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Abstract 

Åkerlund, Dan (2005) Class 7B has no Web-magazine – possibilities and problems in 
allowing school children to publish school-related materials on the Internet, in terms 
of a practical, communicative and educational approach.  

The primary purpose of this study, is to shed light on the reasons why so few primary 
and secondary schools take advantage of the possibilities in using the Internet to 
publish pupils own texts, photos, films, radio programs et. al. Today, there are only 
around 50 active Swedish public school magazines on the Internet, produced by 
students in Swedish schools. By contrast, 80% of all Swedish young people between 
the ages of 12 and 24 have their own login on LunarStorm, an Internet community 
where mainly young people publish texts and images and communicate with one other 
in a variety of ways, ie. mail, chat rooms and guestbook’s. The paradox is obvious; 
young people are highly motivated to publish and communicate in this way, yet the 
school system does not seem to take advantage of this opportunity toward pedagogical 
ends. The purpose of this study, therefore, is to map out the advantages and disadvan-
tages for a single class, an entire school, or the learning process as a whole, of using a 
publishing approach in education, in debate and theory, law and regulations and 
trough interviews. 

One of the hypotheses was that the causal connection behind the lack of publishing 
approach in the school system, probably have many different reasons. Therefore a 
method named EPISTLE, was used. The method is developed to look at a phenome-
non from different angles to find not only one, but many different explanations, 
advantages and disadvantages, when studying technical implementations in a modern 
society. This leads to discussions of many theories, including theories about motiva-
tion, the public space and the public sphere, how innovations are spread and different 
pedagogical theories. Included in this study, there is also a section containing facts 
about laws and regulations according to publishing and the school system in Sweden. 

The study results in a long list of possibilities and problems. On the positive side, 
we already have good general computer skills among the teachers and an Internet 
connection in nearly every Swedish (or Scandinavian) school. Those teachers, who 
have tried a publishing approach, always seem to be highly motivated and enthusiastic 
and do not see any backsides of the concept. On the more negative side, we can find 
lack of technical support, fear of breaking the law, fear of conflict with parents and 
school staff and a wide-spread lack of knowledge in how to publish; booth in terms of 
content and technique. 
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Sammanfattning  

Åkerlund, Dan (2005). 7B har ingen webbtidning - Möjligheter och problem med 
att använda Internet för publicistiska arbetssätt i grundskola och gymnasium. D-
uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet. 

 
Föreliggande studie syftar till att kartlägga de möjligheter eller problem som 
finns med publicistiskt arbetssätt och samtidigt finna orsakerna bakom att 
mycket få skolor utnyttjar sig av möjligheterna att låta eleverna publicera 
egna skoltidningar eller andra publika produktioner (exempelvis webbradio 
eller webbteve) på nätet. Idag finns ett 50-tal svenska webbskoltidningar av 
det slaget i Sverige, tidningar där man då också kan spåra en kontinuerlig 
utgivning. Som jämförelse har 80 % av alla svenska ungdomar mellan 12 och 
24 år en egen inloggning på LunarStorm, en svensk community där ungdo-
mar publicerar texter och kommunicerar med varandra på olika sätt.  

Utöver teoribakgrund och genomgång av lagstiftning och regelverk, inter-
vjuades ett 15-tal personer, varav fem lärare som arbetat med webbskoltid-
ningar under några år. Som komplement gjordes även en mindre statistisk 
undersökning där lärarstudenters inställning till publicering undersöktes.  

Bland möjligheterna och fördelarna med publicistiskt arbetssätt kan näm-
nas att eleverna får en publik för sina skolarbeten, att de får arbeta skarpt med 
en riktig produkt som lärare, elever, kamrater, föräldrar och kanske politiker 
läser och att nästan alla skolämnen kan dra nytta av tidningen som motor och 
motivation för textproduktion (i vid bemärkelse). Internt i skolan ges elever-
na ansvar inom ramen för en redaktion och externt ökar möjligheterna till nya 
kontakter, inte minst internationellt. 

