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Abstrakt 
Syftet med den undersökning vi genomfört var att se vilka värderingar som förmedlas i 
populära tv-serier. Dessutom ville vi veta huruvida dessa tv-serier kan användas i 
undervisningen utifrån de värderingar som tv-serierna förmedlar. Frågeställningarna 
besvarades med hjälp av tre olika datainsamlingsmetoder. Dessa metoder var 
enkätundersökningar med högstadieelever, en intervju med två lärare samt textanalys av de 
två tv-serierna South Park och Andra Avenyn ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet av 
analysen visar att det går att finna en mängd värderingar som kan ha ett didaktiskt värde. Vi 
har konkret kunnat se ett flertal företeelser i tv-serierna som direkt går att använda i 
undervisning och som det finns stöd för i styrdokumenten.  
 

Nyckelord: Intersektionalitet, TV-serier, Andra Avenyn, South Park, populärkultur, didaktik.  
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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka de elever och lärare som deltagit i vår empiriska studie.   
 
Dessutom vill vi tacka vår handledare Monica Jacobsson Nordström för de tips och råd vi fått 
under arbetets gång. Dina kunskaper inom området har bidragit mycket till genomförandet av 
studien.   
 
Slutligen vill vi tacka våra respektive för stöd och hjälp under intensiva arbetsveckor. 

 

Luleå augusti 2009 

David Van Der Kaay och Peter Öhlund                                                               
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1. Inledning 
 
Det har under årens lopp i medierna förekommit en mängd debatter kring populärkulturella 
fenomen och dess påverkan på ungdomar. Skräckfilmen Motorsågsmassakern stoppades från 
att visas på svenska biografer år 1974 med motiveringen att den innehöll mycket grafiskt våld. 
Hårdrocksgruppen WASP bannlystes av kultursverige på grund av dess kontroversiella texter 
och scenshower. Tv-spelet Postal totalförbjöds i Sverige på grund av dess våldsamma 
innehåll. Dessa förbud och begränsningar är ett uttryck för en rädsla att barn och ungdomar 
inte ska påverkas ”felaktigt” av populärkulturen. Att populärkulturen påverkar ungdomar 
råder nog ingen tvekan om, men är påverkan något negativt? Finns det något värde i det 
populärkulturen förmedlar?  Populärkultur förefaller ha en stämpel av att vara ”skräpkultur” 
och verkar fördummande på dess konsumenter. Tv-serier är en kulturform som ofta anklagas 
för att vara just fördummande och rent skräp (Rönnberg, 2006). 
 
I Statens folkhälsoinstituts undersökning Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02 framkommer 
det att 20 % av ungdomar i grundskoleåldern ser på tv mer än fyra timmar per dag. Under 
helger ökar denna siffra markant till cirka 40 %. Befolkningen i stort ser på tv i genomsnitt 
160 minuter per person och dag (Danielsson, 2003).  
 
Vi har trots detta upplevt under tidigare praktiker att tv-serier inte uppmärksammas i 
klassrummet. Detta till trots att tv-tittande är en stor del av elevernas vardag. De upplevelser 
eleverna får genom tv-mediet tror vi sällan blir bearbetade.  
 
Anser verksamma lärare att det inte finns något att hämta i tv-mediet? Kan det vara så att 
lärare hellre låter eleverna läsa ett kapitel ur något verk av August Strindberg än att visa ett 
avsnitt av The Simpsons? Vi tror att skolan kommer med största sannolikhet svara på dessa 
retoriska frågor genom att föredra ett verk av Strindberg framför en modern tv-serie. Vi anser 
dock att ett av skolans största problem är svårigheten att följa med i tiden och välja material 
som är aktuellt och relevant för ungdomar. Tv-serier är en kulturform som har existerat i 
ungefär ett halvt sekel som vi upplever ännu inte nått in i skolan.  
 
Tv-mediet är ett internationellt medium. En inblick i kulturer från olika delar av världen är 
idag en vardagshändelse. Genom detta fenomen förmedlas även värderingar från alla världens 
hörn. Tv-serieformen är kanske den vanligaste förmedlaren av dessa värderingar. Men vilka 
värderingar och normer förmedlar egentligen i tv-serierna? Finns det någon didaktisk 
potential med användandet av tv-mediet i klassrummet? 
 
Vi är själva vana tv-serie tittare och tror att det kan finnas stort värde i att studera tv-serier i 
syfte att dra lärdom och få ökad förståelse för ungdomars kulturyttringar 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Denna undersöknings syfte är att kunna se vilka värderingar som förmedlas i populära tv-
serier. Dessutom avser vi ta reda på om de analyserade tv-serierna kan användas i 
undervisningen baserat på dess värderingar.  Frågeställningarna blir således: 
 

• Vilka tv-serier är populära hos elever i högstadiet?  
• Ur ett intersektionellt perspektiv, vad för slags värderingar förmedlar dessa tv-serier? 
• Finns det någon didaktisk potential i tv-seriernas värderingar? 
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1.2 Metod 

Undersökningen kommer att genomföras i tre steg. Enkäter med högstadieelever, intervjuer 
med två lärare på högstadiet och dessutom kommer vi att genomföra en textanalys av två tv-
serier ur ett intersektionellt perspektiv. Enkäterna kommer att behandlas kvantitativt. Medan 
intervjuerna och textanalyserna kommer ge resultat av en mer kvalitativ karaktär.   
 
Beteckningarna kvalitativt och kvantitativt avser vilken slags data som kommer att inhämtas 
och på vilket sätt den kommer att bearbetas och analyseras. Kvalitativt inriktad forskning är 
en metod ”där datainsamlingen fokuserar på mjuka data till exempel i form av kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial”.(Patel, 
Davidson, 2003, s14) Kvantitativ forskning är en metod som fokuserar på hårddata till 
exempel kvantitativa enkätundersökningar och observationer. En fördel med att använda sig 
av enkäter är att man kan samla information kring ett stort antal variabler, eller mycket 
information om ett begränsat antal variabler (Patel, Davidson, 2003).  
 
Syftet med enkätundersökningen är att få in information av ett stort antal elever för att kunna 
utröna deras åsikter och uppfattningar kring ett begränsat ämne. Patel och Davidsson (2003) 
menar att intervjuer kan användas för att ”upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheter hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen” (Patel, Davidson, 2003, s78) I vårt fall har intervjuerna till syfte att utreda 
verksamma lärares syn på de två tv-seriernas didaktiska potentialer utifrån dess värderingar.  
 
Ett hermeneutiskt förhållningsätt kommer användas när vi tolkar, samlar och bearbetar 
materialet i undersökningen. Genom hermeneutiken kan vi ”förstå andra människor och vår 
egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade 
och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar” (Patel, 
Davidson, 2003, s.29).  
 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson menar i boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
(1994) att ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär en systematisk analys av ämnet. Detta för 
att undgå godtycklighet där forskaren bortser från helheten och bara fokuserar på det han/hon 
vill se. Att se till helheten är fundamentalt för validitet i en undersökning. Utifrån helheten ser 
sedan forskaren till detaljerna för att söka svar på frågeställningen. Att gå mellan helhet och 
detaljer kallas att röra sig i den hermeneutiska cirkeln (Starrin, Svensson, 1994). För att 
information inte ska riskera att feltolkas tror vi att det krävs att den ses i hela sitt 
sammanhang. I och med att tv-serier är ett begränsat studieobjekt får vi ett helhetsperspektiv 
som är fördelaktigt att arbeta utifrån. Ett hermeneutiskt förhållningsätt ger ramar till det tänkta 
forskningsområdet, såväl analyser av tv-serier som bearbetning av intervjuer och 
materialinsamling.  Det är även viktigt i resultatredovisningen att våra slutsatser har sin grund 
i materialet och tydligt påvisar slutsatserna tillförlitlighet.  
 
Analysen av tv-serierna kommer att ha en intersektionellt ansats. För att få en förståelse för 
vad intersektionalitet är, se teoretisk ram (s.3). Intersektionalitet ger en mångfacetterad bild av 
det sociala samspelet. Att tillämpa detta perspektiv ger en möjlighet till att se ett bredare 
spektra av de värderingar som förmedlas genom tv-serier. I skolans styrdokument påvisas det 
att frågor om till exempel, kön, sexualitet och etnicitet ska lyftas fram i 
klassrummet.(Skolverket, 1994) Därför anser vi det vara en självklarhet att betrakta utifrån 
det intersektionella perspektivet. 
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1.2.1 Urvalsgrupp 

Vi har för avsikt att genomföra vår studie med elever och lärare på en högstadieskola. 
Åldersgruppen hos eleverna kommer därför att ligga mellan 13 och 15 år. Högstadiet är 
relevant för vår undersökning då vi tror att dessa elever ser på tv-serier med stor variation på 
dess avsedda målgrupp. Urvalet av elever som kommer att delta i enkätundersökningen 
kommer att ske slumpmässigt.  
 
1.2.2 Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en enkätundersökning i tre slumpmässigt utvalda klasser med 45 
elever. Vi var själva närvarande vid själva enkätundersökningen. Vi förklarade att vårt syfte 
var att ta reda på vilka tv-serier de föredrar och oftast ser på. Eleverna fick sedan tio minuter 
till sitt förfogande att svara på enkäten. Då vi själva var närvarande tror vi att eleverna tog 
uppgiften på allvar och svarade sanningsenligt. Vi upplevde att samtliga elever kunde svara 
på frågorna utan svårigheter.  

Dessutom har intervjuer utförts med två lärare som undervisar i SO-ämnena och/eller svenska. 
Dessa två lärare fick se ett avsnitt ur de två populäraste tv-serierna. Målet med intervjuerna 
var att se vilka värderingar dessa tv-serier förmedlar och vilka potentialer dessa tv-serier har 
som verktyg i lärandet. Vi förklarade att tv-serierna de skulle få se var de två populäraste tv-
serierna hos deras elever. Vi genomförde därefter intervjun utifrån ett antal frågeställningar.    

Slutligen kommer vi utifrån resultatet av enkätundersökningen göra en textanalys av två tv-
serier som är populära hos elever. Analysen ska göras utifrån ett intersektionellt perspektiv 
där normer och maktstrukturer tydliggörs. 
 
1.3 Teoretisk ram 
 
1.3.1 Intersektionalitet 
 
Vi kommer, som tidigare nämnt, att använda oss av ett intersektionellt perspektiv i vår studie. 
Det intersektionella perspektivet är relativt modernt inom forskning och har sitt ursprung i 
postmodern feministisk teori, postkolonial teori, black feminism och queerteori (Lykke, 
2003).  
 
Med ett intersektionellt perspektiv ser man till helheten i olika maktstrukturer där 
institutionellt konstruerade kategorier som genus, klass, etnicitet, sexuell preferens, ålder, 
profession och nationalitet samspelar med varandra och belyser komplexa maktförhållanden. 
Begreppet intersektionalitet har i sin svenska förklaring betydelsen ”en linje som korsar eller 
avskär en annan” (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007, s9).   
 
Illustrationen på nästa sida åskådliggör på vilket sätt kategoriseringen av människor 
överlappar varandra. Människan befinner sig i mitten av cirklarna och är därför i detta 
exempel ett resultat av sitt kön, etnicitet, sexualitet och klass. 
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Ursprunget till begreppet intersektionalitet har sin härkomst från 1800-talets kvinnorörelse, 
amerikanska svarta frihetsrörelser och socialistiska kvinnorörelser från 1800-talet och tidigt 
1900-tal. Forskning kring sexualitet, klass, kön och etnicitet har utövats separat och under 
olika tidsperioder. Klass har den äldsta forskningshistoriken med härkomst från 
upplysningstiden på 1700-talet. Kön och jämställdhet började utforskas under 1900-talets 
första hälft. Sexualitet först under 1980-talet och etnicitet sedan 1990-talet. Dessa har 
tillsammans blivit en gemensam forskningsgren i intersektionalitet. Juridikprofessorn 
Kimberlé Williams Crenshaw brukar nämnas som den första forskaren som använder sig av 
begreppet i sina studier på slutet av 1980-talet och det var även hon som införde begreppet 
inom vetenskapliga kretsar. (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007) 
 
Intersektionalitet indelas i en mängd kategorier. Etnicitet, kön, sexualitet och klass är den 
mest ordinära gruppindelningen. Men det är viktigt att beakta att denna kategorisering 
innehåller ett flertal subkategorier. Till exempel kan etnicitet inbegripa ålder, hudfärg, 
familjesituationer etcetera.  (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007)  
 
Vid analys ur ett intersektionellt perspektiv måste olikheter och orättvisor i de olika 
kategorierna lyftas fram och diskuteras. ”Det räcker inte med att plädera för erkännandet av 
olika identiteter. Man måste även förklara varför dessa olikheter finns och på vilket sätt de är 
kopplade till varandra” (De los Reyes, Mulinari, 2005, s16)  
 
Ett exempel hur olika de olika kategorierna interagerar med varandra kan läsas i Paulina de 
los Reyes och Diana Mulinaris bok intersektionalitet - kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap (2005). Här ges ett exempel på hur intersektionalitet kan användas 
som verktyg för att studera delar av det svenska samhället. Exemplet belyser hur kvinnor som 
utsätts för hedersvåld hamnar i en annan kategori än andra ”svenska” våldsoffer. Hedersvåldet 
i sig indikerar att det rör sig om ”andra” kulturer och bortförklaras därför av samhället som 
någonting avvikande. (De los Reyes, Mulinari, 2005) Detta belyser hur våldsoffret blir utsatt 
från två olika håll. Dels som kvinna i en kultur där hedersvåld kan förekomma. Men även i 
egenskap av en avvikande kulturell bakgrund.  
 
