton & Booth 2000). Ett påstående är därmed centralt för analysen av 

människans skiftande upplevelser. Perspektivet inriktar sig även på andra individers sätt att 

erfara olika typer av upplevelser.  

Det finns en stor blandning av människans olika sätt att tolka skiftande fenomenen i varje 

människas värld. Fenomenografin och dess undersökningar poängterar växlande uppfattningar 

kring fenomenen (Marton & Booth 2000). Fenomenografin omfattas av att tolka eller identifiera 

och kategorisera olika fenomen utifrån det som förenar fenomenen (Marton & Booth 2000). 

 

3.1 Fenomenografin i vår Studie 

I intervjuerna med fritidspedagogerna skulle fritidspedagogerna få berätta om deras 

uppfattningar och erfarenheter kring populärkulturen samt beskriva hur arbetet kring 

populärkulturen går till. Det skapades ett par frågor som skulle ställas till fritidspedagogerna i 

våra intervjuer som har varit relevanta för oss ur ett fenomenografiskt perspektiv. Utifrån 

fritidspedagogernas svar så tolkades svaren in i olika kategorier. Fritidspedagogernas svar i 

intervjuerna ledde till att det kunde dras slutsatser med inspiration av fenomenografin. Ett par 

olika kategorier har skapats utifrån svaren från fritidspedagogerna. 

 

3.2 Medvetande  

Marton och Booth (2000) lyfter fram två synvinklar om medvetandet. I den första synvinkeln 

inom medvetandet beskrivs det att människan inte kan vara medveten om allt på samma sätt. 

Det skulle inte finnas någon skillnad mellan människans olika handlingar.  Liknelsen kan dras 

till en årskurs två elever, på matematiklektionen förstår eleven att nu lär jag mig matematik. Jag 

förstår vad addition och subtraktion är för något och kan räkna med det. I den andra synvinkeln 
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är människan medvetna om allt men inte på samma sätt. I detta fall kan vi ta oss tillbaka till 

årskurs två eleven. Från att bara förstå hur hen använder sig av addition och subtraktion tar hen 

nu nya steg i lärandet och börjar förklara och argumentera om räknesätten. Från att vara inlåst 

till att bara kunna använda det har hen nu skapat ett medvetet medvetande i att kunna förklara 

hur och varför. 

Här finns det en kärna som innehåller olika objekt som är utgångspunkten i medvetandet. De 

andra föremålen finns i olika fält utanför kärnan. Grundstenarna inom medvetandet gör att man 

kan skilja på saker och kan hålla fokuseringen på olika synvinklarna och enheterna samtidigt. I 

vårt fall ska fritidspedagogerna lära oss att få ny kunskap om olika fenomen och lärandet ska 

ske på ett naturligt sätt. Det ska finnas en förmåga att kunna vara medvetna samt att kunna skilja 

på olika enheter (Marton & Booth 2000). 

 

3.3 Menons paradox 

Med utgångspunkt i den fenomenografi som beskrivits kommer nu den fenomenografiska 

paradox som vi valt att utgå ifrån i intervjuerna. 

“Hur kan man söka efter någonting när man inte vet vad det är? Man vet inte vad man ska leta 

efter, och om man skulle stöta på det, skulle man inte känna igen det som man letar efter” 

(Marton & Booth 2000, s. 16). 

Sokrates filosofiska svar på följande påstående är något att se kritiskt på. Sokrates menade att 

människan egentligen aldrig kan lära sig något nytt. Allt som människan lär sig är en form av 

återerinring eftersom någonstans måste kunskapen redan finnas. Ingen kunskap är alltså ny utan 

har funnits i någon form i något sammanhang tidigare. Sokrates syn var att själen är odödlig 

medan människans kött och blod inte är det och vad människan lär sig är minnen som kommer 

tillbaka från själens tidigare liv. Det går inte att lära sig något nytt om man inte besitter någon 

kunskap om det från själens tidigare liv (Platon 2001 övers. Stolpe J.).  

 

“Antingen besitter den sökande kunskapen, och i så fall behöver den inte eftersökas, eller så 

saknas kunskapen hos den sökande, och i så fall kan den inte hittas” (Marton & Booth 2000, s. 

178). 
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För att förtydliga detta så kan vi se på ett exempel Marton och Booth (2000) lyfter fram med 

universitetslärare och deras studenter. Lärarna här menar på att studenterna måste acceptera att 

det som lärarna föreläser om är rätt. Lärarnas tro ligger i att de kan föreläsa för eleverna så att 

kunskap förvärvas, detta trots att studenterna saknar förmågan att söka själva efter svaren och 

kunskapen (Marton & Booth 2000). 

Dock säger detta emot sig själv, då det faktisk är ganska uppenbart att vi ständigt lär oss nya 

saker (Marton & Booth 2000). Och i exemplet med universitetslärarna menar Marton och Booth 

(2000) att för att studenterna ska kunna förvärva ny kunskap måste studenten söka efter den 

nya kunskapen i ett meningsskapande sammanhang. Om detta meningsskapande sammanhang 

är nytt för eleven, eller en redan känd kontext belyst på ett nytt sätt, kan sammanhanget bidra 

till att belysa ett nytt kunskapsobjekt för eleven.  

Det finns en lösning på paradoxen enligt Marton och Booth (2000). Lösningen på Paradoxen 

blir att inte göra någon skillnad på individen och världen. Eller om vi drar parallellen till vår 

undersökning eleven och populärkulturen. Det går inte att skilja eleven från den verklighet som 

eleven befinner sig i.  Det går inte att föreställa sig världen utan individen. Detta eftersom 

världen definieras utifrån betraktarens ögon och kan alltså inte existera utan individen. Marton 

och Booth (2000) lyfter fram att det verkligen är den enskilde individens värld som är den 

verkliga som vi vill söka kunskap i? Världarna är väldigt sällan identiska eftersom de erfars 

från olika perspektiv med det sagt behöver dem ändå inte vara helt olika. De liknar varandra på 

olika sätt helt enkelt (Marton och Booth 2000). 

 

4. Metod 

I studien används en kvalitativ forskningsansats. Undersökning kommer formas av kvalitativt 

inriktade intervjuer för att få fram en djupare kunskap och förståelse i området kring 

fritidspedagogers uppfattningar om elevernas populärkultur i verksamheten på fritidshemmet. 

Individers olika uppfattningar av ett fenomen är något som är centralt inom fenomenografin 

(Segolsson 2006, s. 62). Begreppet uppfattning skiljer sig för fenomenografer och hur det 

används i vardagssammanhang. Skillnaden ligger i att fenomenografer analyserar 

uppfattningen som individen har. I vardagssammanhang är det bara en värdering som vägs in i 

en reflektion om något (Segolsson 2006, s. 62). 
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4.1 Urval 

Urvalet av skolorna har genomförts på ett sätt som gjorde att fritidspedagogerna som har blivit 

intervjuade har stött på oss som intervjuar under ett tidigare tillfälle. Intervjuerna gjordes med 

fritidspedagoger på tre olika skolor i södra Sverige. En fritidspedagog på varje skola utom på 

en där två fritidspedagoger från samma skola har blivit intervjuade. Många fritidshem saknar 

utbildad personal helt eller har endast ett fåtal utbildade. Tanken är att alla har något att berätta 

om populärkulturen, då alla uppfattar den olika och hur arbetet ser ut på just deras fritidshem. 

Därför fanns det ingen prestige i att lägga vikt på om informanten är utbildad eller inte.  

Det har gjorts ett bekvämlighetsurval i val av skolor att ta kontakt med. Detta då tankarna inför 

intervjuerna gick i banor där tron var att om informanten känner oss får hen lättare att öppna 

upp sig och gå in på djupet i det som ska undersökas. En hög grad av tillit är nödvändig för att 

få en kvalitativ undersökning så bra som möjligt (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 58).  

Den första kontakten togs med rektorn på aktuell skola som godkände att kontakt upptogs med 

en fritidspedagog på det aktuella fritidshemmet. Det fanns en reservplan vid ett eventuellt nej 

från rektorns sida. Urvalet av nästa skola skulle ske på ett liknande sätt så att fritidspedagogerna 

som har stött på oss som intervjuar vid ett tidigare tillfälle.  

När godkännandet blev klart från rektorns håll genomfördes en första kontakt med en 

fritidspedagog vars kontaktuppgifter gick att finna på skolans hemsida. Det kan vara att 

fritidspedagogen av olika anledningar väljer att stoppa och inte vill att deras fritidshem ska delta 

i undersökningen och det skulle varit helt okej.  Vi förhåller oss till samtyckeskravet. Om det 

blev ett nej från fritidshemmet söks en ny skola upp utifrån samma krav som tidigare nämnts.  