De problem som identifierats innefattar skolkultur, ekonomi, rädsla för det 
okända nätet, teknik, kunskaper och lagstiftning. Skolor och lärare är inte 
vana att marknadsföra sig och det finns en rädsla att visa upp sig publikt. 
Utvecklingsmedel saknas och många tror samtidigt att det är mycket svårt att 
göra skoltidningar eller sända radio över nätet. Personuppgiftslagen gäller 
inte exempelvis webbskoltidningar, vilket däremot knappast någon känner till 
och just därför upplevs lagen ändå av många som ett hinder. 
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1 Inledning och syfte 

Internet som ett arbetsredskap är idag väl etablerat ute i våra skolor, främst 
som informationskälla och för kommunikation med e-post. Nästan varje 
skola eller rektorsområde har en informationssida om sin verksamhet, ibland 
omfattande med kursplaner, mål, scheman och matsedlar, men i regel är det 
mer sparsamt med endast adress och telefonuppgifter, möjligen kompletterad 
med en bild på skolledningen och bespisningspersonalen. Det som existerar 
är således skolornas officiella sidor, politiskt korrekta, alltid i någon mån 
informativa och i bästa fall också funktionella.  

Men den här studien sätter inte fokus då dessa informationssidor, utan för 
ovanlighetens skull på något som är relativt sällsynt förekommande. Frågan 
här är istället: Varför använder sig inte många fler skolor av möjligheten att 
låta eleverna publicera sina bilder och skrivna texter på nätet, varför har inte 
alla skolors sångkörer inspelningar som andra kan lyssna till och varför finns 
inte de senaste videofilmerna från idrottstävlingen utlagda?  

Det som sker idag inom skolans väggar, med avseende på Internet, är till 
stor del att betrakta som konsumtion eller reproduktion från papper till 
papper och inte som nyproduktion eller kommunikation. Det här kan ställas 
mot det nästan paradoxala faktum att nästan alla ungdomar tycks ha ett 
intresse av att publicera sig och att kommunicera över nätet. Ett tydligt 
exempel på detta är att enbart LunarStorm1 har över en miljon aktiva använ-
dare i åldern 12 – 24 år, vilket motsvarar 80 % av den ålderskategorin. 

Studien tar sin utgångspunkt i att skolans uppgift är att förbereda barn och 
ungdomar på en värld utanför skolan och i det uppdraget ingår att fostra 
demokratiska och solidariska medborgare som tar ansvar för yttrandefrihet 
och jämställdhet2. Studien innefattar en kartläggning av de faktorer som kan 
vara relevanta för spridningen av nya pedagogiska tankegångar, vilka de 
vanligaste argumenten för och emot publicering är och vilka kunskapsmässi-
ga, juridiska, ekonomiska, tekniska och sociala hinder som kan spåras. 

  



7B har ingen webbtidning 

Publicistiskt arbetssätt 
Möjligen lanseras också med denna studie begreppet publicistiskt arbetssätt3, 
men hur det än är med det så är undervisningsmetoden i sig, att låta arbetet 
sluta i en publicering, knappast ny. Många är de pedagoger som upptäckt 
vilken drivkraft det finns i att låta eleverna arbeta mot en publicering och 
offentliggörande av ett skolarbete och som slutmål då ha grupparbetsredovis-
ningar, luciauppträdanden, utställningar eller soaréuppträdanden där exem-
pelvis föräldrarna är publik.  

Begreppet mediepedagogik är knappast okänt för någon lärare idag och ett 
stort antal handböcker och forskningsrapporter beskriver olika metoder och 
tar upp fördelarna med att använda medier som kommunikationsverktyg, 
självspegling och som motivationshöjande faktorer i skolan. Dessutom menar 
nästan samtliga författare inom området att det är helt nödvändigt att också 
producera medier, för att på allvar kunna bli kritiska mediekonsumenter och 
kunna förstå mediernas villkor och hur medierna fungerar4.  