I analysen av de två tv-serierna kommer vi att utgå ifrån fyra kategorier inom 
intersektionalitetsbegreppet. Dessa fyra kategorier är klass, kön, sexualitet och etnicitet. 
 
Begreppet ”klass” har en tydlig koppling till filosofen Karl Marx. Han utförde klassanalyser 
och studier kring människans sociala villkor och utvecklade en teori kring klassutjämning 
som kom att utmynna till det kommunistiska manifestet. Begreppet ”klass” enligt Marx kan 
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enkelt beskrivas genom att någon köper arbetskraft av en arbetare för egen vinning. Vilket i 
sin tur kan leda till att en grupp blir kapitalstarka medan en annan grupp förlorar 
förutsättningen att klättra upp på den socioekonomiska stegen. Från Marxs teorier har 
uppfattningen kring begreppet klass förändrats i komplexitet. 
 
Klass i den traditionella marxistiska bemärkelsen har i dagens forskning kommit i skymundan 
till förmån för nya klassteorier. Pierre Bourdieu beskriver med sin teori att klassmotsättningar  
förekommer i något han kallar ”fält”. Detta kan förklaras som ett avgränsat socialt eller 
strukturellt område, vilket kan studeras empiriskt. Exempel på detta är fångläger, 
bostadsrättsförening, företagsledning etcetera. I dessa fält sker motsättningar som tidigare 
varit kopplat till exempelvis klassmotsättningar. Ekonomiskt kapital är idag ej den enda 
faktorn vid bestämmandet av klasstillhörighet. Kulturellt kapital är enligt Bourdieu en resurs 
av vilket personer har möjlighet att tillskansa sig inflytande inom ett fält. Det kulturella 
kapitalet är summan av en persons färdigheter och sociala kompetens. Detta är ett abstrakt 
begrepp vilket innebär svårigheter att definiera en persons status i fråga om kulturellt kapital. 
Inte desto mindre har ett högt kulturellt kapital en avsevärd betydelse i vissa kretsar eller fält. 
En person av medelklasshärkomst kan genom ett högt kulturellt kapital smälta in och 
accepteras av en grupp med ett högre ekonomiskt kapital. Betydelsen av de två olika slags 
kapital har olika värde beroende på vilket fält personen befinner sig i (Eriksson-Zetterquist, 
Styhre, 2007). 
 
Genusdebatten tog fart under 1970-talet och nya begrepp lanserades som t ex ”patriarkat”. 
Begreppet syftar till en inneboende mansdominans där kvinnan är underordnad mannen. Detta 
blev startskottet för forskning inom denna gren. Ordet ”gender” vilket översatt till svenska 
blir ”genus” presenterades av antropologen Gayle Rubin 1975. Ordet ”genus” syftar till det 
kulturellt kvinnliga. Att kvinnan föds i sitt kön men fostras i sitt genus (Carlsson-Wetterberg, 
Jansdotter, 2004, s. 113f). Direkt från födseln skapar omgivningen attribut tillhörande barnet, 
beroende på dess kön. Till exempel får ofta flickor rosa barnkläder medan pojkar får blå. 
Under uppväxten fostras flickor till att vara hjälpsamma, omhändertagande och 
”husmoderliga”. Pojkar däremot fostras till vara starka, ”tuffa” och de har inte samma krav att 
vara ansvarstagande som flickor har. Ordet ”kön” syftar till det rent biologiska och 
fysiologiska. Oavsett vilket genus en person fostras till, kommer förmodligen det rent 
biologiska könet tillskrivas roller av omgivningen (Carlsson-Wetterberg, Jansdotter, 2004). 
 
Det är dock först under 1990-talet som genusforskningen verkligen har uppnått statusen av en 
forskningsgren som är väletablerad (Carlsson-Wetterberg, Jansdotter, 2004). Att forska 
utifrån ett könsperspektiv innebär att utkristallisera könsroller, maktförhållanden mellan män 
och kvinnor samt sociala förhållanden. Flertalet forskare använder sig vanligtvis av 
benämningen ”genus” när de studerar dessa förhållanden. Forskaren Britt-Marie Thurén 
uttrycker att genusforskningen handlar om nästan allting. 
 

”Det handlar, enkelt uttryck, om allting vi människor ”gör” med det som till 
vardags på svenska kallas kön: tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, 
känner, skriver, målar, dansar, fantiserar, önskar, upplever, definierar – 
konstruerar som forskare brukar säga för att sammanfatta. Det handlar lika 
mycket om män som kvinnor, och eventuella andra genuskategorier, det 
handlar lika mycket om sexualitet som arbetsmarknad, det handlar lika 
mycket om processer som strukturer. Nya tankebanor, som queerteori eller 
performence-teori ingår lika mycket som gamla debatter om socialistisk 
feminism versus radikalfeminism eller särart versus likhet (Thuren, 2002, 
s5). 
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Genusbegreppet är alltså oerhört omfattande och svårt att begränsa. Filosofen och 
genusvetaren Judith Butler publicerade 1990 boken Gender Trouble. En bok som fortfarande 
idag anses vara en av de bättre böckerna om forskning kring kön och genus (Rosenberg, 
2003). 
 
Butler kritiserade den då feministiska debatten och menade att den koncentrerade sig till 
uteslutande vita medelklasskvinnor. Butler menar att definitioner över vad en kvinna, man, 
etnicitet, manlighet etcetera är borde frigöras från dessa, och istället hitta nya ideal. 
Queerteori grundar sig i teorier inom lesbisk feministisk teori samt från gaystudier som 
ifrågasätter hetrosexualitetens normerande ställning i västvärlden (Rosenberg, 2003).  
 
Boken Gender Trouble blev även uppkomsten för queerteorin. Begreppet ”queerteori” anses 
Teresa de Lauretis ha myntat under en konferens kring homosexualitet 1990 (Eriksson-
Zetterquist, Styhre, 2007). Butler anser dock att begreppet queer inte ska definieras. 
Begreppet queers syfte är att bryta upp kategorier och inte bli en (Rosenberg, 2003).  
 
Teorin ifrågasätter uppdelningen mellan kön och genus, en så kallad ”heterosexuell matris”. 
Butler anser att det inte finns ett ”rent kön” eller ”rent genus” utan hon menar att vårt 
samhälle och kultur är uppbyggt kring en mall av vad kön eller genus egentligen ska vara. Till 
exempel säger hon att ett nyfött barn kan representera det ”rena” könet. Men att det endast tar 
några minuter innan könet fastställts och dess roller skapas av den kringomliggande 
omgivningen. Det finns helt enkelt inget kön utan bara individer. Det är dock vi människor 
som har ett behov av att kategorisera vår omgivning (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007). 
 
Etnicitet har sin grund i postkolonial teori. I och med kolonialismen, framförallt under 1800-
talet uppstod en kulturkrock där människors ursprung och etnicitet kom att spela roll för deras 
sociala förutsättningar. Ett exempel på det var Indien som blev en Engelsk koloni. Där blev 
lokalbefolkningen arbetare och förlorade möjligheten att inneha maktpositioner. Resultatet 
blev ett ”vi och dom”-förhållande. Den västerländska mannen tog makten vilket innebar att 
ursprungsbefolkningen fick en marginaliserad roll som arbetskraft. En känd roman som ofta 
får illustrerar detta förhållande är Daniel Dafoes roman Robinson Crusoe. Den visar hur 
Crusoe intar den västerländska mannen roll som maktutövare medan Fredag automatiskt intar 
rollen som tjänare. Detta kan ses som en direkt parallell till kolonialismen under 1800-talet 
(Loomba, 1998) 
 
Uppfattningen om icke västerlänningar som tjänare/arbetare lever kvar fortfarande i idag. I 
USA är till exempel svarta klart underrepresenterat på högre nivåer i företag fast de innehar 
samma utbildningsnivå som den övriga vita befolkningen.  
 

”Altough blacks have largely been freed from the most oppressive aspects of 
the machinery which insured their underdevelopment, the legacy of this 
early era remains. It is apparent in the persistent deprivations of blacks, 
relative to whites, in educational attainment, occupational distrubution, 
patterns of employment, income levels and geographic location. Continuing 
patterns of discrimination merge with accumulated disadvantages to sustain 
black deprivation” (Allen, 1994, s57). 

 
Postkolonial teori är till stor del diversifierad och kan appliceras på en mängd discipliner 
inom forskningsvärlden till exempel feminism, kulturgeografi och filosofi. Teorin påminner 
mycket om det intersektionella perspektivet i det avseende att den berör och kombinerar 
flertalet skärningspunkter. (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007). 
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Begreppet ”etnicitet” inom det intersektionella perspektivet bygger på att studera 
maktförhållanden som baseras på etnicitet och hudfärg (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007). 
 
Inom ramen för vår analys av tv-serier kommer de olika kategorierna – klass, kön, sexualitet 
och etnicitet, utkristalliseras med hjälp av ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar är 
förankrade i bakgrundslitteraturen.  
 
Klass 

• Vilka ekonomiska skikt förekommer i tv-serierna? Hur tydliga är dessa skikt? 
•  Hur ser maktutövandet ut? Vem eller vilka har makten och på vilka premisser? 
• Vilka grupperingar förkommer? Vem eller vilka inkluderas/exkluderas och varför?  
• Vilka sociala och kulturella likheter respektive olikheter indikerar klasstillhörighet?  

 
Kön 

• Hur ter sig karaktärernas egenskaper och deras handlingar utifrån deras sociala kön? 
(genus) 

 
Sexualitet 

• På vilket sätt uttrycker sig heteronormativiteten i tv-serierna? 
• Bryts heteronormativitetens mönster och i så fall på vilket sätt? 

 
Etnicitet 

• Förekommer det etnisk särbehandling i tv-serierna? 
• Existerar det sociala olikheter grundat på etnicitet? 

 
1.4 Tidigare forskning  
 
1.4.1 Populärkulturens väg in klassrummet 
 
Populärkultur är ett kulturområde som inte enkelt låter sig definieras. Forskaren och läraren 
Simon Lindgren problematiserar i sin bok Populärkultur- teorier, metoder och analyser 
(2005) kulturområdet utifrån fyra definitioner. 
 

• Populärkultur är kultur som många uppskattar. Detta är ett stort kriterium i 
beskrivningen av populärkultur. Per definition måste populärkulturen vara populär. 
Kvantitetskriteriet är dock inte tillräckligt när det gäller att definiera populärkultur. 
Olika populärkulturella yttringar uppnår inte alltid hög popularitet. Till exempel är 
inte den animerade tv-serien The Simpsons mindre populärkultur än Allsång på 
Skansen trots stor skillnad i tittarsiffror.    

 
• Populärkultur, en annan kultur än finkultur. Populärkulturen är enligt detta synsätt 

en kultur för personer som inte har förmågan att förstå och uppskatta det finkulturella. 
På grund av det blir det populärkulturella synonymt med det enkla och lättsmälta. Det 
förekommer emellertid problem med detta synsätt. Finkultur är i dag inte enkel att 
särskilja från populärkultur. Ett exempel är David Lynch filmer. Hans filmer är ofta 
fyllda med mångtydiga symboliska figurer och ett abstrakt bildspråk. De är dock 
populära och blir därmed svåra att stoppa i endera fack.  
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• Populärkultur är masskultur. 1800-talet är det århundrade då masskonsumtion fick 
sin början och då även i fråga om kultur. Denna masskonsumtion av kultur uppfattades 
av den härskande klassen som någonting farlig. Den kultur som massorna 
konsumerade blev synonymt med anarki och revolution. Med hjälp av skolorna 
försökte den härskande klassen införliva finkultur i medborgarna, för att motverka 
populärkulturens framfart. Idag lever denna debatt till viss del kvar i den svenska 
skolan.  