När godkännandet blev klart med utvalda fritidshemmets deltagande tog fritidspedagogen 

ställning till att få välja att tillfråga den fritidspedagog som hen anser aktuell för intervjun eller 

att själv ställa upp. Urvalsmetoden av informant kommer alltså till viss del vara efter 

snöbollsmetoden på två fritidshem varav på ett kommer det köras fullt ut på snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden innebär att fritidspedagogen gör ett urval av informant som hen anser kunna 

ge bra svar till vår undersökning (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 55). Fritidspedagogen 

i frågan kunde även själv välja att ställa upp på intervjun. Om fritidspedagogen hade valt ut 

informant som inte har träffat oss sen tidigare, så kan hen ändå gå i god för oss som undersökare 

för att skapa tillit från aktuell informants håll (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 58). 
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4.2 Etiska ställningstagande 

När den första kontakten genomfördes fick först rektorn reda på att undersökningen förhåller 

sig till konfidentialitet kravet. Det vill säga att all personlig information kommer förvaras på ett 

sätt så obehöriga inte kommer åt den (Patel & Davidson 2011, s. 63). Rektorn fick även en kort 

inblick i vad undersökningen handlade om. Rektorn fick reda på att undersökningen handlade 

om fritidspedagogers uppfattningar kring barns populärkultur. Denna kortfattade information 

om arbetet och konfidentialitet kravet är viktigt för rektorn att få. Detta för att rektorn skulle 

veta vad som hände på skolan och varför vi befann oss på skolan.  

Den information som rektorn fick gick även ut till en fritidspedagog angående konfidentialitet 

kravet och undersökningens syfte. Kontakten som har genomförts med fritidspedagogen var för 

att vi förhöll oss till samtycke kravet. Det vill säga att informanten har rätt att själv bestämma 

om hen vill delta (Patel & Davidson 2011, s. 63). Detta för att informanten inte skulle känna 

sig pressad under intervjun och att hen bestämmer om hen vill delta. Valet blev genomfört och 

fritidspedagogen valde ut en informant som accepterade att ställa upp.  

Det skickades ett missivbrev (se bilaga A) till informanten där våra ställningstagande fanns med 

och vilka rättigheter hen har. Missivbrevet fanns med vid intervjutillfället om det skulle vara så 

att informanten inte hunnit läsa det innan avtalad tid för intervju. Missivbrevets information 

belyste bland annat att informanten när som helst under intervjun har rätt till att avbryta 

intervjun. Om informanten av olika anledningar valde att avbryta intervjun så skulle intervjuare 

i samförstånd med informanten välja om aktuella berättelsen skulle raderats eller finnas kvar 

för att kunna användas i undersökningen.  

Det gjordes ett aktivt val att inte avslöja för mycket om frågorna utan istället trycka på vikten 

av informantens deltagande i undersökningen (Patel & Davidson 2011, s. 74). 

Informationskravet var ytterligare en aspekt som det togs hänsyn till det vill säga att syftet med 

undersökningen kom fram till informanten och även vilket område undersökningen berör (Patel 

& Davidson 2011, s. 63). Det skulle inte komma som en chock för informanten att 

undersökningen handlade om fritidspedagogers uppfattningar om barns populärkultur.  

I missiv brevet framgick det även kort information om nyttjandekravet, den information som 

samlats in ska endast användas till det aktuella undersökningsområdet (Patel & Davidson 2011, 

s. 63). Vid intervjuns slut fick informanten frågan om hen önskar att ta del av sammanställd 

intervju för att ha chans att läsa igenom och eventuellt förtydliga något svar innan det används 
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i arbetet. Informanten fick vara med och bestämma en tid som passade hen bäst. Målet med det 

var att informanten skulle vara så avslappnad som möjligt under intervjun. 

 

4.3 Intervjuerna 

Frågorna som har använts (se bilaga B) är strukturerade på ett sätt som lutar mot det 

fenomenografiska förhållningssättet. Den metod som mest stödjer den fenomenografiska 

ansatsen och denna undersöknings syfte är kvalitativa intervjuer något som även Segolsson 

(2006) pekar på i sin metodbeskrivning. 

För undersökningens syfte formades endast ett fåtal frågor. Frågornas utformning är på ett sätt 

som direkt berör syftet med undersökningen. Frågorna har en låg grad av strukturering för att 

uppnå kravet som kvalitativa undersökningar. Detta för att informanten skulle ha chansen att 

svara så mycket som möjligt med egna ord (Patel & Davidson 2011, s. 81). Intervjutillfället 

blev semi-strukturerat för att kunna lyfta de nya frågor som kom upp under tiden intervjun 

pågick. Med denna struktur uppnåddes även den fenomenografiska aspekten, där nya frågor ska 

ställas om fenomenet som kanske inte var tänkt från början. Detta ska göras för att skapa en 

förståelse om fenomenet som undersöks (Marton & Booth 2000). Likt Segolsson (2006) ville 

vi prägla vår intervju av en öppenhet i frågandet och hur vi hantera svaren under intervjun. 

Frågorna som utformades ledde till diskussioner där informanten fick mycket talutrymme och 

kunde utveckla sina berättelser om elevernas populärkultur. 

Intervjuerna blev även inspelade med ljud. Detta för att det skulle gå att bearbeta och analysera 

fritidspedagogernas svar. En annan aspekt till att intervjuerna spelades in var för att uppnå det 

kvalitativa syftet inom fenomenografin. Där intervjuaren ska kunna gå tillbaka och lyssna på 

intervjun och kunna transkribera det som sagts för att kunna göra exakta utdrag från intervjun. 

Det som även är bra med att intervjun spelas in var för att intervjuaren kan ha fullt fokus på 

samtalet och slippa anteckna och komma ihåg berättelser från informanten (Segolsson 2006). 

Informanten fick under intervjun möjlighet till att visa känslor och olika uppfattningar om 

aktuellt område. Totalt fyra stycken fritidspedagoger blev intervjuade. Attityden gentemot 

dessa informanter var av stor vikt för att kunna ha ett öppet sinne för diskussion. Därför var vi 

endast en intervjuare på plats då vi hade i åtanke den eventuella maktaspekt som kunnat uppstå 

om det varit två intervjuare på plats med informanten. En annan aspekt var om ansiktsmimiken 
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eller kroppsspråket inte upplevdes positivt gentemot informanten då skulle det funnits en risk 

för att det skulle skapats en försvarsattityd under den resterande intervjun (Patel & Davidson 

2011, s. 75). Denna försvarsattityd är något som skulle undvikas under intervjutillfällena. Det 

fenomenografiska förhållningssättet blir därför av stor vikt då öppenhet för olika uppfattningar 

är viktigt (Marton & Booth 2000). Frågorna kontrollerades för att undvika missförstånd av 

frågorna under intervjun. Detta för att få fram så bra berättelser som möjligt från 

fritidspedagogerna (Patel & Davidson 2011, s. 86). I resultat och analys delen kommer 

fritidspedagogerna att benämnas som informant 1, informant 2, informant 3 och informant 4. 

Detta för att det ska kunna gå att följa lite vad fritidspedagogerna berättar om i sina respektive 

intervjuer. 

 

4.4 Analysmetod 

Redan under intervjun började analysen av berättelserna som kom fram, detta för att få en så 

detaljerad bild som möjligt av aktuella berättelser. Analys under tiden intervjun pågår är viktig. 

Det ska hela tiden finnas en förhoppning om att under intervjuns gång få fram bilder om 

fenomen i denna undersöknings fall populärkulturen. Vilket eventuellt öppnar för nya frågor att 

ställa till informanten (Marton & Booth 2000). Det vi förhöll oss till var berättelserna som 

hjälpte oss att få fram olika innebörder. Ur fragmenten som kom fram formades sedan en helhet.  

Vi har alltså till viss del använt oss av samma metod som Segolsson (2006) gjorde i sin 

fenomenografiska avhandling. I analysen söktes en förståelse av de olika berättelserna som det 

sedan gjordes jämförelser av. I analysen söktes likheter och skillnader som sedan 

kategoriserades (Segolsson 2006). De olika fragmenten som kom fram ledde till formandet av 

olika kategorier som är intressanta för undersökningen. Målet var att få fram olika uppfattningar 

och från berättelserna som vi fick del av förhöll vi oss till det som rör gruppens populärkultur 

ur en fritidspedagogsuppfattning.  

Inom fenomenografin finns det två typer av material. I berättelserna är det som avser individen 

och det som avser gruppen i princip liknande berättelser men bör betraktas ur olika synvinklar 

(Marton & Booth 2000). I analysen ska det finnas ett förhållningssätt av lärande om fenomenet 

som ska undersökas (Marton & Booth 2000). Analysen bestod av att dela upp intervjuerna i 

kategorier och ta olika delar från berättelserna som har varit intressanta och forma en kategori. 

Ett svar som uppstod under de olika frågorna kan alltså paras ihop med varandra i analysen för 



16 

 

att det ska bilda ett fragment som hör ihop i en helhet.  Ett utdrag av fragmentet som anses vara 

särskilt intressant för den kategorin har analyserats på ett djupt sätt och sedan förts in i texten 

(Marton & Booth 2000). Nästa steg blir att jämföra berättelserna som har samlats in, hur skildrar 

sig berättelserna och hur uttrycks berättelserna om fenomenet (Marton & Booth 2000)   

 

5. Resultat och analys av intervjuerna 

I detta avsnitt kommer analysen av resultatet från intervjuerna med fritidspedagoger att 

presenteras i olika kategorier. Inom fenomenografin söker forskaren olika kategorier som 

härleds från berättelser om det undersökta fenomenet och antagandet om att olika uppfattningar 

kan vara giltiga beskrivningar av ett fenomenområde se Marton och Booth (2000). Det 

förväntas finnas en stor variation i svaren från fritidspedagogerna. Berättelserna från våra 

intervjuer har tolkats, formats och placerats in i olika kategorier för att få fram svaret på vår 

fråga. 