Många lärare använder stillbildskamera och video för att dokumentera 
elevernas arbete och tusentals klasser har deltagit i exempelvis projekt 
liknande Tidningen i skolan5. Samtidigt saknas ofta en naturlig publik för 
elevernas skrivande eller bildframställande i skolan. Eller snarare, publiken 
finns kanske men kanalen, scenen, utställningshallen eller arenan saknas. I 
den här studien poängteras de relativt nya möjligheterna att publicera arbeten 
på nätet och att utnyttja den drivkraft som finns i att låta eleverna bli synliga 
och att på så sätt få uppmärksamhet och uppskattning för det man producerat. 

Trots allt så förekommer det att lärare använder webbsidor för att på Inter-
net berätta om klassens verksamhet (se vidare i detta arbete). De fördelar som 
framhålls, förutom elevernas ökade motivation, är den ökade kontakten med 
föräldrar och barnens/ungdomarnas vänner och bekanta. Flera har också 
påpekat att skolan också har en skyldighet att för en större allmänhet berätta 
om sin verksamhet, just därför att man är skattefinansierade. 

Begränsning 
De frågeställningar som föreliggande studie utgår från skulle kunna användas 
på exempelvis föreningslivet, förskolan, fritidsgårdar eller kommunala 
musikskolan. Studien koncentrerar sig dock på grundskola och gymnasium, 
dels för att verksamheten där har ett tydligt uppdrag och dels för att annan 
verksamhet utanför skolan har allt för skilda sociala, pedagogiska och eko-

2 
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nomiska uppdrag och villkor. Däremot kan givetvis delar av arbetets slutsat-
ser vara generaliserbara för verksamheter även utanför skolområdet. 

Mycket av den forskning och debatt som publicerats de senaste åren runt 
internetanvändning har fokuserats på tanken om ett globalt samhälle och en 
ny virtuell värld. Fascinationen över att man samtidigt skulle kunna existera i 
flera parallella världar har drabbat många och otaliga är de undersökningar 
som betraktat olika rollspel på nätet, med häpnad och förtjusning. Den här 
aspekten finns bara med i det här arbetet som en bakgrund till att tekniken 
inte alltid används till det som man ursprungligen tänkt sig. Att skolan skulle 
kunna ägna sig åt nätbaserade rollspel är självklart inte otänkbart, men här 
begränsas undersökningen till publicering av normalt skolarbete och arbete 
inom områden som berör läroplanernas formuleringar runt mediekunskap, 
kritiskt tänkande, demokratisk fostran och att ”förbereda eleverna för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet”6. 

Disposition 
Arbetet avviker möjligen från en traditionell akademisk uppsats på några 
punkter. I kapitel två ges en historisk bakgrund till hur medier använts och 
diskuterats i ungdomsskolan det senaste halvseklet. Därefter, i kapitel tre, 
görs en genomgång av teorier och begrepp som kan anses vara relevanta för 
studien samt i kapitel fyra en översikt av det regelverk som finns för publicis-
tisk verksamhet och de regler som finns på skolans område. Eftersom de 
faktorer som undersöks har sitt ursprung i olika discipliner, kommer inte 
studien att hänvisa enbart till några få teorier, lagar eller styrdokument, utan 
visa på en rad olika möjliga bakgrunder, metoder och teoretiska kopplingar. 
Där redovisas även några forskares åsikter, åsikter som kanske ibland kan 
uppfattas som politiska ställningstaganden.   

I kapitel fem följer ett metodkapitel. Därefter, i kapitel sex, redovisas re-
sultatet av de undersökningar som genomförts, tillsammans med viss fakta-
bakgrund. Modellen i detta kapitel följer till viss del en analysmetod som 
kallas EPISTLE – se nedan under metod. I kapitel sju analyseras och sam-
manställs resultatet och slutligen, i kapitel åtta, följer ett avslutande diskus-
sionsavsnitt. 