 
• Populärkultur är folkkultur. Detta påstående syftar till att populärkultur skapas av 

folket för folket. Tanken på att populärkulturen skulle vara pålagt uppifrån går därför 
om intet. Ett problem med detta ligger i att definiera vilka som går under kategorin 
folket. Det folkliga har sedan 1800-talet varit en romantisk yttring för det genuina och 
traditionella, såsom folksagor. Denna bild skapades som motpol till det nya och 
kommersiella, i realiteten populärkultur. I och med att det folkliga går stick i stäv med 
det populärkulturella kan det inte användas för att beskriva populärkulturen. 
Populärkulturen är likväl folklig i det att den ger vad folk vill ha. 

 
Tv-serier i allmänhet kan sägas tillhöra en del av dagens populärkultur (Rönnberg, 2005).  
 
Inom skolvärlden föreligger det idag en maktkamp mellan populärkulturen och den äldre 
kanonlitteraturen. Ofta står de i motsatsförhållande till varandra och det debatteras ofta i 
tidningar om undervisning ska bedrivas utifrån antingen kanonlitteratur eller populärkultur, 
eller tillsammans. Det är viktigt att förstå att en stor del av dagens kanonlitteratur tidigare 
klassades som ”skräpkultur”, men med tiden etablerats som en del av den svenska 
kanonlitteraturen (Persson, 2000). 
 
I slutet av 1800-talet debatterades det ofta om romanens vara eller inte. Den uppfattades farlig 
och vanebildande. Läraren och debattören P.A Siljeström menade att ”Den verkar såsom en 
rusgifvande dryck, som efter rusets njutning förorsakar den rysliga känsla af tomhet, hvarifrån 
drinkaren söker att genom ett nytt rus befria sig” (Persson, 2000, s29). Detta visar på att 
samhället och skolan står under ständig förändring och det som i går setts som skräpkultur, 
kan imorgon ses som finkultur.  
 
Postmodernismen är ett begrepp vilket togs i bruk under 1960-talet. Begreppet förändrade 
synen och förhållningssättet till kulturella hierarkier. Föreställningar om vad som är kulturellt 
högt och lågt började ifrågasättas av den postmoderna kulturella eliten – författare, debattörer, 
konstnärer etcetera. De började studera populärkulturen ur ett nytt förhållningssätt och fann 
vissa kvaliteter som de tidigare inte hade förmåga att se (Persson, 2002).  
 
Under 1960-talet började även skolan använda sig av populärkultur i undervisningen. Främst 
med hjälp av Rune Fröroths lärobok Författare och förfuskare från 1959. Detta var en 
antologi där innehållet varierade mellan etablerad och erkänd litteratur och enligt dåvarande 
mått ”dålig litteratur”. Syftet med denna bok var att eleverna skulle jämföra den goda 
litteraturen med den dåliga och då göra slutsatsen att den goda är att föredra. Problemet var att 
eleverna föredrog den dåliga litteraturen. Därmed banade detta vägen för det faktum att det 
inte var så enkelt att särskilja mellan finkultur och populärkultur (Persson, 2000). Fortfarande 
idag är denna debatt aktuell inom skolan. 
 
Sociologen Pierre Bourdieu menade att samhället har i sin differentiering av klasser, ett 
inbyggt kulturellt spel. Människan gör dagligen val inom alla aspekter av sin livsstil. Genom 
detta val, tar vi en position i det sociala rummet och ett kulturellt ställningstagande. Bourdieu 
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ansåg att detta ställningstagande indikerar om en människa rör sig i det kulturella finrummet 
eller i det mer vardagliga, enkla rummet. Det finns dock ett antal människor som har det rätta 
kulturella kapitalet att avkoda vad som är rätt eller fel inom ett givet socialt sammanhang. 
Problemet med detta system är att sociala hierarkier upprätthålls eftersom att de människor 
som styr systemet kommer från överklasspräglade kretsar (Lindgren, 2005). I och med att det 
är ett fåtal som styr vad som anses vara ”fint” kommer populärkulturen ha svårigheter att bli 
en del av det finkulturella. 
 

1.4.2 TV 

Film- och barnkulturforskaren Margareta Rönnbergs bok, TV är bra för barn (2005) 
uppmärksammar vanliga myter om TV och försöker använda nya sätt att betrakta mediet. 
Rönnberg menar att vuxna ofta anser att TV-serier är ”kommersiell smörja”. Detta bygger på 
en uppfattning om att de kommersiella serierna bara går ut på att tjäna pengar. Barnen saknar 
insikt i begrepp som kommersialism, och lägger därför andra värderingar på sitt TV-tittande. 
Ett exempel på vuxenperspektivet är ”Om de så kallade fem böckerna säger man på 
biblioteket till lässugna barn: Nej, såna böcker har vi verkligen inte, vi har bara bra böcker 
här” (Rönnberg, 2005, s 65). Det indikerar på att det alltid funnits en tradition om att 
klassificera texter i bra och dåliga fack, utan att reflektera över varför. 
 
Rönnberg (2005) menar även att många vuxna tror att TV-serier befäster fördomar och 
könsroller. Detta menar hon inte är fallet utan att TV-serier kan göra barn mindre 
könsrollsstereotypa. Rönnberg menar till exempel att en flicka som befinner sig i en värld 
med mammor, bebisar och matlagning kan titta på TV-serien My Little Pony och fantisera att 
de gör regelöverträdelser. De rider över ängar och stängsel och gör sådant som inte är en del 
av deras realitet och går därigenom utanför det konventionella, könsstereotypiska ”flickiga”. 
Rönnberg anser att TV-serier ofta är stereotypiska och har tydliga könsroller men att barn fort 
uppmärksammar dessa könsroller och kan identifiera sig med dem. I slutändan kommer detta 
att nyansera bilden av båda könen. 
 
Tidigare användes TV-mediet närmast i undantagsfall i skolan. Populärkulturen i alla dess 
former ansågs allt för undermåligt. Till och med styrdokumenten påtalade detta. Ett exempel 
ur Lgr80. ”Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt 
undermålig och hårt präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och 
motarbeta”(Brodow och Rininsland, 2005, s10) 
 
I och med detta råder det ingen tvivel om att skolan tidigare direkt har motverkat användandet 
av populärkulturella verk i undervisningen. Men med LP094 finns det en dörr in i 
klassrummet för de nya medierna och populärkulturen. Till exempel står det under 
svenskämnets karaktär och uppbyggnad ”Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya 
världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till 
att forma identiteten” (Skolverket, 1994). Detta visar att populärkultur ska vara en del av 
undervisningen. Det förekommer dock oklarheter hur användandet av populärkultur ska ske i 
undervisningen. 
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1.4.3 Skräpkultur och moralpanik 
 
Mellan 1968 och 1989 ansågs kulturprodukter för barn vara ”skräpkultur” och många experter 
inom området fördömde dessa produkter. Framförallt ansågs TV-program vara en del av detta 
”skräp”. När kommersiella TV-kanaler infördes ändrades etiketten från ”skräpkultur” till 
”kommersiellt”. Den ”kommersiella” kulturen brukar ofta beskrivas som en akt som förför 
barnen med billigt skräp. Vem som helst kan inte skapa kulturprodukter inriktade till barn. 
Helst ska en person som skapar kulturprodukter för barn vara en äldre, djupsinnig och 
allvarlig man. Rönnberg (2006) menar att detta förhållningsätt till barnkultur inte är en rättvis 
värdering utan endast ett omdöme. Etiketterna ”skräp” och ”kommersiell kultur” avser helt 
enkelt produkter som lågvärderas av den dominerande kulturmakten. Det är helt enkelt ett 
dominansförsök från en privilegierad grupp människor som försöker införliva sin 
klassposition till nästa generation. De försöker inte förstå produkten från användarnas 
perspektiv utan det är enbart en arrogant vägran. Rönnberg anser vidare att kvalitet är 
användbarheten utifrån det tilltänkta syftet med produkten/ritualen och det inte är moraliskt 
eller estetiskt rätt att tvinga barn en kulturprodukt som är obegriplig eller tråkig. Barn måste 
få göra egna erfarenheter, inte ta över de vuxnas. 
 
Den 2 december 1980 kom debatten om en specifik del av skräpkulturen att stegras avsevärt. 
Videovåldet debatterades i TV-programmet Studio S, med en tittarstorm som följd. Filmklipp 
ur några våldsfilmer, till exempel Motorsågsmassakern och Boogeyman, visades under 
programmet. Därefter följde en debatt mellan föräldrar och politiker där alla var överrens om 
att videovåldet måste bort. I tidningarna dagen efter programmet var debatten i full gång och 
moralpaniken var ett faktum. Det genomslag Studio S fick i de svenska hemmen har nog inte 
haft någon motsvarighet varken före eller efter i svensk media. Videovåldet blev över en natt 
det svenska folkets enskilt mest högprioriterade fråga. Debatten var dock under den tiden 
kraftigt onyanserad och präglades av överdrifter, framför allt i fråga om våldets omfattning, 
brutalitet och påverkan. Det i sig kan beskrivas som en del av definitionen av moralpanik, 
oförmåga att nyansera debatten (Höjdestrand, 1997).  
 
En aktuellare debatt kring underhållningsvåldet men i mindre omfattning kan kopplas till TV-
spelet Grand Theft Auto. En mängd debattartiklar kring det nämnda spelet har publicerats i 
samband med att en ny uppföljare av spelet släppts. Den senaste i raden berör Grand Theft 
Auto 4 som släpptes våren 2008. En artikel i Expressen skriven av kristdemokraten Anders 
Bergsten bär rubriken ”Förbjud våldsspel som GTA IV”. Retoriken i artikeln innehar likheter 
med debatten om videovåld under 80-talet (Expressen, 14 maj 2008). Dock har debatten 
aldrig varit i närheten av den intensitet som förekom efter Studio S. 
 
 
1.5 Förankring i styrdokumenten 

Då studien till stor del avhandlar hur TV-serier kan användas i svenskämnet och 
samhällsorienterande ämnen för senare år, läggs all fokus på ämnenas styrdokument. I 
styrdokumenten för samhällsorienterande ämnen för senare år står det under rubriken karaktär 
och uppbyggnad att: 

 
”Medier och mediers budskap spelar stor roll när människor bildar sina 
uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena skall eleverna bli förtrogna 
med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan 
användas och hur de påverkar människan och samhället. Genom att orientera 
sig i olika informationsmiljöer och använda olika informationskällor får 
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eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-samhället medför. Att 
söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa 
information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse 
– är centralt i de samhällsorienterande ämnena. ” 

 
Detta innebär att eleverna ska få en förståelse för hur medier påverkar oss och vilka 
möjligheter det finns med att använda sig av dessa. Skolan ska ge eleverna tillfällighet att 
nyttja medierna på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt. Uppdraget som ges i ovanstående citat är 
omfattande och berör ett flertal punkter i undervisningen. Det är viktigt att poängtera att 
styrdokumenten påpekar att film och TV inte bara ska visas för eleverna, utan även bearbetas 
på flera olika plan.  Att värdera de intryck som ges av film och TV kräver träning och 
kunskap, vilket skolan kan och ska förmedla till eleverna. Detta är viktigt i en tid då 
ungdomar bombarderas av information och andra synintryck genom de dagliga medierna 
Användandet av film, tv-serier, tv-spel i undervisningen är en del av ett vidgat textbegrepp 
som innebär att film, tv-serier och tv-spel kan betraktas som texter med likvärdig status som 
övrig litteratur.  Dessutom står det att: 
 

”I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, 
sexualitet, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också 
samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att 
diskutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas.” 

”I det samhällsorienterande perspektivet ingår att orientera om olika 
uppfattningar, men klart ta ställning mot sådana som innebär kränkningar av 
andra människor. En grund för tolerans mot oliktänkande skapas av 
förståelse för att företeelser kan uppfattas på olika sätt av olika människor, 
beroende exempelvis på kön, klass och etnisk tillhörighet.” 

Eleverna ska få reflektera kring grundläggande mänskliga värderingar och få en förståelse för 
varandras likheter och olikheter. Eleverna ska med andra ord kunna analysera och reflektera 
över maktstrukturer i samhället. I och med det finns det en tydlig koppling till det 
intersektionella perspektivet. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att belysa dessa 
värderingsfrågor, då de anvisar att pedagoger ska arbeta med frågor om etnicitet, sexualitet, 
kön och klass. Även dessa utdrag från styrdokumenten belyser hur omfattande det 
pedagogiska uppdraget är. Värderingsfrågor, reflektioner kring sexualitet och människosyn 
kan ta mycket tid i anspråk. Därför måste dessa frågor vara en integrerad del i den dagliga 
undervisningen och lyftas fram i ljuset. 
 