Nedan följer först en sammanfattning av hur fritidspedagogerna uppfattar begreppet 

populärkultur. Därefter kommer kategorierna som identifierats från fritidspedagogernas 

berättelser, dessa kategorier är: elevernas populärkultur formar fritidshemmets verksamhet, 

populärkulturen blir den sociala utvecklingen, det informella lärandet, den digitala världen, den 

förbjudna världen och nätetik. 

 

5.1 Fritidspedagogers uppfattningar om begreppet populärkultur 

Fritidspedagogerna som blev intervjuade berättade om populärkulturen som en viktig del av 

barnens intressen. Fritidspedagogerna betonar att populärkulturen kan ta många skepnader i 

form av tv-spel, tecknande serier, användande av särskilda appar eller intresse för viss musik. 

Intervjuerna visade att fritidspedagogerna uppfattar svårigheter att beskriva vad populärkultur 

är, men fritidspedagogerna svar fokuserar mycket på elevernas olika fritidsintressen och att det 

uppfattas som fenomenet populärkultur. Fenomenen som finns i populärkulturen är det som 

formar och avspeglar sig på barnen menade fritidspedagogerna på. Det framgår också att 

fritidspedagoger uppfattar att populärkulturen är något som är aktuellt just nu i elevernas 

vardag, men det kan ändra sig snabbt beroende på vad som upplevs som populärkultur. 
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“Populärkultur det är ju brett alltså ett samlings ord för vi säger böcker, musik, film, spel. 

Kulturella fenomen som är populära helt enkelt. Det uppfattar jag som populärkultur” 

(Informant 2) 

 

Fritidspedagogerna visade en enighet i att begreppet populärkultur är ett brett område. På frågan 

var det endast en fritidspedagog som kom med ett konkret exempel på vad som var aktuellt på 

deras fritidshem nyligen. Under intervjuernas gång framkom dock fritidspedagogernas syn på 

vad populärkultur kan vara för eleverna på fritidshemmet. Konkreta exempel som framkom var 

Pokemon, Star Wars, Minecraft, Beyblade, Grand Theft Auto och Roblox som kan tillskrivas 

genrer som Anime, science fiction och spel. 

Sammantaget visade intervjuerna att fritidspedagogerna har breda generella uppfattningar om i 

vilka världar som eleverna rör sig i. Eleverna befinner sig mycket på Youtube, Instagram, Xbox, 

Playstation, mobilerna, datorn och iPad detta var exempel på vilka plattformar och sidor som 

eleverna rör sig på och som kan räknas in under populärkultur. Det som är gemensamt i alla 

informanters svar är elevers aktivitet i digitala medier och dess påverkan i barngruppen.  Den 

digitala världen påverkar lekarna som eleverna leker i vad som kan uppfattas den verkliga 

världen i många ögon.  

Sammanfattning: 

Fritidspedagogerna uppfattade populärkulturbegreppet som svårt att beskriva eftersom 

populärkultur är svårt att tolka vad det verkligen är för något. Fritidspedagogerna poängterade 

att populärkulturen är något som finns i elevens vardag och att populärkulturen bestod av många 

olika områden. Alla fritidstidspedagogerna betonar vikten av den digitala världen som central i 

populärkulturen. 
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5.2 Elevernas populärkultur formar fritidshemmets verksamhet 

Det som är gemensamt i alla fritidspedagogers berättelser är att det ansågs vara av yttersta vikt 

att arbeta med barnens populärkultur på fritidshemmet. Tre Fritidspedagoger menade på att 

anledningen till att det är viktigt är för att fritidshemmen ska ta tillvara på elevernas intressen. 

Hos dessa tre fritidspedagoger gick anledningarna isär om varför det är viktigt att ta tillvara på 

elevernas intressen. Informant 4 lyfte problematiken i att alla eleverna kanske inte får del av 

populärkulturen hemma av olika anledningar. Om fritidshemmet arbetar med populärkulturen 

kan eleverna dela med sig till varandra av de olika fenomenen. På så sätt får alla del av 

populärkulturen. Informant 3 lyfte fram att det står i läroplanen att fritidshemmet ska utgå från 

elevernas intressen och därför är det viktigt att få in populärkulturen på fritidshemmet. 

Informant 1 ser vikten i att låta barnen vara med och bestämma och utforma fritidshemmets 

verksamhet utifrån sina intressen. Detta för att lyfta fram individen och låta hen få vara med 

och bestämma.  

Informant 2 berättade om att vikten ligger i att kunna vara med och hjälpa eleverna i deras fria 

lek eftersom många lekar baseras på populärkulturen. Samma informant menade också på att 

eleverna skapar sin identitet utifrån populärkulturen, vilket gör det till en ännu större anledning 

att arbeta med den och som fritidspedagog ta del av populärkulturen. I elevernas populärkultur 

lär sig eleverna att uttrycka sina åsikter och tankar. 

 

“Det är också viktigt för oss att vara med och vara delaktiga därför att dom kanske behöver 

lite styrning. Säg då att dom spelar lite spel som inte är lämpligt för barn egentligen till exempel 

då får man ju vara med dom där och förklara att det funkar inte så här på riktigt, så här är det 

egentligen det här är ju bara ett spel och såhär kan man liksom inte göra på riktigt. Så man är 

liksom med och verklighets förankrar allting till dom för det är dom ju inte kapabla till alla 

gånger när dom är barn, så därför är det ju viktigt att vi är med där tycker jag” (Informant 2) 

 

Arbetet med elevernas populärkultur berättade informant 2, 3 och 4 om att det alltid har funnits 

där i olika former. Fritidspedagogerna berättade även att nu när populärkulturen kommit in som 

begrepp i läroplanen har det blivit ett mer tydligt och medvetet arbete med den på deras 

fritidshem. Informant 3 berättade att i och med intåget av begreppet populärkultur i läroplanen 
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är arbetet med den nu tydligt för föräldrarna varför arbetet med fenomenet sker. Informant 2 

däremot uppfattade inte deras arbete med populärkulturen som ett målinriktat arbete, men det 

sker ändå ett medvetet arbete runt fenomenet. Informant 1 berättade att upplevelsen varit att 

arbetet med det digitala på deras fritidshem har varit dåligt. Fritidspedagogerna har arbetat med 

att få in barnens digitala intressen. Arbetet har blivit bättre och mer medvetet på deras fritidshem 

berättar informant 1. Läroplanen ses som en faktor i det utvecklade arbetet med 

populärkulturen. 

 

”Vi har ju på vårt fritidshem kommit fram till att vi har vart lite dåliga på det här med digitala 

så just nu har vi bestämt oss att vi ska ju ha då som vi kallar spelhåla med digitala verktyg ett 

par gånger per termin. För att vi verkligen vill lyfta in barnens digitala intresse och det står ju 

också i läroplanen att vi ska ha med det på fritidshemmet” (Informant 1) 

 

Arbetet med elevernas populärkultur startade genom att lyssna på eleverna.  Eleverna kom 

oftast till fritidspedagogerna och berättade om vad de tittade på hemma eller spelade Två 

fritidspedagoger berättade att deras egna barn blev som en faktor till att ta del av 

populärkulturen. Ett eget intresse för populärkulturen lyfts fram som en annan faktor för att få 

del av aktuell populärkultur uppger informant 2 och 3. En berättelse från informanterna är också 

att fritidspedagogerna hör vad eleverna pratade om på rasten eller vad eleverna lekte som en 

faktor att få reda på populärkultur. Fritidspedagogerna ser även vad eleverna önskar om 

smartboarden är igång. Arbetet med populärkulturen uppfattade informanterna som både 

medvetet och omedvetet på deras fritidshem. 

 

”Det är nog både och. Men det där med Minecraft var ju medvetet för att när dom började 

prata om det så kände jag att man ville göra någonting med det och då blev det att dom fick 

själva först berätta vad Minecraft var, tog med sig böcker hemifrån för att jag och …… som 

jobbade med det på fritidsklubben då visste inte så mycket själva. Mer än att mina barn spelade, 

så vi tittade lite i böckerna, googlade lite på Youtube och sen fick dem även presentera 

Minecraft för oss” (Informant 3) 

 



20 

 

Utifrån berättelserna som fritidspedagogerna fick del av från eleverna formade 

fritidspedagogerna aktiviteter. Det kan vara i form av spelhålor, Talang uppträde eller om 

fritidspedagogerna sätter igång smartboards, där eleverna kan önska vad som ska visas om det 

är en film eller någon musik som eleverna kan dansa till. Fritidspedagogerna kan även forma 

en samarbetsövning utifrån ett spel som exempel Minecraft. Eleverna fick turas om att bygga 

ett hus i en värld som de tillsammans byggde upp. Ett exempel som informant 3 lyfte som ett 

omedvetet arbete i stunden var när de satt och pärla, då kom Fidget spinners upp i 

diskussionerna under tiden som eleverna satt med pärlplattorna. Utifrån detta googlade 

fritidspedagogen fram hur det går att skapa Fidget spinners från pärlplattor något som inte var 

planerat. Det blev ett arbete med elevernas populärkultur. Informant 3 kände att rörelsen är det 

som bör prioriteras utöver spelkonsoller på fritidshemmet eftersom om eleverna själva fått välja 

så hade eleverna suttit och spelat här också. 