Eftersom studien innefattar ett stort antal webbplatser finns en webbsajt 
kopplad till detta arbete där länkarna finns mer klickbara!   
http://aakerlund.org/7b 
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Fotnoter 
 
 
 
 

 
 

1  LunarStorm är en sajt där medlemmar kan kommunicera med andra medlemmar. Identiteten 
visas genom bilder och texter i sk krypin där man presenterar sig och kan vara öppen (vilket 
den i regel är, med namn eller bild som andra kan identifiera) eller påhittad. Till detta krypin 
finns i regel gästböcker och andra funktioner kopplade.  På 
http://www.LunarStorm.se/works/ finns gott om statistik. Den 8 april 2005 fanns 1.092.000 
medlemmar i åldern 12 – 24 år.  
Ett intressant exempel på ett alternativt användningssätt av LunarStorm är kanske en di-
stansutbildning på Umeå Universitet som använder LunarStorms klubbfunktion som di-
stansvektyg. Alla uppgifter och alla redovisningar sker på denna funktion. 

2  Formuleringen i både Läroplan för den obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet – Lpo 94 och Läroplan för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan) Lpf 
94 har i stort sett samma formulering i inledningskapitlet.  

3  Publicistiskt arbetssätt eller publicistiska arbetssätt gav inga träffar på de större sökmotorer-
na i april 2005 

4 
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…  
 
 
 
 

4  Några exempel på titlar, där författarna på ett tydligt sätt påpekar att mediekunskap, som 
teori och praktik, är nödvändigt i skolan för att barn och unga skall kunna förstå medierna 
och kunna vara en kritisk mediekonsument, är: 
Berg, Madeleine (1985) – Video i verkligheten – Stockholm:TBV 
Buckingham, David (2003) – Media Education – Cambridge: Polity Press ISBN: 0-7456-
2830-3 
Danielsson, Helena (2002) – Att lära med media – diss. Stockholms universitet, Pedagogis-
ka institutionen, ISBN: 91-7265-408-2 
Drotner, Kirsten (1996) – At skabe sig – selv: ungdom, aestetik, paedagogik –  Köpenhamn: 
Gyldendal ISBN: 87-00-24104-0  
Erstad, Ola (1997) - Mediebruk og medieundervisning - Oslo : Univ.,Institutt for medier og 
kommunikasjon  ISBN:  82-570-6104-2 (Ola Erstads doktorsavhandling) 
Masterman, Len (1985) – Teaching the Media – London: Routledge, ISBN: 0-415-03974-6 
Media Literacy (1989), Ministry of Education – Canada:Ontario ISBN: 0-7729-5090-3 
Stigbrand, Karin (1989) – Mediekunskap i skolan – diss. Stockholms universitet, Pedago-
giska inst., ISBN: 91-7146-745-9  
Svenning, Marianne (1988) – Barn massmedia och samhälle – Lund: Studentlitteratur,  
ISBN: 91-44-27801-2 

5  http://www.tidningeniskolan.se/ 
6  Lpo 94, sid 7. En likartad formulering finns på sid 6 i Lpf 94. 
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2 Bakgrund 

Att teckna en komplett bild av IKT:s (informations- och kommunikationstek-
nikens) och mediekunskapens och mediepedagogikens historia, låter sig 
knappast göras. Nästan ännu svårare blir det att få en överblick över hur 
medieutbildningen i ungdomsskolan ser ut idag eftersom inga aktuella 
undersökningar finns att tillgå. Som Karin Stigbrand påpekar i sin doktorsav-
handling från 1989, så täcker också mediekunskap ett flertal akademiska 
änmen: sociologi, psykologi, statsvetenskap, teknik, konstvetenskap, språk 
och journalistik.7 En språkvetare skulle knappast ge samma bild av historia 
och nuläge som en statsvetare och en person med inriktning mot modern 
datorkommunikation skulle ge ytterligare en annan bild. Men på något sätt 
finns ändå något gemensamt; det handlar om tekniker och tekniska prylar 
som vi människor använder för att kommunicera och i nästa led hur vi 
använder tekniken och hur vi uppfattar och påverkas av den. 

Många är de forskare som pekat på att för varje ny teknik som införs i ett 
samhälle, uppstår det ett motstånd, ibland en ny rädsla eller, som några väljer 
att kalla det, en så kallad panik inför det nya8. 1800-talets debattörer varnade 
för elektricitetens skadeverkningar. De höga hastigheterna på tågen i det 
tidiga 1900-talet menade många var livsfarliga och om det var meningen att 
människan skulle kunna flyga så hade vi haft vingar från början. 