I styrdokumenten för svenskämnets karaktär och uppbyggnad står det att läsa: 
 

”Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar 
erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och 
världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger 
möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda 
och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 
formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 
odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och 
teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster 
och förebilder.” 
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Här framkommer det att TV-serier kan vara en del av undervisningen med koppling till det 
vidgade textbegreppet. Samt att rörlig bild kan hjälpa till att belysa mönster och beteenden i 
samhället. Detta utdrag förklarar att det finns oerhört mycket att hämta i populärkulturen, att 
elever kan forma sina identiteter och värderingar genom film och TV. Ungdomar befinner 
alltså sig i en begreppsvärld där ämnen tas upp som i stor utsträckning berör skolan och dess 
uppdrag.  
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2. Resultat 
 
2.1 Analyser av TV-serier 
 
Av enkätundersökningen framgår det att eleverna inte direkt sluter sig till några enstaka TV-
serier, utan det finns en stor bredd i deras preferenser (se diagram. 2). Det visar sig också att 
det förekommer en tydlig polarisering av vad flickorna respektive pojkarna föredrar. 
Flickorna föredrar framför allt dramaserier, medan pojkarna hellre tittar på komediserier. 
Utifrån vår undersökning är det bland annat tv-serierna Andra Avenyn, Simpsons och South 
Park som står ut från mängden 
 
Vi har valt ut två av dessa TV-serier, South Park och Andra Avenyn. Simpsons innehar 
likheter med South Park i fråga om dess ironiska och i vissa fall samhällskritiska humor. 
Därför anser vi att det räcker med att bara ta upp en av dessa serier i vår analys. Valet föll på 
South Park på grund av dess kontroversiella innehåll vilket är intressantare ur det 
intersektionella perspektivet. .  
 
Vår analys är upplagd så att vi ser på varje serie för att sedan analysera kön, sexualitet, 
etnicitet och klass enskilt för att kunna dra en sammanhängande slutsats om vilka värderingar 
TV-serien förmedlar, ur det intersektionella perspektivet.       
 
2.1.1 Andra Avenyn 
 
Den svenska dramaserien Andra Avenyn är skapad av Peter Emanuel Falck som tidigare legat 
bakom TV-serierna Rederiet och Tre Kronor. Serien startade 2007 med tre avsnitt i veckan, 
men det senaste året visas endast ett avsnitt i veckan. Serien handlar om ett flertal familjer i 
det fiktiva bostadsområdet Riverside som ligger i närheten av Götaälv. Namnet ”Andra 
Avenyn” kommer från en gata som ligger i Riverside. Serien präglas av klassiska ”såpa-
problem” till exempel alkoholism, mord, kärleksproblem, ungdomsproblem etcetera. De 
avsnitt vi valt att analysera av serien är de tre första avsnitten från den första säsongen. Detta 
då det annars skulle vara svårt att veta karaktärers bakgrund samt att deras framträdande 
karaktärsdrag presenteras.  
 
Det första avsnittet i TV-serien Andra Avenyn inleds med att vi får se att Tonys fru mördas 
året 1998. Tonys sitter i fängelse i nio år för att han skjutit mördarna vid sin frus dödstillfälle. 
2007 blir Tony frisläppt och försöker nu ta kontakt med sin son som blivit uppfostrad av sin 
döda frus syster, Angelica Svensson. Sonen Kim vill dock inte veta av sin pappa. Tony 
försöker då kontakta Kim på sonens boxningsklubb. Stämningen blir dock överhettad och 
Kim slår sin pappa. Efteråt lättas stämningen upp mellan Tony och Kim. Angelica som 
arbetar som fastighetsförvaltare i ett hus som hon och hennes mamma bor i får sparken från 
sitt jobb av Lotta Björns. Angelica tröstas av Tony och de fattar tycke för varandra. I familjen 
Fagerlind kommer David Zimmerman in som fosterson, sedan hans föräldrar gått bort i en 
bilolycka. Familjen Fagerlind var gamla vänner till Davids föräldrar. Roxanna är ett annat 
fosterbarn hos Fagerlinds och börjar genast bråka med David. De tycks dock komma överens 
efter en tid. Lotta Björns dotter Jossan har under den här tiden blivit vittne till ett kriminellt 
ungdomsgängs utpressarverksamhet. I detta ungdomsgäng hittar vi Hamza och ibland även 
hans kusin Karim. Hamza bor hos Karims föräldrar och de är alla invandrare från ett okänt 
muslimskt land. Karim är uppenbart intresserad av Jossan men vågar inte göra någonting av 
det. Det tredje avsnittet av Andra avenyn avslutas med att Tony åker iväg för att hämnas på en 
av deltagarna vid hans frus mord men klarar inte av att genomföra dådet.       
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I analysen har vi utgått ifrån ett antal frågeställningar till de olika kategorierna inom vår 
intersektionella ansats. Frågeställningarna baserar sig på bakgrundsmaterialet om klass, kön, 
sexualitet och etnicitet.  
 
Klass 
 
Vilka ekonomiska skikt förekommer i TV-serierna? Hur tydliga är dessa skikt? 
 
TV-serien Andra Avenyn utspelar sig i samhället Riverside. Det framkommer i det andra 
avsnittet att det förekommer en uppdelning inom orten. I den södra delen bor människor som 
har medel till god inkomst. Medan de invånarna i norra Riverside är låginkomsttagare. TV-
serien visar tydligt vilka sociala skikt varje familj tillhör detta visas dels genom hur 
hemförhållanden porträtteras samt tydliggörs det snabbt genom språkbruk, yrke och agerande. 
De tre första avsnitten presenterar framförallt fyra familjer med olika klasstillhörighet. Dessa 
är familjen Björn/Tegebrandt vilket äger företaget Björnsängar och tillhör överklassen. 
Familjen Fagerlind där föräldrarna arbetar som rektor respektive psykolog. De tillhör övre 
medelklassen. Familjen Svensson består av en mormor med dotter och barnbarn. De äger ett 
café med bristande ekonomi, dock framställs familjen som medelklass. Familjen Hussein är 
första generationens invandrare och fadern i familjen arbetar inom industrin. De tillhör 
arbetarklassen. Förutom dessa fyra familjer introduceras Tony, en före detta kriminell som 
just släppts ut från fängelset. Han har varken jobb, bostad eller kapital och tillhör därför 
underklassen.   
 
Vilka grupperingar förkommer? Vem eller vilka inkluderas/exkluderas och varför? 
 
Även om dessa personer tillhör en mängd olika sociala grupper kommer de ändå i kontakt 
med varandra i och med att Riverside tycks vara ett förhållandevis litet samhälle med bara en 
skola. Familjerna är relativt enhetliga grupper i sig där de inledningsvis i TV-serien inte 
interagerar i någon utsträckning med andra personer/grupper. Det förekommer dock två 
grupper utanför familjerna. En boxningsklubb där människor umgås oberoende 
klasstillhörighet. Den andra gruppen är ett ungdomsgäng som bedriver diverse illegala 
verksamheter. Familjerna i Andra Avenyn är det huvudsakliga sociala nätverket. Men 
karaktärerna har även kontakt med varandra i skolan, på arbetsplatsen samt boxningsklubben. 
Det förekommer nästan ingen exkludering på de nämnda platserna, oavsett social 
grupptillhörighet. Dessa platser är naturliga mötesplatser där en exkludering är orimlig i och 
med att TV-serien ska vara en spegling av det svenska samhället. Tony är den enda karaktären 
som blir exkluderad av nästintill samtliga grupper. Då han är en före detta fånge har han sonat 
sina brott men trots det blir han inte accepterad av de han försöker ta kontakt med. De 
exkluderar honom på grund av deras oförmåga att förlåta honom för de brott han gjort.  
 
Hur ser maktutövandet ut? Vem eller vilka har makten och på vilka premisser? 
 
Den familj som har störst maktmedel är överklassfamiljen Björn/Tegebrandt. I de avsnitt vi 
analyserat är det främst de som försöker upprätthålla ekonomiska hierarkier. En av 
karaktärerna från familjen Svensson som arbetar i familjen Björn/Tegebrants företag blir 
avskedad. Det framkommer tydligt i scenen att avskedandet är en maktdemonstration genom 
attityden och minspelet hos företagsledaren Lotta Björn. Björn agerar stereotypiskt i sitt 
överklassmaner, med arrogans och en översittarattityd. Den andra gruppen som använder 
maktmedel är ungdomsgänget. De utpressar familjen Svenssons café på pengar genom hot om 
våld. Att använda sig av våld för att upprätthålla en maktposition är inte direkt kopplat till 
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klasshierarkin i traditionell mening. Däremot är denna maktmetod till viss del kopplat till en 
underklass eftersom de saknar alternativa maktmedel. Marxisten Antonio Gramsci menar att 
makt inte beror på materiella tillgångar utan kan även vara beroende av sociala och kulturella 
premisser (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007).  
 
Mellan föräldrarna i TV-serien förekommer även en skiljelinje i fråga om inflytande. På ett 
föräldramöte i skolan utkristalliseras tydligt att det är människor från det välbärgade södra 
Riverside som har störst inflytande. De tar till viss del över mötet från läraren utan några 
protester och det utrycks ett förakt mot de ”ansvarslösa” föräldrarna boende i norra Riverside. 
De fyra familjernas indelning i respektive klasser beskrivs stereotypiskt, till exempel är 
överklassfamiljen Björn/Tegebrant snorkig och maktlystna. Detta medan familjen Hussein 
tillhörandes underklassen är invandrare och har en viss koppling till kriminella aktiviteter. 
Forskaren Viktorija Kalonaityte menar att begreppet invandrare går från att beteckna en 
utrikesfödd som flyttar till Sverige till att beteckna problematisk person som måste anpassas 
till svenska normer och värderingar. (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007).  
 
Då vi analyserat de första avsnitten av Andra Avenyn upplever vi att det är ett medvetet val av 
serieskaparna att beskriva familjerna på detta sätt för att snabbt ge en bild av de olika 
familjeförhållandena i TV-serien.                        
 
Kön 
 
Hur ter sig karaktärernas egenskaper och deras handlingar utifrån deras sociala kön 
(genus)? 
 
I de studerade avsnitten bryts inte könsroller i någon bemärkelse. I scener där de kvinnliga 
rollerna medverkar framställs de i könsstereotypiska situationer. Det kan till exempel vara att 
de diskar, lagar mat, hänger tvätt etcetera. Medan män tränar, röker pipa och läser 
dagstidning. De vistas i allmänhet i miljöer utanför det ”typiskt kvinnliga” såsom köket. 
Genusforskarna Christina Carlsson-Wetterberg och Anna Jansdotter (2004) menar att män 
kontrollerar kvinnors arbetskraft och detta sker även i hemmet. Kvinnor utför tjänster åt 
männen som befriar dem från ”obehagliga” sysslor som till exempel städning och matlagning. 
Detta skapar en könstereotypisk ordning där kvinnan blir den vårdande och omhändertagande 
medan mannen blir fri att ägna sig åt sina intressen.  Boxningsklubben består enbart av män 
och jargongen inom klubben är manlig. Flickan Roxanna besöker klubben med sin 
fosterpappa och fosterbror. Boxningstränaren riktar direkt sitt intresse mot fosterbrodern 
David vilket är ett vanligt förhållningssätt. Kvinnor kan ha svårt att få inträde till 
mansdominerande domäner som till exempel boxning. TV-serien följer ett traditionellt 
mönster i porträtterandet av hur män och kvinnor agerar. Till exempel består det kriminella 
ungdomsgänget endast av killar, vilket följer den allmänna normen. Lotta Björn är ledare 
inom familjeföretaget, hon framställs stereotypiskt utifrån bilden av hur kvinnliga chefer 
agerar. Hon är i sin chefsroll iskall, arrogant och ”bitchig”. Vilket är ett vanligt sätt att gestalta 
kvinnliga chefer i TV-serier och filmer. Vi tolkar hennes agerande som ett tecken på 
osäkerhet och att hon har ett behov att hävda sig inom ett mansdominerat yrke. Detta är ett 
sätt att förminska och framställa kvinnor som inkompetenta chefer. Manliga chefer åt andra 
sidan framställs ofta som lugna, starka och kompetenta. Det är svårt att veta om denna 
porträttering av chefer sker medvetet eller om det är ett omedvetet uttryck för den bild som 
förmedlas i media. Det förekommer ett flertal kriminella i TV-serien, en intressant aspekt av 
detta är att samtliga är män. Även detta följer den populära uppfattningen att de som utför 
brott och kriminella handlingar är män, vilket självklart innebär att bilden av att det endast är 
män som begår brott förstärks.  
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Sexualitet 
 
På vilket sätt uttrycker sig heteronormativiteten i TV-serierna?  
Bryts heteronormativitetens mönster och i så fall på vilket sätt? 
 
