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”Kultur är en process i vilken betydelser produceras och utbyts, 
en process där mening skapas.” Lindgren, sid 29

Lat. Colo, cultura, odla, vårda, utveckla och bildning
antropologisk och     estetisk kultur



 Ett tillstånd – att vara kultiverad

 Den allmänna nivån av intellektuell förfining - ett samhälle kan 
med denna betydelse ses som mer ”civiliserat” än ett annat. 

 Meningsbärande uttryck – konst, drama, teater, film, musik...

 Levd kultur: kultur definieras som en process i vilken 

betydelser skapas. 

Simon Lindgren, sid 28



Finkultur är ofta benämningen för de kulturella uttryck som anses vara 

mer bildade eller mer värdefulla än vad andra uttryck är. Förr tog högre 
samhällsskikt avstånd från den breda och folkliga kulturen. 



Populärkultur, även kallat popkultur eller 
masskultur, är en form av kultur som riktar sig till 

den breda allmänheten snarare än till kännare.

”Populärkultur är populär”



Populärkulturen har alltid funnits jämte den "officiella" kulturen. 
Det finns till exempel klotter på pyramiderna, äventyrsberättelser i 

religiösa skrifter som Bibeln, och reklam-musik bevarad från 
medeltiden. Men kultur ändras beroende på tid och rum.



 Populärkultur är kultur som många uppskattar 
Ex Skam, Orange is the new black, Bloodline, Heroes – kultur som är kommersiell. Kulturprodukter 

produceras och  konsumeras,  sid 33

 Populärkultur är annan kultur än finkultur
Vilken ”smak” vi har  separerar fin- och populärkultur. Bara de som besitter det rätta ”kulturella kapitalet” 

m.a.o. kulturellt skolade kan ”förstå” finkulturen, Bourdieu. Sid 34. Den är lättillgänglig, ”enkla” framställningar  
av vardagsnära och konventionella och väletablerade tecken och betydelser, den är inte intellektuellt krävande, 
sid 46

 Populärkultur är masskultur
Populärkulturens innehåll formas, om än indirekt, av publiken. Är det kulturens popularitet som avgör om det 

är fin- eller populärkultur? Lindgren Sid 42

 Populärkultur är folkkultur 
kultur som görs av ”folket” – för ”folket”. Ger populärkulturen det som ”folket” vill ha? Återspeglar 

populärkulturen det vi har behov av? Sid 45



 ”Det vi kallar populärkultur är en uppsättning allmänt 
tillgängliga artefakter: såsom filmer, skivor, kläder, tv-
program”…osv. Simon Lindgren, Populärkultur, sid 32

 Lägg till Sociala medier: poddar, twitter, skype, 
facebook, youtube, tumblr, instagram, vine, snapchat, 
tinder, bloggar, vloggar.....

https://twitter.com/skampodden

Ida Kjellin och Anna-Karin Linder fortsätter 
att älta, analysera och spekulera kring allt 
som händer i den norska serien Skam.

https://twitter.com/skampodden




Kenza 
Kenza Zouiten

modeblogg, 450.000 besökare
23 år. 

Anne Von Porat

driver Veckomagasinet
ca 500.000 besök per vecka



Avengers, mest sedda film 
2018

Mamma Mia, 2018

Superhjältarna 2, 2018



Gengre- är att sätta en beteckning på vilken typ något tillhör
Inom Film kan du välja mellan komedi, rysare, drama, romantik, reklamfilm osv
Tv-medier kan vara t.ex nyheter, tv-serier, reklam, matlagningsprogram, sid 92

Gengre handlar om texters relationer till andra texter - Intertexualitet



The Handmaid’s Tale – säsong 2

Bron säsong 4

Westworld – säsong 2



 Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag 
att stärka barn och unga som medvetna 

medieanvändare och skydda dem från skadlig 
mediepåverkan. Genom att öka deras medie- och 

informationskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg att 
både göra sina röster hörda, kritiskt värdera 
information och att självständigt hantera de 

situationer som kan uppstå på nätet. Statens medieråd 
följer också medieutvecklingen och forskning kring 

barns och ungas mediesituation. Myndigheten 
ansvarar dessutom för att fastställa åldersgränser för 

biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 



Vilken roll har media och populärkulturen för barn 
och ungdomars identitetsskapande?