En del tekniska nymodigheter var självklart också verkliga hot mot grup-
per som tidigare använt äldre tekniker eller mot den etablerade makten. 
Tekniken kom att förändra både ekonomiska och maktstrukturella förhållan-
den. Ett tidigt, men väldokumenterat exempel på det senare är Gutenbergs 
tryckpress9 som fick oerhört stor betydelse för vilken information som kunde 
spridas och vilka som hade makt över spridningen. Men även tidigare nämn-
da tekniska lösningar som elektricitet och tåg, tillsammans med telefon, 
ångbåtar och radiotelegrafi, är exempel på tekniker som slagit ut äldre makt-
strukturer och kostsamma investeringar. 
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1900-talet och moralen 
Mediernas påverkan på den uppväxande generationen har varit en källa till 
debatt i mer än ett sekel. Veckotidningarnas noveller, biograffilmens förfö-
riska damer och herrar, jazz i radio är några exempel på svenska debatter från 
den första delen av förra seklet. I början av 50-talet var det seriemagasinen 
som var fördärvliga för barn.10 Många gånger har debatten haft moraliska 
eller religiösa förtecken. En av de mer tongivande idéerna var att om barn 
utsattes för god film, god musik och god litteratur så skulle de fostras till god 
smak.11

Men debatten fick mer fart med tevens intåg i våra hem. I Aneby i Små-
land blev på 60-talet några innevånare rikskända för sitt motstånd mot för-
därvet i teve och bilden av en person som slänger ut sin teve har etsat sig fast 
i mångas minne12.  

1960 
Med tevens ankomst hotades också biografernas verksamhet vilket i sin tur 
hotade den svenska filmindustrin och filmproduktionen. Riksdagen beslutade 
i början av 60-talet att stödja svensk kvalitetsfilm och 1963 bildades Svenska 
filminstitutet med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur 
och samhällslivet. 13  

Skolreformer 
60-talet var också skolreformernas årtionde. Du-reformen var påtaglig (att 
elever i grundskolan och gymnasiet fick säga du till sina lärare) och många 
befarade att respekten för lärarna nu helt skulle försvinna. Nästan alla grund-
skolor och gymnasieskolor fick elevråd och på större skolor gav elevrådet ut 
elevtidningar som trycktes på blåstencil eller i skolans nyinköpta Xerox 
360014  

Grundskolan infördes successivt och de flesta kommuner var snabba med 
att lämna folkskola och realskola bakom sig till förmån för den nioåriga 
grundskolan. Både 1964 och 1969 kom nya läroplaner. Den senare fick 
överleva till 1980. 

Film, teve och video 
Film och, i mitten av 60-talet, videon (stora rullband, dåligt ljud och svartvit 
bild) fanns i många skolor och användes flitigt. AV-centraler i de större 
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städerna försåg skolorna med filmer som i regel också kunde beställas till 
kringliggande orter. Tilltron till filmernas överlägsenhet som kunskapsför-
medlare var stor och den uppväxande generationen fick se flygbilder över 
Småland, binas liv och blommornas pollinering och glada sovjetiska arbetare 
på väg till kolgruvan.  

I slutet av detta årtionde fanns i princip en TV i varje hushåll15. På kvällen 
tittade alla på samma kanal och alla såg när Per Oskarsson klädde av sig in på 
kalsingarna16.  

1970 
Artiklarna och debattböckerna om teves påverkan på samhället, blev fler och 
fler under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Debatten omfattade allt 
från biografdöden, det långa håret som ungdomar skaffade sig efter inflytan-
de av dåtidens populära orkestrar, till den kommersiella musikens negativa 
påverkan på ungdomen.  

Dramatiska Institutet 
Genom bildandet av DI, Dramatiska Institutet17, 1970, ville också statsmak-
ten stärka utbildningen inom film, radio och teve. Något år senare startade 
skolan också den första mediepedagogiska utbildningen i Sverige, AP-
utbildningen18.  