Då vi kunnat konstatera att TV-serien förstärker traditionella könsroller är det inte 
förvånansvärt att heteronormativitet är den rådande normen. De olika familjerna består alla av 
hetronormativa familjekonstellationer. Det finns ingenting i de avsnitt vi studerat som pekar 
på eller refererar till en alternativ sexuell orientering. Att Andra Avenyn inte bryter det 
heteronormativa mönstret innebär att övriga sexuella grupper negligeras.  
 
Etnicitet 
 
Förekommer det etnisk särbehandling i TV-serierna och existerar det sociala olikheter 
grundat på etnicitet? 
 
Riverside består främst av människor med svensk bakgrund. Det är endast familjen Hussein 
som har en uttalad annan etnicitet. De har sitt ursprung från gissningsvis mellanöstern och är 
muslimer. Familjen består av två föräldrar och deras son Karim, dessutom bor kusinen Hamza 
hos dem. De beskrivs i TV-serien som stereotypiska invandrare på ett flertal områden. De bor 
i den norra delen av Riverside, vilket är ett område där låginkomsttagare bor. Familjen tillhör 
i och med att fadern arbetar i fabrik, arbetarklassen. I TV-serien har de flesta vuxna 
karaktärerna förhållandevis inflytelserika arbeten, det är endast han som har ett yrke 
synonymt med arbetarklass. Detta är en bild av invandrare som är vanlig i film och TV. Norra 
Riverside är i sig en schablonbild av fattiga invandrartäta bostadsområden som finns i många 
svenska städer. Även sonen Karim som är ambitiös i skolan, men är svag för grupptryck och 
dras med i kriminella handlingar av sin kusin, lever delvis upp till en invandrarstereotyp. Han 
är en av två typiska klichéer. Den andra är Hamza som är kriminell och umgås i 
ungdomsgäng. Att invandrare gestaltas som kriminella sker frekvent i film, TV och media.  
Modern i familjen uttrycker att det är viktigt att de håller ihop, vilket vi upplever vara uttryck 
för ett ”vi och dom”-förhållande. Att de endast kan lita på varandra i det ”nya landet”.  
Modern upplever att de är främlingar i en utsatt position. Detta ”vi och dom”-förhållande 
menar forskaren och filosofen Étienne Balibar är ett vanligt fenomen i en tid av globalisering. 
Samtidigt som människan blir allt mer globaliserad existerar det en process för att bevara det 
egna och utestänga ”den andre”. Globalisering skapar en otrygghet där människan sluter sig 
till det välkända och familjära. (De los Reyes, Mulinari, 2005) 
 
Den enda direkta uttrycket för etnisk särbehandling sker under ett föräldrasamtal där föräldrar 
från södra Riverside menar att elever från norra Riverside är stökiga och försämrar 
skolmiljön. Detta sker mitt framför ögonen på föräldrarna i familjen Hussein som bor i det 
invandrartäta norra Riverside.     
 
 
2.1.2 South Park 
 
South Park handlar om fyra pojkar, Stan, Kyle, Cartman och Kenny, som bor i den fiktiva 
staden South Park i Colorado. Dessa pojkar är till synes fyra vanliga tioåringar som går fjärde 
klass på South Park elementary. Pojkarna har olika karaktärsdrag som i vissa fall överstiger 
en normal tioårings mognadsnivå. Speciellt en av karaktärerna, Eric Cartman, sticker ut från 
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de övriga. Han är antagonisten personifierad. Cartman är en maktgalen, rasistisk, 
manipulerande, översittare, som inte drar sig för att använda alla medel för att uppnå sina mål. 
Kenny är den fattiga killen som mumlar allt han säger genom sin uppdragna kapuschong och i 
tidigare säsonger dog han alltid i varje avsnitt. Kyle är den judiska pojken som ständigt blir 
utsatt för Cartmans antisemitiska påhopp. Vilket också resulterar i att Kyle alltid försöker 
underminera Cartmans planer, men ingen tycks lyssna på honom. Stan är den ”vanliga” killen 
och den huvudsakliga protagonisten tillsammans med Kyle. Han är den karaktären som 
förklarar för tittaren vilken lärdom man ska dra från avsnittet. En återkommande karaktär i 
TV-serien är pojkarnas kompis Butters. Han är en gladlynt och naiv pojke som är mycket 
väluppfostrad men även konflikträdd. Han har svårt att hävda sig bland de andra pojkarna, 
vilket leder till att han ofta blir utnyttjad och hamnar i onåd hos sina strikta föräldrar. En 
annan framstående karaktär i South Park är elevernas homosexuella lärare Mr.Garrison. 
Staden South Park är en liten stad vars befolkning ofta tenderar att överreagera och dra saker 
till sin spets utifrån vilket ämne som avhandlas i avsnittet. Avsnitten är till stor del fristående.      
 
Avsnittet Marjorine inleds med att Cartman har videofilmat flickorna i klassen och hur de 
leker med en pappersloppa. Pojkarna som aldrig har sett en sådan förut drar slutsatsen att 
flickorna har fått tag på en apparat som visar framtiden. De måste få tag på apparaten till varje 
pris och fejkar därför Butters död för att han ska kunna infiltrera flickornas pyjamasparty. 
Butters lyckas med sin infiltrering och tar sig ut från pyjamaspartyt med loppan. Pojkarna, nu 
med pappersloppan i sina händer, börjar få tvivel. Kyle och Stan övertygar de andra pojkarna 
om att bränna loppan med motiveringen att ingen bör ha en sådan makt i sina händer. 
Parallellt med dessa händelser har Butters pappa begravt Butters kropp, i själva verket en 
griskropp, på en djurkyrkogård i hopp om att han ska komma tillbaka. När Butters väl dyker 
upp har föräldrarna ångrat sig i tron att han har blivit en levande död och kedjar fast honom i 
källaren.    
 
Mr Garrisons` fancy new vagina börjar med att Mr Garrison genomgår ett könsbyte. Han går 
därefter ut på stan för gatt visa upp sin nya kvinnlighet. Samtidigt försöker Kyle bli uttagen 
till Colorados ungdomsbasketlag men nobbas på grund av att han är en kort jude. Kyle möter 
därefter Mr Garrison och får reda på att han kan ändra sitt utseende på en klinik i staden. 
Kyles pappa, Gerald kör till kliniken för att förhindra Kyles möjlighet att bli en lång 
mörkhyad man vilket han önskar. På kliniken får Gerald veta att kan bli opererad till en delfin 
som han alltid har önskat. Han genomför operationen och låter dessutom Kyle operera sig till 
en lång mörkhyad man. Mr Garrison har i samma veva blivit lämnad av sin homosexuelle 
älskare i och med könsbytet. Mr Garrison inbillar sig senare att han blivit gravid men får 
förklarat för sig att han inte kan vara gravid i och med att han saknar äggstockar. Ursinnig går 
Mr Garrison till kliniken för att omvända könsbytet, vilket inte visar sig vara möjligt på grund 
av att hans testiklar opererats in i Kyles knän. En jakt påbörjas för att hinna till basketarenan 
där Kyle har fått plats i Colorados ungdomsbasketlag. Det Kyle inte vet är att han bara ser ut 
som en lång mörkhyad man och att hans knän inte byggda för att spela basket. I samma stund 
som Mr Garrison kommer in på basketarenan går hans testiklar sönder i Kyles knän. Avsnittet 
avslutas med att Kyle får operera sig tillbaka till sitt vanliga jag, men Mr Garrison får leva 
med att vara kvinna.      
 
Avsnittet Fatbeard inleds med att Cartman försöker värva medlemmar för att bli pirater i 
Somalia. Cartman inbillar sig att det handlar om pirater i den romantiska bemärkelsen och blir 
påhejad av Kyle för att Cartman ska lämna South Park. Kyles lillebror Ike, Butters och några 
pojkar till följer med Cartman till Mogadishu. De blir genast tagna som gisslan av ett 
piratband och överlämnade till ett franskt skepp i utbyte mot pengar. Cartman och de andra 
som inte förstått att de varit gisslan tar över skeppet och åker tillbaka till piraterna. Väl där tar 
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Cartman kontrollen över piraterna och sätter in sig själv som deras ledare. Samtidigt i South 
Park har Kyle fått reda på att han bror är i Mogadishu och reser genast dit. Väl där blir han 
tagen till fånga av Cartman och hans pirater. Cartman som avser demonstrera sin makt kallar 
fram sitt piratband. Piratbandet blir då eliminerad av amerikanska prickskyttar på en båt ute 
till havs.     
 
Klass 
 
Vilka ekonomiska skikt förekommer i TV-serierna? Hur tydliga är dessa skikt? 
Hur ser maktutövandet ut? Vem eller vilka har makten och på vilka premisser? 
Vilka grupperingar förkommer? Vem eller vilka inkluderas/exkluderas och varför?  
 
Samhället South Park är ett homogent samhälle. Utifrån de tre avsnitten vi studerat framgår 
inga tydliga maktstrukturer i den traditionella bemärkelsen. Staden har ett styrande skikt med 
borgmästare samt ”town council” som är ett råd bestående av invånare i South Park. Dock har 
varken borgmästaren eller rådet någon makt att stoppa invånarnas nycker och infall, det slutar 
ofta med att de själva rycks med i händelserna.  
 
I och med att handlingen är centrerad kring barnen i South Park sker maktkampen även 
mellan dem. Till exempel i avsnittet Fatbeard, manipulerar Cartman ett antal klasskamrater 
att följa med honom till Somalia för att bli pirater. I avsnittet Marjorine är Cartman den 
drivande kraften i pojkarnas planer att stjäla flickornas ”pappersloppa”. Cartman är i två av de 
tre analyserade avsnitten en påtaglig maktfaktor, och hans påhitt har alltid en stor 
genomslagskraft hos de andra pojkarna. Anledningen till att Cartman har så stort inflytande är 
hans förmåga att påverka människor. Han kan konsten att artikulera och manipulera sin 
omgivning för att få igenom sina ideer. Han är även intelligent i sin förståelse för människor 
och deras svagheter. Däremot saknar han fundamental kunskap om sin omvärld och en 
förståelse om aktuella händelser. Cartman är som en vuxen i vissa avseenden men en tioåring 
i andra. Cartman innehar ett högt kulturellt kapital en teori som enligt samhällsvetaren Pierre 
Bourdieu tillåter honom att tillskansa sig makt genom en god förmåga att kunna tala, tänka 
och tycka som en representant i en viss social grupp (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007). 
 
 I avsnittet Fatbeard, där han övertalar några av sina klasskamrater att följa med till Somalia, 
visar han prov på ett vuxet beteende i sin övertalning. Men samtidigt saknar han förståelse 
och kunskap om situationen i Somalia. Cartman tror att de pirater i Somalia tidningarna 
rapporterar om, är pirater utifrån den romantiska bemärkelsen – med piratskepp, skatter och 
blå laguner. Omständigheter förhindrar dock honom ofta från att genomföra sina planer fullt 
ut. Om Cartman är antagonisten i sitt maktutövande, är Stan och framförallt Kyle 
protagonisten, då de står emot Cartmans inflytande och ställer händelserna till rätta. De 
försöker dock inte ta makten och väljer hellre att vara ”vanliga” tioåringar. 
 
Det framkommer inte några tydliga ekonomiska skillnader i de tre avsnitten. Dock beskrivs 
Kennys familj som fattiga kontinuerligt under hela seriens gång. Detta saknar betydelse för 
pojkarnas umgänge. Fattigdom brukar ofta leda till ett slags utanförskap i andra TV-serier 
eller ett upphov till konflikter. I detta fall behandlas inte dessa konflikter överhuvudtaget. 
Detta kan kanske bero på att barn inte ser klasskillnader på samma sätt som vuxna, utan 
vänskap kommer av andra premisser.  
 
Det förekommer tydliga grupperingar i serien. Först och främst kommer kompisgänget med 
Stan, Kyle, Kenny och Cartman. Det är en komplicerad relation i det att Cartman är med i 
gänget fast än alla tycker illa om honom. Dessa presenteras i vinjetten och är TV-seriens 
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huvudkaraktärer. De är ganska normala i den bemärkelsen att de inte inkluderar eller 
exkluderar någon, förutom tjejer. De umgås med alla pojkar i klassen beroende på vilken 
situation som uppstår. I exempelvis Marjorine går pojkarna ihop och bestämmer att 
gemensamt stjäla flickornas ”magiska” pappersloppa. Karaktären Butters är den person som 
de andra pojkarna enkelt kan påverka och styra. Han är med i kompisgänget men saknar 
bestämmanderätt vilket leder till att han utnyttjas till att klä ut sig till flicka i Marjorine, för 
att infiltrera flickornas pyjamasparty. Butters står lägst i hierarkin i pojkarnas gäng vilket gör 
honom i stort sett maktlös. Det finns en tydlig skiljelinje mellan pojkar och flickor i de avsnitt 
vi sett. Flickor är med flickor medan följaktligen pojkar är med pojkar. De är likartade 
grupper och åtnjuter lika stor makt inom sina grupperingar. I övrigt går det ej att finna tydliga 
grupperingar. Men föräldrar och övriga vuxna kan sägas tillhöra en egen grupp dock utan 
någon särskild makt annat än i egenskap av att de är vuxna och föräldrar till barnen i South 
Park. 
 