Sammanfattning: 

Fritidspedagogerna arbetade på olika sätt med elevers populärkultur på fritidshemmen och 

fritidspedagogerna ansåg att det är viktigt att arbeta med elevers populärkultur.  Det sker genom 

ett medvetet arbete och genom ett omedvetet arbete.  Begreppet populärkultur har blivit en del 

av den senaste upplagan av läroplanen och fritidspedagogerna har blivit mer medvetna om att 

få in elevers olika intressen på fritidshemmet. 

 

5.3 Populärkulturen som forum för den sociala utvecklingen 

”Jag tycker ju att när dom sitter där runt laptopen så är det ju ett socialt samspel runt ett spel 

som jag när jag var ung så spelade vi kanske fiaspel vid köksbordet men det var ju själva spelet 

men det blev ju socialt sammanhang också så det tycker jag är viktigt” (Informant 1)  

Sammanfattning: 

I intervjuerna framkommer det att fritidspedagoger uppfattar att elevernas populärkulturer 

spelar roll för barnens sociala utveckling. Fritidspedagoger ser mins tre sätt på vilket detta kan 

ske: genom att dela intressen inom kamratkulturen för ett aktuellt spel eller program, genom att 

sociala moment är inbyggda som del av spelen och genom att fritidspedagogerna medvetet 
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använder sig av innehåll i populärkulturer för att utforma sociala pedagogiska aktiviteter på 

fritidshemmet. Nedan beskriver vi dessa tre sätt. 

 

Eleverna samlas runt gemensamma intressen exempel kan vara Melodifestivalen, Pokemon 

eller Beyblade. Med utgångspunkt i det gemensamma intresset lär sig barnen av varandra, äldre 

lär yngre eller den som kan mest lär den som kan mindre. När barnen lär sig nytt av varandra 

kan de ta med sig den nya kunskapen till nya sociala sammanhang. Ett socialt sammanhang 

som kan finnas i den digitala världen också till exempel. Det sociala samspelet kan även ske på 

rasterna, där kan eleverna gå och prata om vad som hände i spelet eller aktiviteten som eleverna 

deltog i kvällen innan skolan. Detta är även en utgångspunkt för eleverna att skapa en lek utifrån 

som eleverna leker på fritids eller på rasten. Populärkulturen för människor samman runt ett 

gemensamt fenomen. 

I den digitala världen finns det att barnen kan skapa egna sociala nätverk. Detta i form av när 

barnen lägger till varandra som vänner på konsoler exempel Playstation 4, Xbox one eller i 

spelvärlden Roblox som finns på flera plattformar. Det digitala har bidragit till att barnen kan 

spela på olika plattformar från olika delar av staden eller världen och ändå ha det sociala när de 

pratar med varandra. Skillnaden är att det sker över nätet under tiden eleverna spelar ett spel 

ihop i den digitala världen. Eleverna bygger sociala gemenskaper online också utöver det som 

för många är den verkliga världen. Det finns inte många spel kvar på konsoler där individen 

spelar ensam längre utan alla spel är väldigt uppkopplade online idag berättade informant 2. 

Det finns även andra sociala medier så som Instagram och det är något som många yngre barn 

också har i dagens samhälle berättade informant 4. Instagram är ett socialt nätverk där 

människor följer varandra och lägger upp vad som händer i deras liv. Det finns många olika sätt 

att utveckla sin sociala kompetens på både inom det digitala och icke digitala. 

Fritidspedagogerna pekar även på att kännedom om elevernas populärkultur kan utnyttjas i 

planeringen av aktiviteter som syftar till social utveckling. Ett exempel som informant 3 lyfte 

är att på deras fritids finns något som kallas fritidsprat. Det är något som finns under deras 

samlingar, där eleverna får chansen att berätta om något intresse som eleverna vill göra på 

fritidshemmet. Eleverna får på samlingarna möjlighet till en form av social träning i att berätta 

för fritidspedagoger och vänner vad eleverna vill ska hända på fritidshemmet. 

Fritidspedagogerna kan även utforma aktiviteter, där eleverna paras ihop för att få chansen att 
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utveckla det sociala. I dessa parövningar lär eleverna sig av varandra ett exempel på par uppgift 

var en aktivitet på iPad. Informant 3 menade på att populärkulturen är det sociala och det har 

alltid varit så. Fritidshemmet är dessutom det sociala och har alltid varit, det sociala är viktigt 

för att kunna lära sig nya kunskaper. 

 

5.4 Det informella lärandet 

I kategorin det informella lärandet berättar en av fritidspedagogerna om att genom läsningen i 

olika böcker, serietidningar och framförallt när eleverna spelar tv-spel och datorspel sker det en 

språkutveckling hos eleverna. Det som eleverna får öva sig på när eleverna spelar är både det 

svenska språket och det engelska språket. 

 

Informant 2: ”Böcker är ju viktigt egentligen jag tycker inte det är jättekul själv men just böcker 

och läsning är ju en grej som man ska trycka på just i skolan. Ja det är väl läsningen i så fall” 

Intervjuare: ”Men känner du att istället för böcker skulle man kunna byta ut det mot något 

annat typ serietidningar eller? 

Informant 2: ”Ja läsning som läsning tänker jag! Barn läser på olika svårighetsgrader 

efterhand som dom lär sig liksom. Så serietidningar kan jag absolut tycka är jättebra, 

semangrafiska noveller, bara det liksom är anpassat till den nivå som barnen befinner sig på 

kan jag tycka det är skitbra. Sen tycker jag det är jättespännande med tv-spel och datorspel för 

där är ju mycket man kan lära sig där också just språkutveckling engelska och litteraciteten 

övar man på. Man har kommit fram till att det förbättrar elevers rumsuppfattningsförmåga 

deras strategiska tänkande och deras reaktionstid” 

 

Vidare berättade fritidspedagogen att språkutvecklingen hos eleverna kan se olika ut och att 

elever från andra länder kan lära sig på ett bättre sätt om de läser en serietidning med både text 

och bild. Det blir en visuell kontext till det som eleven läser.  Om en elev från ett annat land 

läser en vanlig bok blir det svårare att förstå innehållet i texten eftersom det kan finnas en 

tendens att eleven blir trött i huvudet efter ett tag och förstår inte innehållet i texten.  
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“Det vi borde trycka på i skolan det är läsning. Då kan man ju precis som du säger vi pratar 

om serietidningar kan jag tycka är skitbra. Just därför att barn idag har det tufft med läsningen, 

speciellt när det är mycket barn från andra länder dessutom som har svårare för och komma 

in och börja läsa svenska, du vet så sitter man med en bok framför sig så har man bara en 

massa text också blir man trött i huvudet liksom då kan det vara betydligt roligare att läsa en 

serietidning där man ser vad som händer och få visuell kontext till det som man läser” 

(Informant 2) 

 

Vanliga böcker kan bytas ut mot serietidningar för att hjälpa eleverna att öva sig på språket och 

kunna öva sig på fler ord. Skolan behöver lyfta fram läsningen och det finns ett behov av mer 

fokus på läsningen. Läsningen är viktig för eleverna vilket gör att skolan och fritidshemmet 

behöver möta eleverna där eleverna befinner sig just nu. Serietidningar kan vara ett bättre sätt 

att lära sig det svenska språket på än exempel vanliga böcker. Det blir mer intressant för eleven 

om det finns bilder tillsammans med en kortare text.  

Sammanfattning: 

Eleverna utvecklar sig på den indirekta språkutvecklingen när eleverna sitter och spelar olika 

spel på tv:n och på datorn. Elever som kommer från andra länder lär sig språket på ett bättre 

genom att läsa i olika serietidningar istället för att läsa vanliga böcker. En fritidspedagog 

menade på eleverna fick en visuell kontext till som läsaren läser när det fanns både text och 

bild. Det blev en visuell kontext till som eleven läste.  

 

5.5  Den digitala världen 

Alla fritidspedagoger beskrev i intervjuerna att den digitala världen är en stor del av barns 

populärkultur, men att det arbetas med den på olika sätt på de olika fritidshemmen. Barnen på 

fritidshemmet spelar olika tv-spel, datorspel och är inne på olika appar på iPaden. Den digitala 

världen fanns inte förr i tiden på det sättet som det gör idag. Detta gör att fritidshemmen som 

undersökts vill arbeta lite mer kring IKT på fritidshemmen och låta eleverna få vara delaktiga 

kring arbetet. 
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“Ja det är ju viktigt för alltså ta in barnens intresse på fritidshemmet gör ju att barnen blir 

alltså man lyfter ju barnen om man låter dom kanske vara med och bestämma vad man ska 

göra för någonting som till exempel så har vi ju på vårt fritidshem jobbar vi med att vi kanske 

har som vi kallar det vi tar fram alla laptops och alla spelgrejer, digitala spelgrejer också får 

man göra det ett par gånger per termin och då så sitter man två och två också jobbar man 

också delger man varandra samtidigt så kan jag som personal lära mig när jag går runt vad 

det är barnen har för intresse eftersom jag inte har en naturlig koppling hemma vi har inga 

egna små barn ju” (informant 1) 

 

När eleverna sitter framför datorn och spelar olika spel kan fritidspedagogen själv lära sig nya 

saker av eleverna. Fritidspedagogen kanske inte själv är så insatt i just det aktuella spelet men 

kan ändå få en överblick om vad spelet går ut på precis som Informant 1 berättade ovan. 