Datainspektionen 
1973 fick Sverige världens första datalag. Datainspektionen blev den myn-
dighet som skulle övervaka att inte datorer och dataregister samkördes eller 
utnyttjades så att den personliga integriteten hotades. I praktiken kom det 
framför allt att bli ett redskap för att hindra allmänhetens och mediernas 
insyn i de register som fanns. Samtidigt kom också mediernas egna datorba-
serade tryckningar att betraktas som integritetshotande register – de innehöll 
ju personuppgifter och de var som alla datorfiler, vilket alla vet idag, sökba-
ra19. 

Vietnam 
Men det tidiga 70-talets debatt påverkades framför allt av Vietnamkriget. 
Detta krig kom starkt att påverka kulturliv och musikliv men framför allt 
nyhetsförmedling och nyheternas bilder från Vietnam kom också omvänt att 
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till stor del avgöra utgången av detta krig. Insikten om tevens genomslags-
kraft växte sig stark; att medierna i sig var en maktfaktor att ta hänsyn till och 
att vem som hade makten över medierna också var väsentligt för vilket 
samhälle vi hade. Indoktrinering blev ett begrepp på allas läppar när man 
talade om medveten påverkan i massmedier och i skolan. 

1980 
Ur ett svenskt perspektiv var det ändå det sena 70-talets nya tekniker, i form 
av hemvideon och satelliter, och det utbud som därmed kunde exponeras för 
barn och ungdomar, som på allvar sätter fart på debatten. I slutet av årtiondet 
hade 4% av hushållen20 en videobandspelare, men ute i skolorna har det 
sedan mer än tio år varit en välkänd teknik, om än inte alltid som kassettband.  

LGR80 
I 1980 års läroplan för grundskolan, LGR80, finns relativt exakta beskriv-
ningar av vilken medieundervisning barnen skall få. Här står exempelvis 
under ämnet svenska och rubriken Studier av massmedier21 att: 

 
På alla stadier skall eleverna 

använda tidningar, radio- och TV-program och filmer för att 
skaffa sig kunskaper om händelser, människor och olika 
livsvillkor i olika sociala sammanhang, 

i samverkan med andra ämnen producera och diskutera t ex 
ljudbildband, serier, ljudband, tidningar eller filmer för att 
dokumentera, informera, väcka debatt och roa, 

skaffa sig kunskaper om massmediernas roll i samhället i 
samband med kritisk granskning av hur händelser, förhål-
landen eller problem framställs i dessa. 

Här slås alltså för första gången fast att medieproduktion är ett obligatoriskt 
inslag i undervisningen. Men många insåg också att kunskaperna om hur man 
praktiskt kunde arbeta med exempelvis ljud- och filminspelningar knappast 
fanns bland svensklärarna22. Med denna läroplan försvinner också betygen i 
grundskolan fram till åk 8 och att de inte helt tas bort beror enligt läroplans-
författarna på att de måste finnas kvar som urvalsgrund för högre studier23. 
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Videovåld och förlorad barndom 
Utanför skolan var det framför allt våldsamma filmer som engagerar debattö-
rerna. Hösten 1980 hade ett debattprogram i teve, Studio-S24, ett längre inslag 
om de våldsamma filmer som då gick att få tag i som videofilmer. Skräckex-
emplet som togs fram var Motorsågsmassakern, och en grupp ungdomar fick 
se filmen och sedan uttala sig om hur de påverkades25. Begreppet videovåld 
hade fötts. 

På nästan varje skola anordnades sammankomster och utbildningsdagar 
om video, satteliter och den nya mediesituationen. 1982 kom Neil Postmans 
bok om Den förlorade barndomen26 som fick en stor spridning bland peda-
goger och som ytterligare spädde på den negativa mediekritiken. Postmans 
kritik gick ut på att skriftspråket tidigare hindrat barnen att få full insyn i de 
vuxnas värld, vilket han ansåg vara bra. Men med teven skulle barnen få en 
okontrollerad insyn i de mysterier som vuxenlivet hade att erbjuda och det 
skulle också innebära, som titeln anger, att den oskuldsfulla barndomen 
förlorades27. 