Kön 
 
Hur ter sig karaktärernas egenskaper och deras handlingar utifrån deras sociala kön 
(genus)? 
 
Pojkarna i South Park är typiskt ”pojkiga” i sitt agerande, handlande och intressen. I avsnittet 
Fatbeard avser Cartman bli pirat. Att leka pirat kan anses vara en typisk manlig företeelse då 
det går ut på att vara stark, modig, äventyrslysten och agera med klassiskt manliga maner. 
Pojkarna ägnar sig även åt typiska upptåg då de avser att stjäla flickornas pappersloppa i 
avsnittet Marjorine. De planerar sitt upptåg våldigt likt en militäroperation, vilket kan 
upplevas pojkaktigt i sig. Även det faktum att de inte vet vad en pappersloppa är för något, till 
skillnad från flickorna, stärker åtskillnaden ytterligare. Att pojkarna agerar som pojkar är 
klassiskt och stereotypiskt. Det finns ingenting i deras livsmiljö vilket motiverar att de skulle 
agera annorlunda. Pojkarna agerar helt i enlighet med normen för deras sociala kön. 
Genusforskarna Christina Carlsson-Wetterberg och Anna Jansdotter (2004) menar att den 
manliga utvecklingen skapar en karaktär som eftersträvar makt och dominans. Dessutom är 
han egocentrisk och äventyrslysten. Den kvinnliga karaktären är istället vårdande, introvert 
och mottaglig för det känslomässiga.  
 
I avsnittet Marjorine, presenteras karaktären Butters som en person med en ambivalent 
könstillhörighet. När pojkarna avgör vem av dem som får i uppdrag att infiltrera flickornas 
pyjamasparty, faller valet tveklöst på Butters. Inom gruppen är han den svagaste, 
känslosammast och mest timid. Detta är karaktärsdrag vilket ofta anses vara typiskt kvinnliga, 
vilket gör Butters till det naturliga valet. Butters karaktärsdrag väcker frågetecken kring hans 
sociala kön i och med att han inte passar in i den manliga normen. När han klätts ut som flicka 
går han med lätthet in och trivs i den kvinnliga könsrollen. Därför tolkar vi det som svårt att 
fastställa karaktären Butters sociala kön. 
 
På samma sätt som pojkarna, porträtteras flickorna typiskt ”flickiga”. De har ett pyjamasparty 
där de utför karaktäristiska flickiga lekar, exempelvis ”girltalk”, dansa och ”makeover”. 
Flickorna är dessutom hårda med vilka som får inträde i deras gemenskap. Det ställs krav på 
medlemmarna i gemenskapen på hur de klär sig och beter sig. Butters är den karaktären i detta 
avsnitt som bryter sitt sociala kön för att smälta in hos flickorna. Han blir dock inte accepterad 
förrän han har gått in i flickrollen fullt ut. Detta sker när han låser in sig på toaletten och 
gråter för att han har fult hår och platt bröst.  Trots att han är en pojke blir han accepterad till 
flickornas grupp genom att uppvisa ett stereotypiskt ”flickigt/kvinnligt” agerande. I och med 
att det förhåller sig på detta sätt, kan det konstateras att TV-serien tydligt upprätthåller 
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könsrollerna på vissa områden men bryter det på andra. Cartman uttrycker den tydliga 
åtskillnaden mellan könen när han funderar om vad som sker på flickornas pyjamasparty, 
”God only knows the horrors that go on at girls` slumberparties” Citatet beskriver den 
okunskap som kan existera. 
 
Sexualitet 
 
På vilket sätt uttrycker sig heteronormativiteten i TV-serierna? 
Bryts heteronormativitetens mönster och i så fall på vilket sätt? 
 
I avsnittet Mr Garrisons` fancy new vagina tas ämnet homosexualitet och transexualitet upp i 
TV-serien. Den manliga läraren Mr Garrison menar att han alltid känt sig som en kvinna och 
det enda sättet för honom att bli lycklig är att genomgå ett könsbyte vilket han även genomför. 
Dock uppfyller inte könsbytet hans förväntningar då han inte kan bli med barn. Mr Garrison 
förlorar dessutom sin manliga älskare Mr Slave. Detta på grund av att Mr Slave är 
homosexuell och inte har något intresse av kvinnor. Bilden av homosexualitet och 
transexualitet är väldigt stereotypisk. När Mr Garrison genomfört könsbytet överkompenserar 
han sin tidigare manlighet genom att agera överdrivet kvinnligt. Han vill genast komma in i 
den kvinnliga rollen och uttrycker ofta sina påstådda kvinnoproblem. Även om TV-serien 
lyfter fram allvarliga identitetsfrågor, blir det i detta fall en parodi av transexualitet. Trots 
könsbytet framstår Mr Garrison som en uppenbart äldre man, den enda skillnaden är att han 
har kvinnliga bröst. Därför framstår hans överdrivet kvinnliga manér som parodiska. Även 
karaktären Mr Slave ger uttryck för en stereotypisk bild av homosexualitet – att homosexuella 
enligt en föråldrad stereotypisk bild ofta har en fetisch för läder och nitar. Homosexualitet, 
men framförallt transexualitet vågar vi påstå inte är ett vanligt förekommande tema i TV-
serier detta på grund av att det ses som avvikande. Forskaren Judith Butler menar att 
homosexualitet alltid ses som något avvikande, och att de som är homo- eller bisexuella 
tillhör då avvikande kategorier i och med att det är den heterosexuella matrisen som är den 
grundläggande (Carlsson-Wetterberg, Jansdotter, 2004). 
 
Etnicitet 

 
Förekommer det etnisk särbehandling i TV-serierna och existerar det sociala olikheter 
grundat på etnicitet? 

 
Av huvudkaraktärerna i serien är det bara Kyle som tillhör en annan etnisk grupp än de övriga 
i kompisgänget. Kyle är av judisk härkomst men han och hans familj representerar inte någon 
judisk stereotyp. Cartman är den enda av karaktärerna som gör tittaren uppmärksam på Kyles 
härkomst då han kontinuerligt påpekar detta med antisemitiska uttalanden. I övrigt existerar 
inga framstående karaktärer av annan etnicitet än den typiskt vita medelklassen. Dock 
förekommer det etnisk och kulturell särbehandling i de studerade avsnitten. I avsnittet Mr 
Garrisons` fancy new vagina, nekas Kyle inträde till basketlaget på grund av hans längd. Kyle 
bestämmer sig då för att genomgå en operation i syfte att bli en lång mörkhyad man. 
Operationen får till följd att han automatiskt får inträde i laget. Kyles etnicitetsbyte illustrerar 
en schablonbild av mörkhyade människor. Mörkhyade personer förutsätts vara naturliga 
basketspelare, vilket är ett resultat av populärkulturens överrepresentation av mörkhyade som 
hip-hopare och basketspelare. Avsikten med denna vinkling i avsnittet kan vara en kommentar 
till just denna populärkulturella nidbild. Kyle med sin judiska bakgrund är ofta föremål för 
Cartmans antisemitiska påhopp. South Park bryter mot ett av de största tabun som finns i det 
västerländska samhället, skapa humor av rasism, nazism, och antisemitism. TV-seriens 
ironiska och satiriska prägel innebär svårigheter att dra slutsatser utanför det ironiska. 
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I avsnittet Fatbeard befinner sig Cartman med några kamrater i Somalia i syfte att bli pirater. 
Cartman lyckas ta kontroll över de lokala piraterna och tar därmed rollen som diktator. 
Avsnittet avslutas med att amerikansk militär skjuter ihjäl alla somaliska pirater, med orden 
”all right men, do not hit the white ones”. Det är en tydlig signal om den vita människans 
värde gentemot den mörkhyade människan. Detta tolkar vi som en tydlig koppling till ett 
gammalt kolonialt synsätt. Cartman representerar den vita mannen som koloniserar ett land 
och tar makten för egen vinning (Loomba, 1998). 
 
De satiriska inslagen går inte att mista sig på. En anledning till detta avsnitts infallsvinkel kan 
vara att kommentera medias bild av piratverksamheten i Somalia. Den utgår ifrån ett 
västerländskt förhållningssätt där situationen i Somalia och andra delar av Afrika negligeras. 
Uppfattningen att invånare i Somalia kidnappar och stjäl i syfte att förse sina familjer med 
livsnödvändigheter debatteras aldrig i media. 
 
2.1.3 Avslutande kommentarer 
 
De värderingar som förmedlas i de två TV-serierna är olika. Det går inte att bortse ifrån att 
South Park är en humoristisk och satirisk TV-serie medan Andra Avenyn är en dramaserie 
med fokus på intriger och relationer. Denna skillnad innebär att det finns stora differenser i de 
värderingar som förmedlas. Andra Avenyn förmedlar en mängd värderingar som vi 
uppmärksammat utifrån ett intersektionellt perspektiv. Klass och makt är till stor del grundat i 
värderingsfrågor. I Andra Avenyn förmedlas en skillnad i hur människor från olika klasser 
interagerar med varandra. TV-seriens porträttring av överklass respektive arbetarklass är en 
bild av maktmissbruk och översitteri respektive kriminalitet och utanförskap. Med denna 
illustrering kopplas ett antal värderingar till en specifik grupp. Att makt korrumperar och att 
fattiga är kriminella är uppfattningar som kan uppfattas stereotypiskt men befästs dock 
ytterligare genom denna TV-serie. South Park berör inte de olika klasskategorierna i någon 
nämnvärd utsträckning. Makt och inflytande är däremot en desto större fråga i den TV-serien. 
Cartman med sin förmåga att manipulera och utnyttja människor är i likhet med Andra 
Avenyns överklassmänniskor ett exempel på att makt korrumperar. Cartman drar det dock till 
sin spets och visar på en oförmåga att uppleva empati. Den sarkastiska tonen i TV-serien gör 
att Cartman är en karaktär vars värderingar ligger i motsatsförhållande till vad som uppfattas 
som goda värderingar. Han är därför ett exempel på hur man inte ska uppföra sig.  
 
I Andra Avenyn porträtteras kvinnor respektive män i enhetlig med normen för deras sociala 
kön. Män ska vara starka, tuffa och hårda. Medan kvinnor ska vara mjuka, husmoderliga och 
bejaka sina känslor.  Ingenting i TV-serien går utanför normen och förstärker därför befintliga 
könsroller. Dessutom är TV-serien heteronormativ därför alternativa sexualiteter inte berörs 
överhuvudtaget, vilket innebär som tidigare påpekat att människor som inte passar in i det 
heteronormativa mönstret negligeras. TV-serien South Park kan sägas bryta mot normen i det 
avseende att ett TV-avsnitt är centrerat kring Mr Garrisons identitetsproblem. Vi kan se två 
aspekter av avsnittets sensmoral. För det första går det att tolka avsnittet som att serieskaparna 
förlöjligar människor med liknande identitetsproblem. Att människor inte kan eller bör byta 
kön, oavsett könsbyte kan du aldrig tillhöra ett annat kön än det du föds med. En annan aspekt 
av sensmoralen är att ämnet lyfts fram och avdramatiseras. Det behöver inte vara tabubelagt 
att byta kön. Transexualitet kan skämtas med på samma sätt som andra tabubelagda ämnen i 
syfte att bryta tabun. Det är upp till TV-tittaren att välja hur han/hon tolkar det. I likhet med 
Andra Avenyn befäster även South Park könsroller.  
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Den enda personen som avviker är Butters. Dock är det svårt att veta serieskaparna vill 
förmedla med karaktären Butters. Antingen menar serieskaparna att män vilket agerar utanför 
normen är svaga och feminina i en negativ bemärkelse. Butters karaktärsdrag gör honom lägst 
i rang inom den manliga gruppen. Ett alternativ är att serieskaparna med Butters vill visa på 
en person som är fri från könsstereotypiska drag. 
 
Olika etniciteter behandlas stereotypiskt i både South Park och Andra Avenyn. Dock 
förekommer det stora skillnader i hur schablonbilden av etniciteter förmedlas. I Andra Avenyn 
upplever vi att invandrarfamiljen Hussein ska representera verkligheten för invandrare i 
Sverige. South Park tar upp etniska stereotyper på grund av att de är just stereotyper. South 
Park driver alltså med schablonbilden som Andra Avenyn förmedlar. Antingen görs detta för 
att synliggöra stereotyper eller bekräfta en allmän uppfattning om olika etniciteter. Det är helt 
enkelt svårt att veta i vilket syfte de gör detta, det beror på vilken tolkning tittaren väljer att 
göra.  
 
