
Popfantasi
Deltagarna utforskar hur karaktärer och berättelser från popkulturen kan användas
och har använts för att öka medvetenheten kring och främja olika frågor. Deltagarna
väljer en karaktär och berättelse från popkulturen som kan användas för att öka
medvetenheten om en fråga som är viktig för dem.



Popkultur och aktivism

Del ett

Berätta för dina elever

Det kan vara ett bra sätt att öka medvetenheten om en fråga genom att använda
bilder, lektioner eller exempel från karaktärer i de böcker, filmer och tv-serier ni gillar
bäst. Ofta kan upplevelserna hos fiktiva karaktärer påverka personers tankesätt kring
frågor i verkliga livet.

Exempelvis kan Harry Potters inställning till husalfer kanske öka din medvetenhet
om barnslaveri eller dåliga arbetsförhållanden inom tillverkningsindustrin. När James
Camerons Avatar lanserades skapade den en våg av intresse för miljöskyddsfrågor.
Beundransvärda karaktärer kan påverka större beteendeförändringar, vilket gör dem
perfekta att använda i kampanjer där ni vill förespråka en fråga. 

Visa ett videoexempel på en skärm som motsvarar din/deltagarnas lokala/regionala
kontext för att ytterligare stärka konceptet att använda populärkultur för att öka
medvetenheten om en fråga. Ett exempel från USA (på engelska) är Harry Potter
Fans Win Against Child Slavery av The Harry Potter Alliance. Efter att ha visat
videon förklarar du varför du valde denna video och varför du anser att den är ett bra
exempel på att öka medvetenheten om en fråga genom populärkultur.

Berätta för dina elever

I följande uppgift utvecklar ni en egen kampanj kring en fråga med hjälp av en
populär karaktär eller berättelse. 



Uppgift

Del ett

Berätta för dina elever

Vi kommer att gå igenom rummet och låta varje person nämna några av sina
favoritkaraktärer eller favoritberättelser.

Kursinteraktion

Låt deltagarna nämna två eller tre av sina favoritkaraktärer eller favoritberättelser.
Därefter delar du in eleverna i grupper om 3 baserat på liknande intressen.

Berätta för dina elever

Välj en karaktär eller berättelse i gruppen som ni kan använda för att kommunicera
en fråga som är viktig för er.

Skriv ned svar på följande frågor i gruppen:

1. Vilken karaktär eller berättelse inom popkulturen har ni valt?

2. Vilken fråga vill ni behandla med hjälp av karaktären eller berättelsen?

3. Vilken film, musik eller fiktiv värld baserar ni er på?

4. Hur kan ni använda media (t.ex. en låt, tecknad serie, poster osv.) från den typ
av populärkultur som ni valt för att öka medvetenheten om er fråga?

5. Hur kan ni dela detta arbete online och nå en stor målgrupp?
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