Eleverna kan vara uppkopplade med varandra och spela olika tv-spel hemma också. Det kan 

finnas spel som eleverna spelar både hemma och på fritidshemmet. Det som eleverna samtalar 

om på rasterna i skolan vill eleverna oftast spela även fritidshemmet. Alla spel är inte lämpliga 

för eleverna och det finns olika åldersgränser på olika spel. På vissa appar går det att köpa olika 

tillbehör och det kanske inte fungerar i längden. En av fritidspedagogerna valde att arbeta med 

Minecraft som är ett väldigt populärt spel hos barnen. 

 

“Men det vi ville var att dom inte skulle spela utan dom skulle bygga upp en värld tillsammans. 

Så det var det vi gjorde. Också fick dom börja göra ritningar på det dom ville bygga i Minecraft, 

sen fick dom bygga det i Minecraft ett hus i taget också kopplade vi upp det på smartborden så 

att alla såg hur världen blev med deras olika hus. Och det var väldigt både från Medeltiden 

kände det som och moderna hus. Så det blev ju en väldigt rolig värld” (Informant 3). 

 

Det som är populärt hos barnen kan fritidspedagogen använda som ett hjälpmedel för att kunna 

skapa nya lärandesituationer för barnen. Genom att ta tillvara på ett intresse som barnen har till 

exempel att spela, så går det att omvandla spelet till något helt annat men med tv-spelskontext.  
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Sammanfattning:  

Den digitala världen har blivit större och större genom åren som har gått och fritidspedagogerna 

har uppfattat att det är en stor del av elevernas vardag. Fritidspedagogerna är olika åldrar och 

kan olika mycket kring arbete med IKT. Eleverna kan sitta och spela hemma online och vill 

gärna sitta och spela på fritidshemmet också. Det finns olika åldersgränser på spel, vilket gör 

att det är en ständig debatt om var gränsen ska gå för vilka spel som är tillåtna att spela på 

fritidshemmet. Används det som är populärt hos eleverna på rätt sätt kan fritidspedagoger 

använda det som ett verktyg för att skapa aktiviteter med utgångspunkt i elevernas intressen. 

 

5.6 Den förbjudna världen 

Informant 2 berättade att populärkulturen har varit och är en stor del av barns och vuxnas liv. 

Det är ett fenomen som ständigt kretsar kring barnen, till en början kan det skrämma 

fritidspedagogerna och personal på skolorna något som informant 1 berättade om. Hen 

berättade att när datavärlden kom till skolan var många rädda för fenomenet. Det gjorde att 

skolan nästan ville tillsätta en vakt som stod vid datorerna för att barnen inte skulle komma in 

på olämpliga sidor. Det digitala fanns inte som ett så stort fenomen som det gör idag något 

informant 4 också berättar i sin intervju. 

Det digitala som växande fenomen kan vara grunden för rädslan som finns då 

fritidspedagogerna vill ha kontroll på vad barnen ger sig in i. Det blir en negativ spänning då 

fritidspedagogerna uppfattar att barnen kan mer än fritidspedagogerna. Detta gör att 

fritidspedagogerna kan uppleva det besvärligt i vissa lägen att arbeta med populärkulturen. Den 

generella bilden från informanterna är att fritidspedagogerna försöker arbeta med det och vill 

bli bättre på den digitala populärkulturen. 

Upplevelsen av kontroll är en av aspekterna som gör att fritidspedagogerna angriper det som 

kan upplevas som skrämmande på ett sätt som fritidspedagogerna kan känna kontroll i. 

Fritidspedagogerna väljer att sätta regler för eleverna vad som är lämpligt respektive olämpligt. 

Fritidspedagogerna kan exempelvis även sätta sig ner innan med eleverna för att gå igenom vad 

det finns för appar eller sidor som det är okej att vara på, samt vad eleverna ska göra om de råka 

hamna på fel sida. Informant 1 berättade om ett exempel på vad som inte är okej och det är spel 

där eleverna skjuter och dödar varandra. Informant 4 berättade om nätetik exempelvis som en 
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viktig genre att arbeta med hos barnen vad som är okej att säga och skriva på nätet respektive i 

verkligheten för det skiljer sig. Fritidspedagogerna begränsar barnen till viss mån för att uppleva 

känslan av kontroll. 

 

”Vi säger oftast att dom ska välja musikklipp för och slippa olämpligt språkbruk som det är 

mycket i bloggar och vloggar, dom svär ju hej vilt. Så vi brukar säga musikklipp och roliga 

djur sådana humoristiska klipp. Kanske vi begränsar dom lite där men eftersom vi inte har 

kontroll och inte kan så mycket själva så har vi sagt det får räcka så. Men detta är en bit som 

vi önskar jobba vidare med, vi vill ju utveckla oss men då måste vi också hänga med” 

(Informant 4) 

 

Diskussioner kring våldsamma tv-spels påverkan av barn är högst aktuella i dagens samhälle. 

Det blir en negativ aspekt på populärkulturen berättade informant 2. Eleverna spelar spel 

hemma som kanske inte är rekommenderade för deras åldrar exempel Grand Theft Auto. Grand 

Theft Auto eller GTA är ett spel där uppdrag kan bestå av att döda olika personer som exempel 

kan vara del i en knarkkarteller eller liknande. Det är också en öppen värld spel där det går att 

bara springa runt öppet i en stor värld och då kan man sno bilar eller springa runt och skjuta 

civila och poliser. Eleverna kommer sedan till fritidshemmet och ska leka detta, ur detta kan 

det födas konflikter. Informant 2 berättade att det går och vända på det, då det kan uppstå 

liknande konflikter runt en lek vid dockhuset också eller på fotbollsplanen. En lek kan balla ur 

som hen uttrycker det oavsett innehåll i leken. Informant 2 uppfattning är att många väljer att 

vända på det och lyfte ett exempel med den senaste skjutningen i USA, där våldsamma tv-spel 

beskylls av många som den största faktorn till att detta sker. Hen anser att fenomenet inte bör 

tas ifrån eleverna utan de bör få bearbeta fenomenet i skolans värld också. 

Informant 2 uppfattade att populärkulturen i denna form med våldsamma tv-spel delar 

personalrummet.  Några är för och några är emot det, en informant betona åldern som en aspekt. 

Informanten berättade då om sin kollega som är uppvuxen utan tv-spel. Den äldre kollegan 

tycker att när barn leker på riktigt så är barnen ute och leker med pinnar.  Åldern kan vara en 

aspekt, men som övriga andra informanter lyfte kan en faktor vara om fritidspedagogen i fråga 

har små barn hemma. Om fritidspedagogen inte har små barn hemma, det i sig gör att 

fritidspedagogen inte är lika uppdaterad inom populärkulturen som en fritidspedagog med små 
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barn hemma. Informant 3 berättade att det egna intresset av populärkulturen påverkar 

fritidspedagoger i arbetet med den.  Utifrån dessa fyra informanter finns det flera aspekter som 

kan påverka den delning som kan uppstå i personalrummet angående populärkulturen. 

Sammanfattning: 

I början när den digitala världen slog igenom i skolan blev fritidspedagoger skrämda för 

fenomenet eftersom fritidspedagogerna inte visste hur de skulle hantera det. Vissa 

fritidspedagoger är inte lika insatta i spelvärlden som elever är. Det finns en regelbunden 

diskussion kring våldsamma spel som fritidspedagoger uppfattar kan dela personalrummet. 

Men samtidigt är det viktigt att elever får bearbeta det som de har fått uppleva från den digitala 

världen.  

 

5.7 Nätetik 

I kategorin nätetik berättade en av fritidspedagogerna om nätetiken som den viktigaste genren 

inom populärkulturen. Fritidspedagogerna bör arbeta med etik på nätet som kan handla om 

vad som är bra och mindre bra att skriva till varandra online och dra liknelser till vad eleverna 

säger till varandra i den icke uppkopplade världen.  

 

“Så det är nästan viktigast att börja med det med regler nätetik vad är okej och skriva på nätet 

eller säga i verkligheten så man inte kommer in på dåliga klipp på youtube, alltså man måste 

lära dom moral och etik på nätet för det skiljer sig lite från den vanliga världen, så dom inte 

tror man kan göra vad som helst där eller titta på fel grejer”. (Informant 4) 

 

Nätetiken är en stor del som alla fritidshem behöver arbeta med. Fritidspedagogen berättade om 

vikten att arbeta med nätetiken och lära eleverna hur man ska vara mot varandra både i 

verkligheten och online. Fritidspedagogen berättade att det finns ett behov av att sätta upp regler 

som berör etik och moral. Skolan och fritidshemmet har en viktig roll att se till att regelbundna 

diskussioner med eleverna uppstår, bland annat om vad som är okej och inte okej att skriva till 

varandra på internet. Hur eleverna är mot varandra i matsalen på rasterna, i klassrummet och i 
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omklädningsrummet.  Många av eleverna idag är medlemmar på olika sociala medier som 

exempelvis Facebook, Instagram och Snapchat. 