Men en mer konkret faktor var ändå barns stora tevekonsumtion, en faktor 
som varje lärare i låg- och mellanstadiet kunde konstatera. I tittarundersök-
ningar visade det sig att det var 9 – 14-åringarna som var de riktigt stora 
tevekonsumenterna (tillsammans med pensionärerna)28. 

Radio 
I slutet av 70-talet (1978) startade försök med närradio på några orter. 
Sveriges Radio och Utbildningsradion (tidigare TRU) startade, kanske som 
ett svar på närradion, allemansradioförsök på en rad platser i Sverige, bl a i 
Ljusdal, Uppsala, Örebro och Malmö. Man kallade det för bandverkstäder 
(efter den tidens inspelningsteknik)29, kommundelsradio och allemansradio. 
1982 permanentades närradion och blev riksomfattande30 och då kom också 
Sveriges Radio att lägga ner flertalet av sina allemansradioförsök.  

Datorn kommer till skolan 
I mitten av 80-talet kom den första vågen av datorer in i skolan. Stora sum-
mor satsades på en helt svensk skoldator, den sk Compis-datorn. När alla 
satsade på billiga och för den tiden ändamålsenliga IBM-kompatibla datorer 
eller Mac-datorer med färdigutvecklade administrativa och pedagogiska 
program, satsade svenska staten genom Skolöverstyrelsen många tiotals 

10 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 

miljoner på en egen svensktillverkad skoldator med egen processor och eget 
operativsystem. En ny sorts lärare, datorläraren, såg dagens ljus. Men 
datorerna visade sig i det närmaste helt oanvändbara och tanken att det 
viktigaste med datorerna var att lära alla barn att programmera var knappast 
något som gick hem bland det stora flertalet lärare eller elever. Däremot åts 
alla utvecklingsanslag upp på utrustning som ingen ville använda och ingen 
hade nytta av. Det är nog få tekniksatsningar som försenat ett teknikskifte 
som just satsningen på Compis-datorerna31. 

1990 
Omkring 1990 avtog ändå rädslan bland skolfolk för videon som företeelse 
samtidigt som priset sjönk drastiskt på videokameror med inspelningsmöjlig-
het, företrädesvis VHS. Kommunernas AV-centraler hade i regel utrustning 
att låna ut och större skolor skaffade egna kameror; utlåningen och använd-
ningen var omfattande. På en lång rad orter startade kommunerna video- och 
medieverkstäder och städernas kabeltevenät byggdes ut och byggdes sam-
man. Mediegymnasier startade och folkhögskolornas medieutbildningar var 
eftersökta. Söksiffrorna till journalistutbildningarna på universitet och hög-
skolor låg på runt hundra sökande per utbildningsplats.32 Medier blev inne 
och undersökningar i tidningarna visade att barns och ungas drömmar ofta 
präglades av att just bli kända. 

Kommersiell radio och teve 
Det tidiga 90-talet var inte bara en politiskt turbulent tid då den politiska 
kartan målades om i stora delar av Europa. På hemmaplan fick vi också 
kommersiell teve (TV4 1991) och kommersiell lokalradio (1993). 

Ny läroplan 
1992 kom det statliga betänkandet från läroplanskommittén, Skola för bild-
ning33 och 1994 antogs en ny läroplan för grundskolan, Lpo 94, och tillika en 
ny läroplan för gymnasiet och de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Läroplaner-
na innebar också ett brott mot tidigare traditioner att man i läroplanerna 
skriva in relativt detaljerade mål för varje ämne och årskurs. Läroplanerna 
blir relativt tunna (Lpo 94 har 20 sidor mot Lgr 80 som har 170 sidor) men 
kompletterades sedan med målbeskrivningar i varje ämne. Det blir upp till 
varje skola eller rektorsområde att formulera kriterier för de olika betygsste-
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gen från åk 8, betyg som från införandet och till idag har en  fyragradig skala; 
ännu icke godkänd34, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. 

I den nya läroplanen finns inget skrivet om medieundervisning, men i äm-
nesmålen för svenska35 och bild36 slås mediernas betydelse fast. För alla som 
hade hoppats på att den obligatoriska medieundervisningen skulle stärkas, 
blev den nya läroplanen en besvikelse. 