Som vi förklarade inledningsvis är South Park och Andra Avenyn två vitt skilda TV-serier. Vi 
tolkar att Andra Avenyn avser att försöka porträttera en verklighet, medan South Park med sin 
sarkasm och ironi är svår att få grepp om. Dessa serier angriper olika fenomen på två helt 
olika sätt. Till exempel väljer Andra Avenyn att inte på något sätt ta upp olika sexualiteter 
medan South park väljer att i ett helt avsnitt driva om en transsexuell lärare. 
 
 
2.2 Intervjuer 
 
Intervjuer med två lärare verksamma på högstadiet har genomförts. Vi har valt att kalla dem 
Johan och Erik. De har båda arbetat som lärare i cirka 35 år. Johan arbetar som SO-lärare, 
medan Erik arbetar som svensklärare och SO-lärare. Erik och Johan är båda lärare för de 
elever som medverkade i den tidigare enkätundersökningen. Intervjun inleddes med att de 
tillsammans fick se ett avsnitt av Andra Avenyn och South Park. De fick se samma avsnitt 
som vi analyserat, första avsnittet av Andra Avenyn och avsnittet Fatbeard ur South Park. 
Efter att de sett TV-serierna intervjuades de tillsammans och fick ge sina svar på våra 
funderingar.  
 
2.2.1 Intervju med läraren Johan 
 
Efter att ha sett avsnittet Fatbeard har Johan svårt att se att TV-serien uttrycker speciella 
värderingar, men han kan se didaktiska potentialer med att använda sig av South Park. ”De tar 
upp problem i Somalia som till exempel kidnappningar och sådant och orsakerna till dessa. 
Detta gör att TV-serien kan vara väldigt användbar”. 
 
Johan har aldrig tidigare sett TV-serien South Park, men han har hört talas om namnet. Även 
om han inte ser några speciella värderingar i South Park-avsnittet menar han att det oftast 
eller alltid finns värderingar i TV-serier. Han anser att det är viktigt som lärare att alltid tala 
med elever om vilka värderingar som uttrycks i TV-serier och att innan visning bör alltid en 
lärare titta igenom det material han/hon använder sig av i undervisningen.  Han menar att all 
litteratur – film, litteratur, böcker försöker påverka läsaren/tittaren och att det är då är viktigt 
att läraren vet om detta innan han/hon använder sig av materialet ifråga.  
 
Johan anser att TV-serier i allmänhet är användbart, dock anser han att det är oerhört viktigt 
att förklara för eleverna varför han använder sig av TV-serien ifråga – annars slukar eleverna 
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det utan att reflektera över vilka budskap TV-serien har. Avsnittet Fatbeard skulle han utan 
problem kunna använda sig i sin undervisning, men det fallerar på grund av det ”tekniska”. 
Då det inte är enkelt att få tag i TV-serier. I och med att TV-serien South Park är så pass kort 
(22 min) anser han att den passar utmärkt i undervisningen utan att TV-serien behöver ta för 
mycket lektionstid i anspråk. Han menar vidare att en fördel med att använda sig av TV-serier 
som exempelvis South Park i undervisningen är att TV-serien är tecknad och att elever känner 
till den, detta innebär att TV-serien kan intressera elever som går på högstadiet.  
 
Johan har tidigare sett något enstaka avsnitt av Andra Avenyn, dock har han även här svårt att 
se att TV-serien har tydliga värderingar. Han tror att anledningen till att det i 
enkätundersökningen visade sig att Andra Avenyn är populärast bland flickor är på grund av 
att TV-serien har relationer i fokus. Han menar att flickor föredrar relationsdraman på grund 
av att de funderar mycket kring sådana ting. ”Jag tror att vissa tjejer i högstadieåldern tänker 
och reflekterar mer än vad vi grabbar gjorde i den åldern. Dom funderar på vem dom är och 
på förhållanden och så” Johan tror att han skulle kunna använda sig av TV-serien i sin 
undervisning, men då endast med flickor då han menar att de har enklare att prata om känslor 
och relationer.  
 
Johan tror att lärare i hans ålder inte använder sig av TV-serier på grund av att film och TV 
har en dålig status. Detta är något han själv upplevt under sin uppväxt.  
 

”När jag var liten läste jag och många andra Blytons Fem-böcker och det 
förbjöd dom på biblioteken under 1960-talet då de ansåg att de böckerna var 
skräplitteratur. För mig var det dom böckerna som var inkörsporten för 
läsning. Än idag finns det bibliotek som inte lånar ut dom. Jag tycker att bara 
man läser så är det bra, när jag blev äldre började jag läsa kioskdeckare. Det 
är viktigt med en inkörsport!” 
 

Johan anser bokläsning är bättre på grund av flera orsaker. En av dessa är att bokläsning 
förbättrar fantasin – böcker ger mer bilder. Dessutom menar han att bokläsning väcker mer 
frågor och funderingar. När han läser en bok brukar han stanna till och ibland gå tillbaka ett 
kapitel för att få svar på funderingar medan när han ser film, så får han all information utan att 
behöva reflektera över vad han ser. Sedan han började arbeta som högstadielärare i SO på 
1970-talet har han själv märkt av att lärare börjat använda sig mer av rörlig bild under 
lektionerna, men då främst filmer.   
 
Johan är säker på att TV, film och datorer är en anledning till att elever inte längre kan 
koncentrera sig på lektioner och att det är viktigt att lärare arbetar mycket med att elever ska 
läsa böcker i undervisningen, annars kan det leda till att de förlorar förmågan att läsa enkla 
textstycken och att de verbalt får problem att uttrycka sig.  
 
2.2.2 Intervju med läraren Erik 
 
Erik menar som Johan att han inte kan se tydliga värderingar i vare sig South Park eller Andra 
Avenyn. En anledning till att han tycker det är svårt att se tydliga värderingar är att engelskan 
är för svår i South Park. Dock menar han att det är bra att använda sig av populära TV-serier i 
undervisningen för att då vinner man väldigt mycket gratis, att eleverna genast blir mer 
engagerad då de uppskattar komik. Anledningen till att det är killar som föredrar South Park 
tror han beror på galghumorn, tuffheten samt att TV-serien är väldigt drivande och inte så 
långsam.  
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Om lärare ska använda sig av TV-serier i undervisningen anser Erik att det är viktigt att 
läraren själv är övertygad att det är bra att använda sig av TV-serien. Han menar att lärare inte 
ska använda sig av en TV-serie bara för att den är fylld med komik och att den är tilltalande 
för eleverna. Det är viktigt att syftet med materialet är genomtänkt ”Det är viktigt att 
tydliggöra för eleverna att allt som visas på TV och film inte sker av en slump. Varenda jävla 
TV-serie är mer eller mindre ute i ett syfte att påverka”. 
 
Erik tror som Johan att anledningen till att flickor föredrar Andra Avenyn är att de är mer 
intresserade av relationsdramer än killar.  
 

”Flickor i högstadieåldern har ju nått längre i mognadsgraden, de är inne mer 
själva i liknade situationer med relationsdraman och sådant än killar i 
motsvarande ålder. De kan känna igen väldigt mycket från sina egna 
trauman. De funderar kring hur det ska gå med olika saker, vem kan man lita 
på? På framtiden? De behöver det för att förstå vuxenvärlden och de behöver 
det för att skapa ett slags skydd”. 
 

Erik anser att ett problem med att arbeta med exempelvis Andra Avenyn, är att frågor och 
händelser som sker i TV-serien är svåra att arbeta med i klassen då det kan bli väldigt 
känsligt.   Det skulle möjligtvis gå att arbeta med korta episoder ur TV-serien. Han tror att 
South Park skulle passa bäst att arbeta med inom SO-ämnet då TV-serien tar upp aktuella 
ämnen, han har dock svårt att se inom vilket ämne och arbetsområde som Andra Avenyn 
skulle vara användbar.   
 
Han menar att om en lärare ska använda sig av Andra Avenyn så är det viktigt att arbeta 
metodiskt och klippa i avsnitten. Samt förklara för eleverna vad de sett, diskutera problem i 
TV-serien och låta eleverna fundera kring ett antal frågeställningar. Annars menar han att blir 
det väldigt rörigt. Dessutom anser han att det är viktigt att stanna i tid, använd korta medvetna 
scener annars drunknar eleverna i all information. 
 
Erik tror som Johan att det definitivt är på grund av film och TV som elever har svårt att 
koncentrera sig. Han menar att allting måste gå snabbt för eleverna och varje moment 
”actionfyllt”. Han anser att alla elever måste lära sig djupläsning och att det är skrämmande 
när han diskuterar med sin klass och får höra att av 20 stycken elever så är det max fem av 
dem som läser hemma. ”Det ryms inte inom deras dygn att läsa, själv när jag var liten så fick 
jag bråka med mina föräldrar och gömma mig under ett täcke med ficklampa för att kunna 
läsa i kvällsboken”. Erik anser att bokläsning är livsnödvändig, annars kommer elever aldrig 
kunna gå vidare i skolan och lära sig att läsa mer avancerade kursböcker 
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3. Diskussion 
 
3.1 Reliabilitet och validitet 
 
Enkätundersökningens reliabilitet bygger på att datainhämtningen varit stabil och inte utsatt 
för till exempel missförstånd, otydligheter i enkäten etcetera (Trost, 2007). I vår 
enkätundersökning avsåg vi insamla data om vilka TV-serier elever gillar och vilka TV-serier 
de oftast ser på. Då dessa frågor är väldigt lättförstådda finns det lite utrymme för 
missförstånd. Då vi själva var närvarande vid enkätundersökningarna i de olika klasserna och 
kunde förklara frågorna för eleverna kan vi bekräfta en god reliabilitet vilket även bör 
bekräfta god validitet. Validitet i kvantitativa studier är målet att det forskaren avser studera 
ska vara väl underbyggt, noggrant och att forskaren faktiskt studerar det han/hon avser 
studera. (Patel, Davidsson, 2003) Detta är något vi anser att vi har lyckats med i vår 
genomförda studie.  
 
Intervjuerna av de två lärarna samt TV-serieanalysen är kvalitativa studier. Detta innebär att 
det är svårt att tillämpa ett reliabilitets begrepp. Patel och Davidsson (2003) menar att validitet 
och reliabilitet är sammanflätade i en kvalitativ studie.  Forskare tillämpar i dessa fall 
soliditetsupplysning för både reliabiliteten och validiteten. Därför avser även vi endast 
använda oss av validitetsbegreppet. Validitet inom kvalitativa studier innebär att forskaren 
måste ta ställning till dels sin egen uppfattning och förkunskap gällande ämnet. Dessutom 
måste forskaren vara uppmärksam på faktorer som kan tänkas påverka resultatet. Analysen 
måste även ske på ett sådant sätt att det som studerats verkligen överensstämmer med det 
avsedda syftet och att tolkningarna är väl underbyggda med kontrollerbar fakta.  
 
Intervjun utfördes med två lärare samtidigt. Detta för att spara tid då de skulle se två TV-
serier och ge oss sina synpunkter gällande värderingar och dess didaktiska potential. Ett 
potentiellt problem med detta upplägg är att de intervjuades samtidigt vilket kan innebära att 
deras åsikter påverkade varandra. Då lärarna varit kollegor sedan drygt 20 år tillbaka anser vi 
att det förekommer liten sannolikhet att någon av dem skulle representera en åsikt som skulle 
vara okänd för den andra läraren. Det går att spekulera i om att lärarnas nära samarbete kan ha 
lett till att de till stor del har likadana uppfattningar om ämnet. Om det förhåller sig på detta 
sätt upplever vi att intervjun lika gärna kunnat genomföras med endast en lärare.  
 
Att analysera texter och i vårt fall TV-serier innebär att vi måste ha ett objektivt 
förhållningssätt. Dock anser vi detta omöjlig då vi alla har förkunskaper och uppfattningar 
som är nära förknippad med vår person och en del av vår identitet. Vi har i maximal 
utsträckning försökt behålla vår objektivitet. Då vi har varit två personer i denna studie har vi 
kunnat diskutera och resonera oss fram till ett objektivt förhållningssätt. Dessutom bygger vår 
studie på ett antal frågeställningar utifrån ett intersektionellt perspektiv vilket säkerställer att 
vi inte hamnat utanför ramen för vår studie. 
 