 

“Det kom ju lite där etikgenre liksom moral och etik på nätet. Sen vet jag inte om det är den 

genren. Ja det är ju sociala medier är ju barnen mycket på redan i låg ålder min 10 åring fick 

ju instagram när hon var 9. Så det är viktigt att lära dom vad som är okej och inte okej, sen 

kanske inte det är sociala medier som ska vara viktigast i den åldern men det kommer rätt lågt 

ner i åldrarna” (Informant 4) 

 

Fritidspedagogen har en uppfattning att det finns ett behov av regler när det handlade om vad 

eleverna fick titta på under deras fritidshems vistelse. Fritidspedagogerna får ibland observera 

eleverna vad de gör för något på iPaden. För att på deras fritidshem finns det regler för vad 

eleverna får titta på, eleverna får bara sitta med iPad i det rummet där fritidspedagogerna 

befinner sig. Eleverna lämnas inte ensamma paddan eller kanonen av. Informant 4:s uppfattning 

är att etik och moral på nätet är det som bör ligga högst upp på listan att arbeta med inom 

populärkulturen. 

Sammanfattning: 

Fritidspedagoger behöver gå igenom med elever om etik och moral på nätet och berätta för 

eleverna hur de ska vara mot varandra på nätet och i verkligenheten. Eleverna tittade mycket 

på olika vloggar på Youtube med ett ordförråd som kan upplevas som olämpligt för barn. 

Fritidspedagoger bör ta tag i diskussionerna med eleverna om nätetik och ha en överblick på 

vilka sidor på nätet som eleverna är inne och tittar på. 
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6. Diskussion 

I denna diskussionsdel kommer resultatet från intervjuerna att diskuteras och problematiseras. 

Berättelserna ska vridas och vändas på för att synliggöra olika synvinklar i kategorierna. I 

diskussionen ska det även uppstå lite tankeställare som kan vara bra att förhålla sig till i 

utformandet av aktiviteter eller liknande för fritidshemmet. Den valda metoden  fenomenografi 

kommer även att lyftas och problematiseras i detta avsnitt. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det var ett medvetet val att söka oss till skolor där fritidspedagogerna har stött på oss i något 

sammanhang tidigare. Detta kan upplevas som ett problem då bekvämlighetsmetoden är den 

metod som kan upplevas som den minst önskvärd metoden i forskningssammanhang 

(Christoffersen & Johannessen 2015). Vi kunde däremot finna styrkor i att söka oss till skolor 

där fritidspedagogerna stött på oss i olika sammanhang. Även om det valda ämnet för en 

undersökning inte direkt är ett laddat ämne att prata om, kan det ändå upplevas som jobbigt från 

informantens håll att stöta på en helt okänd människa att diskutera uppfattningar med. Det blir 

mindre dramatiskt för informanten om de känner till intervjuaren och det var det vi ville uppnå 

en avslappnad intervjudiskussion om uppfattningar inom populärkulturen. 

Valet föll på en kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta eftersom upplevelsen var att vi inte 

kunde få fram lika välutvecklade svar från en kvantitativ undersökning i form av svarsenkäter. 

Dock ska det belysas att även svarsenkäter kan bli kvalitativa beroende på undersökningens 

syfte och frågeställning. Att påpeka att en kvantitativ metod inte är kvalitativ som Patel och 

Davidson (2011) syftar på bör man hålla sig kritisk till. Allt hänger på undersökningens 

frågeställning. I valet av intervjuer som metod var fenomenografin som ansats ett givet val till 

undersökningen. Intervjuerna ska likna diskussioner och det ska gå att göra avstickare från den 

tänkta ramen (Marton & Booth 2000). Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter även att en 

kvalitativ metod är mer flexibel än en kvantitativ. Den flexibla öppenheten passar bra till den 

fenomenografiska ansatsen. 

Anledningen till att välja bort de kvantitativa metoderna var för att det ansågs bli för svårt att 

använda sig av. Därför föll valet på att ha ett fenomenografiskt förhållningssätt i 
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undersökningen. Patel och Davidson (2011) lyfter även att kvantitativa metoder ofta kan 

upplevas som fragmenterade. Dock är det något att förhålla sig kritiskt till, då det även kan vara 

bra med kvantitativa metoder om det är mätning av data som ska undersökas exempelvis. 

Från början var tanken att utgången skulle finnas i ett sociokulturellt perspektiv i arbetet. 

Undersökningen skulle utgå från ett vuxet perspektiv och ett barnperspektiv. I det 

sociokulturella perspektivet integrerar eleverna med varandra och att alla individer lär sig ny 

kunskap när de samspelar med varandra. Där och då var upplevelsen att det sociokulturella 

perspektivet passade bra för undersökningen. För att syftet var att få fram om eleverna lär sig 

av varandra inom populärkulturen. Undersökningen skiftade sedan fokus och inriktade sig 

enbart mot fritidspedagogerna och deras uppfattningar om populärkulturen. Då var det 

fenomenografiska perspektivet ett givet val i studien. Den fenomenografiska öppenheten har 

varit till stor hjälp för undersökningens syfte. 

I val av antal informanter går det inte att skapa någon generaliserande bild av fritidspedagogers 

uppfattning i södra Sverige. Det är helt enkelt för få deltagare för att det ska gå att göra. 

Upplevelsen var att det inte skulle kunna hinnas med fler än fyra intervjuer i denna 

undersökning, eftersom analysen gick in på djupet i intervjuerna och berättelserna analyserades 

noga. Vi kunde se hur uppfattningen såg ut hos den enskilda fritidspedagogen som valde att 

ställa upp i undersökningen. Det är den berättelsen vi hade att förhålla oss till och den går att 

jämföra hur det skiljer sig från individ till individ som deltar i undersökningen. 

 

6.2 Fritidspedagogers uppfattningar av begreppet populärkultur 

Det som var gemensamt hos alla fritidspedagoger var att det är svårt att sätta fingret på vad 

populärkultur är. Fritidspedagogerna använde dock begreppet som ett samlings ord för flera 

olika kategorier som kan räknas in under populärkultur. Upplevelsen var även att 

fritidspedagogernas uppfattning kring fenomenet var att det är ständigt i rörelse, då 

fritidspedagogerna ofta pekade på att det är något som är centralt i barns liv just här och nu. Det 

går alltså att dra kopplingar till det Lindgren (2005) säger, vad som är populärkultur hänger på 

betraktarens ögon i det hela men det ska vara något som är uppskattat av många.  Vart går 

egentligen gränsen för vad som kan räknas som populärkultur respektive finkultur. Gränsen kan 

i våra ögon dras till vad som är nytt och populärt. Till exempel böcker som kan vara skrivna av 

Astrid Lindgren säg Pippi Långstrump. Pippi är ett fenomen som hos vissa fortfarande kan vara 
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populärt men kanske mer hos de vuxna och inte lika mycket hos barnen. Pippi kan därför vara 

ett fenomen som börjar närma sig finkultur. Det är majoriteten av samhället som bestämmer 

vart gränsen går i det stora.  På forskningsnivå är det forskaren som sätter ramar (Lindgren 

2005). 

 

6.3 Elevernas populärkultur formar fritidshemmets verksamhet 

Vikten av att ta tillvara på elevernas intressen på fritidshemmet blir tydligt i svaren hos 

fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna ser vinsten i det sociala utbytet hos eleverna kring 

populärkulturens olika fenomen. Eleverna skapar sina identiteter utifrån populärkulturen något 

informant 2 berättade i sin intervju. Får eleverna göra det sociala utbytet på fritidshemmet som 

informant 4 är inne på, när hen lyfte problematiken som kan finnas i att alla elever kanske inte 

får del av populärkulturen av olika anledningar. Eleverna kan fortfarande få chansen att utforma 

sina identiteter utifrån de olika fenomenen om eleverna får del av populärkulturen på 

fritidshemmet istället. 

Arbetet med populärkulturen blir viktig ur många synvinklar på grund av den sociala aspekten. 

Fritidshemmet ska vara en trygg plats för eleverna att vistas på, där fritidspedagogerna ska 

stödja deras utveckling till trygga och självständiga individer (Skolverket 2014). Detta arbete 

som nämns i Skolverkets allmänna råd (2014) är något som är gemensamt hos alla 

fritidspedagoger i intervjuerna på ett eller annat sätt. Att målmedvetet arbeta med elevernas 

populärkultur är viktigt ur sociala aspekter. Både på gruppnivå och individnivå just för att 

vinsten att ha med populärkulturen på fritidshemmet är för stor för att ignoreras. Fast (2007) är 

inne på att fenomenet populärkultur för barnen inte alltid frågar efter vad som är bra och dåligt 

med fenomenet i lärande aspekter. Glädjen som barnen finner i populärkulturen är i deras ögon 

oftast tillräckligt och då kanske vi som fritidspedagoger inte alltid ska peta för mycket i deras 

populärkultur. Informant 1 pekade på att lagom av allt är det bästa men elevernas intresse ska 

ändå plockas in i verksamheten. Informant 2 är också inne på liknande tankar som Fast (2007) 

om att det inte ska petas för mycket i barns populärkultur. På deras fritidshem är arbetet inte 

målinriktat med elevernas populärkultur utan det är en del av vardagen för deras elever ändå. 