Med 106 miljoner följare på Instagram är Ariana
Grande den tredje mest följda personen i världen.











https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/909286-sa-reagerade-folk-pa-stan-pa-
den-nya-normbrytande-barbie-dockan

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/909286-sa-reagerade-folk-pa-stan-pa-den-nya-normbrytande-barbie-dockan










https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs


Paus
Sträcka på benen i 15 min.



Sociala medier blir en arena där vi bygger en bild av oss 
själva, samt skapar och upplever sociala gemenskaper i 

vardagslivet. Det är därför viktigt att inte betrakta livet på 
nätet som åtskilt från ”det verkliga livet”.





Glöm duckface – den nya 
trenden kallas fisktrut



”Fjortisar”





Den grundläggande tanken inom 
det sociokulturella perspektivet är 

att vi lär oss tillsammans med 
andra i sociala sammanhang, vi 
blir individer när vi hämtar våra 

kunskaper från det kollektiva livet. 





Tjejer Killar
Ta gärna många bilder tills du får fram en bra Det är onödigt att byta bild

Lägg inte upp bilder där du ser ful ut Verka inte som att du jagar bekräftelse
Se söt ut Se cool ut
Se glad ut Visa inte några inställsamma miner, ha gärna ett 

stenansikte (stoneface)
Använd gärna bildfilter Fota dig själv i grodperspektiv så att du ser större ut

Titta gärna under lugg (håll därför kameran högt) Vill du locka tjejer: håll kameran högt, titta under lugg och 
håll ögonbrynen högt

Se naturlig ut Var naturlig
Ta gärna på några nyinköpta kläder Visa gärna nya grejor du har köpt
Håll ögonbrynen högt Det är bra göra något i bild (som att åka skateboard eller 

göra ett trick med cykeln)

Våga visa hud men var försiktig så det inte blir för mycket Det är bra att vara barbröstad, åtminstone om man är 
vältränad.

Lägg inte upp bilder där du är osminkad Ha inte för mycket gelé och annat i luggen det kan verka 
tillgjort eller bögigt

Det går bra att göra duckface men gör det på rätt sätt Gör inte duckface, gör stoneface

Keps är coolt









Vår kunskap om världen är alltid kulturellt präglad, sid, 55

Allt vi lär oss, lär vi oss i sociala sammanhang. Alltså det du lär dig gällande vem
du är och hur du ska agera i en situation lär du dig i en interaktion med andra
människor. Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av
största vikt enligt detta perspektiv.



Hur formar vi våra föreställningar om oss själva 
och världen vi lever i?

Reklam upprepar om och om igen vem du bör vara som kvinna och man 
– det blir då koder, en representation som går att läsa, sid 30, 57-60, 73



Semiotik, sid 93



https://www.youtube.com/watch?v=HaB2b1w52yE

https://www.youtube.com/watch?v=HaB2b1w52yE


https://www.youtube.com/watch?v=jWKXit
_3rpQ

https://www.youtube.com/watch?v=jWKXit_3rpQ


https://www.youtube.com/watch?v=HsJaX0JoXSQ


Att göras om för att duga som kvinna!!

https://w
ww.youtu
be.com/
watch?v=
imsq-
8oZCE4

https://www.youtube.com/watch?v=imsq-8oZCE4
















Lindgren,Sid.110



 Textuell nivå -poulärkulturellt uttryck –
t.ex. reklam av smink, sid.82

 Kontextuell nivå- Diskursiv kontext – all 
reklam som visar att kvinnor behöver göras 
om för att duga, sid 110

 Sociohistoriskt nivå - De kulturella, 
sociala och historiska sammanhang som 
diskursen, dvs. texterna, ingår i, sid 149