3.2 Resultatdiskussion      
 
Vi kan konstatera att det ur ett intersektionellt perspektiv går att finna en mängd värderingar 
som till exempel rasism, upprätthållande av könsnormer och utanförskap. Men finns det 
någon didaktisk potential med dessa? Ja. Vågar vi påstå. TV-serier oavsett dess innehåll 
förmedlar värderingar vilket människor kan känna igen sig i, beröras, och bli påverkade av.  
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I syftet avsåg vi ta reda på vilka TV-serier som är populära hos ungdomar på högstadiet, det 
framgick tydligt att South Park och Andra Avenyn är två av de populäraste TV-serierna. I de 
analyserade TV-serierna South Park och Andra Avenyn förekommer det ett stort antal 
värderingar. Dessa värderingar är positiva likväl som negativa. Oavsett om dessa värderingar 
är positiva alternativt negativa säger detta något om den omvärld vi har. I och med att film 
och i synnerhet TV speglar omvärlden blir debatten om ”skräpkultur” till viss del irrelevant.  
TV-serier behöver inte vara ett uttryck för kultur utan istället en samhällsbeskrivning. Dock är 
vi av åsikten att det egentligen inte finns någon skräpkultur. I likhet med Simon Lindgrens 
(2005) åsikt anser vi att människor idag matas med kultur i alla dess former och att då peka ut 
att en produkt tillhör finkulturen medan en annan tillhör populärkulturen blir ohållbar. All 
form av kultur idag kan innehålla både tydliga finkulturella inslag likväl som 
populärkulturella. En bok kan vara diffus och symbolisk men samtidigt fantasifull och 
humoristisk. Vi har svårt att särskilja en film av Ingemar Bergman från en film av Steven 
Spielberg då det går att se varje verk ur olika perspektiv. Ordet skräpkultur är inte ett ord för 
att beskriva den stora mängden populärkulturella verk som produceras, utan snarare ett sätt att 
särskilja finkultur från den stora massan. Om man utgår ifrån detta förhållningssätt upplever 
vi att skolan ofta endast använder sig av finkultur i undervisningen vilket vi ser som 
odemokratiskt ur ett kulturellt perspektiv. Detta är en slutsats även Rönnberg (2006) har 
dragit. 
 
I lärarintervjuerna säger Johan att han själv föredrog populärkulturella verk i sin ungdom. 
Men att biblioteken tog bort dessa verk då de ansågs vara skräplitteratur. Det är dock 
intressant att han själv idag gör samma åtskillnad med film och TV som biblioteken gjorde 
med populärkultur. Johan uppvisar precis de åsikter som Rönnberg (2005) diskuterar 
angående maktkampen mellan populärkultur och kanonlitteratur. Han menar att film, TV och 
datorer påverkar elevers koncentrationsförmåga och att detta botas främst med 
litteraturläsning. I likhet med Rönnbergs påstående upplever vi att Johan har den åsikten att 
populärkulturen och kanonlitteraturen står i motsatsförhållande, vilket innebär att 
användandet av kanoniserad litteratur utesluter populärkulturen. Dessutom är vi av den 
uppfattningen att eleverna är barn av sin tid. Vi tror att förmågan att koncentrera sig idag inte 
ligger i att ta till sig långa texter. Eleverna har istället en förmåga att ta till sig en en stor 
mängd information i mer komprimerat format. Detta innebär i sin tur att lärare lägger värde i 
en förmåga som inte är aktuell för eleverna idag. Den uppfattningen de båda lärarna uppvisar 
angående film, data och TV-mediet är föråldrad och saknar koppling till dagens 
mediesamhälle. Det är skrämmande att de båda angriper de olika medieformerna på ett sätt 
som frångår elevernas intressen. De utgår helt och hållet ifrån sina egna erfarenheter av 
medierna vilket vi upplever vara klart begränsade. En tydlig indikation på Johan och Eriks 
begränsade erfarenheter av TV-mediet ligger i det faktum att de inte klarar av att se en enda 
värdering i South park, detta trots att South park är övertydlig i detta avseende. Den 
ålderdomliga synen lärarna har stämmer väl överens med den debatt vi beskriver i 
bakgrunden. De har ungefär samma uppfattning som uppvisas i följande citat från Lgr80 
”Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt undermålig 
och hårt präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och motarbeta” 
(Brodow och Rininsland, 2005, s10). Vilket innebär att de till viss del inte följer Lpo94 där 
lärare uppmanas använda nya medieformer i undervisningen.   
 
De värderingar vi hittade i TV-serierna anser vi vara användbara i undervisningen. Både 
South Park och Andra Avenyn förmedlar en mängd olika frågor och problem. Med ett 
intersektionellt perspektiv har vi kunnat se mönster som antingen följer samhällsnormen eller 
bryter den. Oavsett vilket finns det didaktiska potentialer med att lyfta fram och diskutera 
dessa mönster.  
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Andra Avenyn anser vi försöka spegla det svenska samhället dock med fokus på intriger och 
klassiska stereotyper. En didaktisk aspekt av Andra Avenyn kan vara att belysa vad som är 
just stereotypiskt samt varifrån stereotyper har sitt ursprung. Syftet med det blir att diskutera 
fördomar och varför dessa finns. Det ligger i skolans uppdrag att bekämpa fördomar. Ett 
problem med att arbeta med en TV-serie som utgångspunkt för en diskussion om exempelvis 
stereotyper och fördomar är att TV-serien därigenom kan upplevas som dålig. Därigenom har 
även de elever som uppskattar TV-serien fått en negativ stämpel på deras preferenser och de 
kan känna att det är deras egna värderingar som ifrågasätts. Därför bör ett fenomen som 
stereotyper och fördomar tas upp från olika perspektiv. Lärare har här en viktig uppgift i att 
visa att det liknande teman finns i nästan all litteratur – böcker, filmer, TV-serier, 
dagstidningar etcetera. Därigenom blir inte ett enskilt verk inte utpekat, utan eleverna får en 
förståelse och kunskap för att se liknande mönster i alla medieformer.  
 
En TV-serie som Andra Avenyn kan användas inte bara ur ett stereotypiskt perspektiv utan 
även för att lyfta fram livsfrågor och sociala frågor. De problem och relationer ungdomar 
möter och har kan lyftas fram genom att exemplifiera ur till exempel Andra Avenyn. De 
intervjuade lärarna menade även de att Andra Avenyn kan användas för att till exempel 
diskutera relationer. De anser dock att ett sådant arbetssätt är svår att genomföra i en klass där 
killar finns. Detta i och med deras uppfattning om killars oförmåga att tala om känslor och 
relationer. De uppvisar en väldigt traditionell syn på hur pojkar och flickor relaterar till sin 
omgivning. I och med detta synsätt förstärker de könsrollerna. Resultatet av detta synsätt blir 
att läraren undviker ämnen som är svåra att ta upp men som därför blir desto viktigare att lyfta 
fram. Om det nu är svårt att samtala om sådana ämnen vore en TV-serie som Andra Avenyn 
ett bra sätt att angripa problemet.  
 
South Park har även den en mängd didaktiska potentialer. TV-serien är mångfacetterad och vi 
upplever att den bryter tabun som till exempel gör humor av transexualitet, samtidigt som den 
förstärker könsroller. Precis som Andra Avenyn kan denna TV-serie användas i syfte att 
studera stereotyper. Dessutom lyfter TV-serien fram allvarliga värderingsfrågor. I till exempel 
avsnittet Fatbeard skjuter amerikanska soldater ihjäl somalier och det framgår att vita 
människor ska skyddas medan mörkhyade människor inte har något värde och kan därför 
elimineras. Utan reflektion ter sig den händelsen som ett typiskt ”South Park skämt” men 
analyserar man händelsen och avsnittet i helhet framkommer det en tydlig satir på 
kolonialismen, värderingar som vi anser till viss del även finns idag. En uppfattning om att 
vita värderas högre än mörkhyade i västvärlden kan ge upphov till en mängd diskussioner om 
värderingar och om alla människors lika värde.  
 
Att inleda ett arbetsområde gällande värdegrund med ett avsnitt ur South Park kan vara ett 
effektivt sätt att angripa en svår fråga med en metod som eleverna själva kan relatera till. 
Läraren Johan menade i intervjun att den största anledningen till att han skulle kunna tänka 
sig använda South Park i sin undervisning är på grund av nyhetsvärdet och att TV-serien är 
tecknad – vilket barn gillar. Vi håller med att South Park kan användas för att ta upp aktuella 
händelser. Dock upplever vi att Johan främst tror på South Parks värde i det att den är 
animerad, inte dess nyhetsvärde i sig. Vi upplever att Johan uppfattar animerade och tecknade 
TV-serier som populärkultur för barn. South Park tar upp allvarliga teman, avancerade 
problem och politik vilket vi med säkerhet kan säga vara riktat till barn. Dessa ämnen 
beskrivs ur ett vuxet perspektiv och kräver en kunskap omvärlden och om aktuella händelser. 
I och med att dessa företeelser blandas med satir och ibland väldigt barnslig humor leder detta 
till att TV-serien tilltalar barn, ungdomar och vuxna. 
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En styrka med South Park är även att enskilda händelser och karaktärer går att studera ur 
olika perspektiv. Karaktären Cartman är speciellt intressant i denna bemärkelse då han 
representerar ett flertal värderingar som är värda att diskutera. Han bryter mot flertalet av 
människans etiska grundprinciper, till exempel har han nazistiska och rasistiska åsikter. Detta 
är viktiga värderingsfrågor som måste diskuteras i skolan. Även här kan South Park fungera 
som en effektiv inkörsport till svåra frågor. I och med att det är en populär TV-serie har 
eleverna mycket troligt stött på denna karaktärs åsikter tidigare. Detta innebär att eleverna kan 
angripa TV-serien och ämnet utifrån sina förkunskaper. Här finns det alltså möjligheter till 
intressanta lektioner och diskussioner med eleverna utan att behöva en lång genomgång om 
ämnet. 
 
Ett vidgat textbegrepp ger lärare ett verktyg i undervisningen. Vi har kunnat konstatera att det 
finns mycket att hämta i de TV-serier vi analyserat. Vi tror att ett problem idag är att lärare 
fortfarande har en uppfattning att film och TV i jämförelse med det skrivna ordet är 
underlägsen som ett verktyg i undervisningen. Dessutom anser vi att vissa lärare tycker att det 
kan verka direkt negativt ur didaktisk synvinkel. Som vi tidigare konstaterat anser vi att 
problemet ligger i att undervisningen sker utifrån ett traditionellt sätt och att lärare inte utgår 
ifrån ungdomars förhållningssätt till film och TV.  
 
De didaktiska potentialer vi funnit stämmer väl överens med styrdokumenten. Till exempel 
ska elever inom svenskämnet få en förståelse för den egna identiteten, sin omvärld och 
ompröva sina värderingar(Skolverket, 1994).  
 
Genom att belysa stereotyper och andra uttryck i samhället, vissa extrema såsom rasism och 
nazism kan lärare med hjälp av exempelvis TV-serier som South Park belysa dessa.  Då vi 
kunnat konstatera att det finns en mängd goda kvaliteter i de TV-serier vi analyserat måste vi 
dra slutsatsen att även andra TV-serier kan fungera lika bra att använda i undervisningen. I 
och med detta anser vi att det är en rimlig slutsats att TV-serier har en didaktisk potential. Det 
beror endast på hur du arbetar med materialet och vilket ämne som ska avhandlas. Detta 
innebär att vi utan tvekan svarar ja på frågan i syftet, om det finns någon didaktisk potential i 
TV-seriernas värderingar.  
 
3.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets genomförande har vi många gånger reflekterat över hur en faktisk lektionsserie 
med TV-serier skulle kunna se ut, detta innebär att det faller sig naturligt att undersöka hur ett 
genomförande av de didaktiska potentialerna hos TV-serier skulle kunna se ut. Vi har 
uppfattningen att en sådan lektionsserie skulle lämpa sig väl inom samhällsorienterande 
ämnen samt inom svenskämnet då användandet av moderna medieformer i undervisningen 
understryks i dessa ämnens styrdokument.  
 
Att utföra studier utifrån ett intersektionellt perspektiv skulle likaväl kunna tillämpas på andra 
studieobjekt som till exempel texter, samspel i skolklasser och arbetslag. Detta på grund av att 
intersektionalitet är ett mångfacetterat verktyg i studier av människor i samspel med varandra.  
 
I de lärarintervjuer som utfördes kunde vi konstatera att deras svar var motsägelsefulla . De 
menade båda två att film och TV är bra och viktiga verktyg i undervisningen, dock anser de 
att dessa verktyg förstör elevers läs- och skrivförmåga. Då vi uppmärksammat detta 
förhållningsätt anser vi att en intressant studie skulle vara att aktionsforska detta. Till exempel 
en jämförande studie utifrån lärares offentliga åsikter i en intervju till hur de agerar i 
klassrummet.  
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5. Bilagor 
 
 
Diagram.1 
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Diagram. 2 
 

Vilken TV-serie gillar du mest?
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Diagram .3 
 
 
 
 
 
 

Vilken TV-serie ser du på oftast?
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