Eleverna leker vad de sett på tv eller spelat och deras uppfattning är att det är bättre att ta det 

därifrån. Det finns inga rätt eller fel. Det handlar om att känna av gruppens behov och skapa 

något utifrån det något som även påpekas i läroplanen. 
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”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter” (Skolverket 2017, s. 24). 

 

Begreppet undervisning är något som tål att diskuteras ytterligare. Det kan misstolkas till att 

fritidshemmet ska likna lektioner. Dock är detta något att passa sig för, just för att längre ner på 

sidan står det även att fritidshemmet ska vara situationsstyrt många gånger (Skolverket 2017, 

s. 24). 

 

6.4 Populärkulturen som forum för den social utveckling 

Två informanter berättade att genom åren har människor samlats runt olika fenomen. Informant 

1 berättade om ett exempel med fia spel och digitalt spel. När hen var liten samlades alla runt 

köksbordet för att spela fia eller något annat sällskapsspel. Samhället gör det fortfarande fast 

människor samlas istället runt den digitala världen och hen menade på att det blir fortfarande 

ett socialt sammanhang. Det sociala samspelet utvecklas fortfarande fast samhället har utvecklat 

en ny form för det.  

För att lyfta ett tydligt exempel i den digitala världen stöter eleverna ständigt på olika situationer 

och i situationerna uppstår utveckling för deras sociala kompetens. I spel där eleverna ska skapa 

en avatar av sig själva hur de vill se ut eller rätt ut sagt hur de ser ut är ett sätt för barnen att 

utveckla sin socialisation (Dunkel & Lindgren 2014). Eleverna skapar helt enkelt ett 

genusmönster och sociala relationer i en digital värld som eleverna sedan tar med sig till skolan 

och blir en verklighet där. Fritidspedagoger på fritidshemmen bör skapa förutsättningar och 

möjligheter genom aktiviteter och andra moment som uppfyller dagens elevers olika behov. 

Fritidspedagogernas uppdrag handlar om att stödja och lotsa eleverna genom deras vardag som 

till stor del består av att förstå värdet i att vara ansvarstagande för sina handlingar. Eleverna ska 

få inflytande i vad som ska ske på fritidshemmet och förstå samhällsnormer som finns i dagens 

samhälle (Skolverket 2014). 
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Eleverna kan även sitta hemifrån och samtala med varandra och fortfarande utveckla det sociala 

genom det. Eleverna skapar egna sociala nätverk online med varandra och det är något 

informant 2 sett att eleverna tar med sig till fritidshemmet. De sociala grupperna som skapas i 

spelvärlden syns även i den verkliga världen.  

Det finns ett bekymmer med att individen är stillasittande. Beroende på vilket spel som spelas 

så finns det trotts allt positiva aspekter också. Detta är något informant 3 lyfte i sin berättelse 

då hen ansåg att rörelsen är det som är viktigt att trycka på under fritids vistelsen. Om eleverna 

får chansen att sitta och spela så gör eleverna det här också menar informant 3 på.  

Ingen av informanterna uppfattade populärkulturen och allt som kommer med den som något 

negativt. I berättelserna från fritidspedagogerna går det att utläsa att alla syftar på en balans. En 

balans som måste finnas annars kan det goda med fenomenen försvinna. Exempel för mycket 

tv-spel kan ge negativa aspekter på hälsan utan att gå in djupare på vad det innebär. Eleverna 

utvecklar talet och språkinlärningen från tv-spel något informant 2 lyfte. Men här kan det uppstå 

bekymmer för eleven. Om en elev sitter för mycket instängd på ett rum och skapar avatarer av 

sig själv och hur eleven vill se ut så finns det en risk att en sned verklighetsuppfattning 

utvecklas. För online världen innehåller mobbing, rasism, och sexism (Dunkel & Lindgren 

2014). Det sker en social utveckling i den digitala världen också men vilken sort? Det är en 

fråga som både fritidspedagoger och föräldrar bör ställa sig och förhålla sig kritiskt till. Barnen 

behöver stöd i att handskas med den digitala världen annars kan barnet höra fel röster i världen 

som barnet befinner sig i. Dyson (1997) lyfter att barnen ständigt söker förebilder i världen och 

söker sin plats i gemenskapen. Här kan det dras liknelser till att den digitala världen som också 

är en värld som existerar och som fritidspedagoger och föräldrar bör förhålla sig till. 

 

6.5 Det informella lärandet 

Alla fritidspedagoger som blev intervjuade av oss tog upp att böcker var en del av 

populärkulturen. En av fritidspedagogerna valde att gå in mer på djupet kring läsningen och 

serietidningar.  Skolan har ett mål att alla elever ska kunna använda det svenska språket i tal 

och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket 2017). Det finns många barn med utländsk 

härkomst som går på olika skolor runt om i landet. Fritidspedagogen valde att lyfta 

serietidningar som ett bättre sätt för barnen med utländsk härkomst att lära sig det svenska 

språket på. I en serietidning finns både bilder och text och det blir en visuell kontext till det som 
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eleven läser. Fritidspedagogen i intervjun tog upp att när eleverna spela tv-spel sker det en 

språkutveckling hos eleverna. De får utveckla sig på det engelska språket och litteracitet. I 

läroplanen står det eleverna ska lära sig att kunna kommunicera på engelska i tal och skrift 

(Skolverket 2017). 

Alla fritidspedagoger poängterade i sina berättelser att populärkulturen utgår från barnens 

intressen. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid som ska stimulera deras 

lärande och utveckling (Skolverket 2017). Om fritidshemmet erbjuder eleverna att spela tv-spel 

kan de bidra till att eleverna lär sig engelska och inte bara att eleverna sitter och spelar. Det 

svenska språket övar sig eleverna också på inte bara när eleverna sitter och spelar utan även i 

andra situationer. Fritidshemmet bygger mycket på olika populärkulturella fenomenen hos 

barnen. Elevernas tid på fritidshemmet ska vara meningsfull och det som är betydelsefullt för 

eleverna är det som eleverna själva anser är intressant och spännande. Populärkulturen blir en 

central del av fritidshemmen. Väljer fritidspedagogerna att se populärkulturen som en tillgång 

och att genom exempelvis i tv-spelen kunna erbjuda ett informellt lärande hos eleverna, skulle 

det kunna ske en utveckling i ordförrådet. Detta istället för att förbjuda det potentiella lärandet 

helt. 

 

6.6 Den digitala världen 

Samhället är i ständig förändring och den digitala världen växer sig allt större och starkare. Den 

digitala världen består av olika dataspel, tv-spel, iPads och telefoner. Det kommer nya digitala 

produkter år efter år. Fritidspedagogerna bekräftade i intervjuerna att den digitala världen är en 

stor del av populärkulturen hos eleverna. I fritidshemmets kapitel 4 i läroplanen står det att 

undervisningen ska behandla digitala verktyg och medier för kommunikation (Skolverket 

2017). Utifrån berättelserna gavs intrycket att sedan den digitala biten kom in i läroplanen har 

arbetet med det digitala gått i rätt riktning och att det digitala finns med i planeringen på 

fritidshemmet.  

Ett av fritidshemmen har börjat att ha vissa dagar där eleverna sitter och spelar tillsammans på 

datorerna. På ett annat fritidshem valde fritidspedagogerna istället att arbeta med ett populärt 

spel i form av Minecraft som många av eleverna spelar, fast fritidspedagogerna valde ett annat 

fokus än det fria spelandet. Spelet skulle bli en styrd aktivitet där eleverna skulle bygga en värld 

tillsammans. Det var ett intressant tillvägagångsätt av fritidspedagogerna som valde att arbeta 
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på detta sätt och vår tolkning utifrån intervjuerna var att det var något som barnen uppskattade. 

Med hjälp av digitala verktyg kan fritidspedagogerna fokusera på andra områden än själva 

spelandet. I läroplanens kapitel 4 för fritidshemmet står det att digitala verktyg kan användas 

för framställning av olika estetiska uttryck (Skolverket 2017).  

Det förs en ständig diskussion kring olika spel beroende på vilken åldersgräns det är och om 

spelet är lämpligt att spela på fritidshemmet eller inte. Det som lyfts fram här är att istället för 

att förbjuda vissa spel helt och hållet bör diskussionen lyftas med eleverna istället. Samt 

diskutera kring ämnet och vända det negativa till något positivt utvecklande istället. Vissa av 

eleverna spelar ändå olämpliga spel för deras ålder hemma och kommer sedan till fritidshemmet 

och utför spelet i form av lekar med varandra vilket tillslut kan leda till konflikter. En av 

fritidspedagogerna på fritidshemmen betonar vikten av att barnen behöver lära sig att kunna 

bearbeta sina uttryck av det som eleverna själva har upplevt i spelet. En annan slutsats är att om 

fritidspedagogen inte själva är insatt i ett spel eller inte vet hur ett spel fungerar kan hen ta 

lärdom av eleverna. Eftersom många av dagens elever som vistas på fritidshemmen är experter 

när det kommer till det digitala. Inom många områden kan fritidspedagogerna använda det 

digitala som ett verktyg för att eleverna ska stimulera och utveckla sitt lärande. 

 

6.7 Den förbjudna världen 

Nya fenomen kan skrämma till en början om det saknas intresse, uppväxt eller annan form av 

förankring till det. Detta är något som går att tolka ur informanternas berättelser. En informant 

lyfte exemplet med att skolan nästan ville sätta en vakt vid datorn när den kom in i skolvärlden. 

Likaså om man läser mellan raderna från informant 2 berättelse om hens äldre medarbetare. 

Anledningen till att hen inte anser det som riktig lek att spela tv-spel eller liknande kan ligga i 

just rädsla, avsaknad av förankring eller bristande intresse. Detta ledde till att fritidspedagogen 

tappar känslan av kontroll på fritidshemmet. Vilket är något informant 4 lyfte som exempel till 

varför eleverna begränsas i deras val av fenomen att titta på när eleverna sitter vid iPaden. Det 

verkar bli lättare för fritidspedagogerna att förbjuda vissa innehåll för eleverna om 

fritidspedagogerna känner att kontrollen inte finns över vad eleverna sitter med.  

Informant 2 lyfte vikten av att verklighets förankra vissa lekar eller tv-spel hos barnen. Star 

Wars lyfts fram som en del av elevernas populärkultur likaså GTA. Det sistnämnda är som sagt 

ett spel med rekommenderad ålder av 18+ för den som spelar det. Star Wars däremot sätter en 
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åldersgräns på 11 år. Ett nytt spel som kommit upp är Fortnite ett spel som går ut på att vara 

alla mot alla, i duo eller i squad. I spelet krigar spelarna och sista person eller lag som står 

levande vinner rundan. Detta spel har en åldersgräns på 12+ att tilläggas här är att det inte finns 

något blod i Fortnite men det är ändå ett krigsspel. I vuxen världen verkar Star Wars och Fortnite 

vara mer accepterat än exempelvis GTA. Det går även att se barn springa runt i Star Wars kläder 

och ha vapen från filmerna. Det vi vill ha sagt är vad är egentligen skillnaden i vissa fenomen. 

GTA kan ses som verkligt för saker som händer i spelet kan hända på riktigt. I de nya Star Wars 

filmerna har det blivit mer blodiga och mörka scener än i de tidigare filmerna. Star Wars är krig 

och krig finns i verkligheten bara det att Star Wars är science fiction.  

Dörrarna borde öppnas upp mer om vissa fenomen och inte tabubelägga fenomenen allt för 

mycket. Med det sagt ska det inte införas GTA spel på fritidshemmen eller mer tv-spel generellt 

på fritidshemmen i landet. Utan öppna upp mer för diskussioner med eleverna som är mogna 

för det. Personal i skolan och på fritidshemmet bör finnas där och stötta eleverna i deras 

bearbetning av signaler som tas in i form av röster och det visuella precis som informant 2 lyfte. 

Det gäller att se behovet i gruppen (Skolverket 2017) och forma verksamheten efter vad som 

rör sig där. Det ska bli en tankeställare att även om krig är gömt bakom science fiction och 

häftiga historier om gott mot ont, eller utan blod och med tecknade figurer är det fortfarande 

krig och våld något som eleverna ständigt stöter på både i det digitala och verkliga livet. Detta 

har vi att förhålla oss till i fritidshemmets verksamhet. Det finns inga klara svar att detta är det 

bästa för eleverna fritidshemmet bör anpassa sig efter eleverna som finns där. 

 

6.8 Nätetik 

Det är viktigt att fritidshemmet arbetar med etik och moral på nätet. Nätetiken som en av 

fritidspedagogerna ansåg som den viktigaste genren inom populärkulturen är något som både 

skola och fritidshem bör förhålla sig till och hjälpa eleverna med. I läroplanen står det att alla 

som arbetar i skolan ska arbeta med att motverka diskriminering och kränkande behandling 

mellan elever (Skolverket 2017). Fritidspedagoger och lärare bör hjälpa elever att klargöra vilka 

normer och värden som gäller för eleverna i skolan och fritidshemmet. I vår undersökning 

framkom det att endast en av totalt fyra fritidspedagoger valde att lyfta fram nätetiken som den 

viktigaste genren inom populärkulturen. Anledningen till att nätetiken kom in som kategori 

beror på att många av eleverna är inne på olika sociala medier. Därför bör det arbetas mycket 
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mer kring hur eleverna ska bete sig mot varandra i skolan och på fritidshemmet. Skolan ska 

uppmärksamma och i samråd med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling (Skolverket 2017). 

Det är däremot viktigt att poängtera att vår uppfattning av fritidshemmen som vår undersökning 

har baserats på arbetar med etik och moral. I vår analys kunde det dras en slutsats att endast en 

fritidspedagog betona nätetiken som den viktigaste genren. Den digitala världen är stor del av 

elevers vardag idag. Det gör att det finns en hel uppsjö av appar och hemsidor som eleverna 

skapar olika konto på och det är redan där arbetet ska börja med nätetiken. Det ska sättas tydliga 

regler tillsammans med eleverna i ett tidigt stadie. Fritidspedagogerna och lärarna har i uppdrag 

att se till eleverna ska få kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället (Skolverket 2017). 

 

7. Avslutande reflektioner 

Det som vi tar med oss från uppsatsen var att vi kunde få fram många olika svar och kategorier 

från fritidspedagogerna trots att studien bara bestod av fyra stycken intervjuer med fyra olika 

fritidspedagoger. Fritidspedagogen lyfte olika områden inom populärkulturen och efter 

analyserna kunde det tolkas hur fritidspedagogerna arbetar med barns populärkultur på 

fritidshemmet. Fritidshemmen arbetade på olika sätt både på ett medvetet och omedvetet sätt. 

Det som var intressant var hur djupt det gick att dyka i analysen och diskussionsdelen utifrån 

berättelserna som framkom.  

En av slutsatserna var att det har blivit ett mer medvetet arbete med elevernas populärkultur 

sedan det blev en del av fritidshemmets kapitel 4 i läroplanen. Deras tolkningar av begreppet 

populärkultur var ungefär densamma men fritidshemmen arbetade på olika sätt. 

Vårt förslag för den framtida forskningen inom populärkulturen kan vara att göra intervjuer 

med elever. Det kan handla om vad eleverna har för olika intressen och om eleverna får använda 

sig av sina intressen på fritidshemmet. Det skulle vara mycket intressant att göra en liknande 

uppsats men att fokus inriktar sig på ett barnperspektiv. Detta arbete har varit lärorikt och vi 

har lärt oss mycket under resans gång. 
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Bilaga A 

Hej! 

 

Mitt namn är (namn på intervjuaren) och jag studerar på Högskolan Kristianstad och är nu inne 

på min sista termin vilket innebär att jag har fullt upp med mitt examensarbete om 

fritidshemmet. Jag skriver med en kamrat som heter (namn på skrivkollega i examensarbetet) 

och vårt valda ämne kommer handla om pedagogers uppfattning om barns populärkultur. 

Vi har läst på om forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, tack för att du kommer 

ställa upp och hjälpa till i vår undersökning och föra oss vidare för att kunna samla in data. 

Dina erfarenheter kommer vara till stor hjälp för vår undersökning. Intervjun kommer att 

bestå av 6 frågor, förhoppningen är att vi ska få igång en intressant diskussion om barns 

populärkultur. Det kommer ta ca 30 min att genomföra.  

Vid intervjutillfället kommer du ha rättigheter i form av etiska ställningstagande från vår sida. 

 

 Ditt deltagande kommer vara helt frivilligt! 

 Det innebär att du när som helst under intervjun får lov att avbryta ditt deltagande. 

 Väljer du att avbryta intervjun så kommer vi i samförstånd med dig att välja om det 

aktuella materialet kommer vara med ändå eller om du önskar att allt raderas så 

kommer det att göras. 

 Ditt deltagande kommer behandlas konfidentiellt det vill säga att vi kommer skydda 

din identitet så att ingen vet vem som svarat på frågorna eller vilken skola du arbetar 

på. 

 Önskar du ta del av den sammanställda intervjun i efterhand och läsa igenom den är 

det helt okej. 

 Önskar du att förtydliga i efterhand något svar du gett så är också det helt okej. 

 Materialet kommer endast att användas till detta forskningsändamål. 

 

 

Har du frågor eller funderingar så får du givetvis ta kontakt med mig! 

 

Mvh: (namn på intervjuaren) 

Kontakt: (kontaktuppgifter till intervjuaren) 
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Bilaga B 

Frågorna som kommer ställas till pedagogerna: 

1. Vad uppfattar du som populärkultur? 

2. Hur får ni del av barns populärkultur? 

3. Är det viktigt att arbeta med barns populärkultur? 

4. Hur uppfattar du ert arbete med barnens populärkultur på ert fritidshem är det ett 

medvetet arbete eller omedvetet? 

5. Finns det någon speciell genre inom populärkulturen som du tror är viktigt eller bra att 

arbeta med? 

6. Varför anser du denna genre som viktigare än andra? 
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