Internet 
Sommaren 1994 öppnades Internet för kommersiella operatörer och därmed 
också för allmänheten. Samtliga universitet och högskolor hade sedan några 
år haft tillgång till nätet, men det var knappast andra än riktigt datorintresse-
rade som engagerat sig i tekniken. När Carl Bildt 1994 skickade ett e-
postmeddelande till Bill Clinton var det världens första e-postmeddelande 
mellan två statschefer. IT blev ett begrepp på allas läppar, även om det skulle 
dröja några år innan Internetanslutning till persondatorer (via modem) blev 
vanliga i våra hem. Men i mitten av 90-talet pratade alla om Internet, att de 
surfat på biblioteket eller jobbet och sökt information på nätet. Kommuner 
och skolor satsade stort på internetuppkoppling och det fick kosta pengar, det 
här var ju framtiden och långt före IT-kraschen. 

IT och skolan 
Satsningen på datorer i skolan kunde ibland också vara en reaktion mot en 
mer lättsinnig användning av massmedier och elektroniska leksaker menar 
vissa forskare, samtidigt som målsättningen med datorinslagen i undervis-
ningen också var att det skulle kännas som ett mer lustfyllt inslag och ett 
slags bevis på modernitet.37  

1994 beslutade den borgerliga regeringen att lägga ner löntagarfonderna38 
och med det innestående kapitalet bland annat bilda en stiftelse, KK-
stiftelsen, Kunskap och kompetens. KK-stiftelsens första stora satsning blev 
just på lärarna och skolan. Lärare fick inte sällan egna datorer och fler och 
fler fick tillgång till nätet, inte bara på jobbet. 

I skolorna fanns en dator i vart och vartannat klassrum i slutet av 90-talet. 
För lärare som ansåg att barnen själva skall söka kunskap blev det här en ny 
källa till information. Men många röster höjdes också mot nätet och allt som 
fanns tillgängligt där. Dels kom ordet källkritik att bli centralt; allt som finns 
på nätet är ju inte sanning, dels var det allt olämpligt som också blev tillgäng-
ligt, från exempelvis recept på bomber till pornografi. 
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Informationssamhället 
I mitten av decenniet dök de första e-postadresserna och webbadresserna upp 
i våra traditionella massmedier. Filmernas och teveprogrammens eftertexter 
fick nya inslag med snabel-a och www. Kommunerna fick egna webbsidor 
och de började så smått också få ett praktiskt innehåll. Nästan alla dagstid-
ningar fick egna internetupplagor, först och störst var Aftonbladet. Och en 
person i fleecetröja sa att snart skulle det finnas en skärm på alla kylskåpsdör-
rar och en dator i varje kyl som kollade om mjölken var sur…39

PuL 
1998 kom personuppgiftslagen, PuL (1998:204).40 Lagen byggde på ett EU-
direktiv som handlade om förbud av export av personuppgifter utanför EU & 
EES. När propositionen kom var den på över 800 sidor och innehöll inte med 
ett ord något om Internet. Den antogs utan diskussion i medierna och helt 
plötsligt, utan att någon märkt det, blev det förbjudet att publicera namn eller 
uppgifter som kunde knytas till en person på nätet, om inte personen i förväg 
givit ett uttryckligt tillstånd till det. Undantaget blev att tidningar eller medie-
företag med utgivartillstånd kunde fortsätta som de gjort tidigare; pressfrihe-
ten för tidningarna skulle inte hotas.  

PuL kom att påverka skolornas webbplatser på ett drastiskt sätt. Vissa sko-
lor tog till och med bort namn på lärare och skolpersonal. Att få vara med på 
skolans webbplats blev inte en fråga för skolan och eleverna, nu krävdes 
också intyg från föräldrarna. (Lagar, bland annat PuL behandlas i senare 
avsnitt.)  

Medieundervisningens död… 
Med den nya läroplanen och med datorernas intåg på bred front i klassrum-
men försvann också flertalet försök med mediepedagogik som en undervis-
ningsform från många skolor. Nästan allt som tidigare gjordes med specialut-
rustning inom medieproduktion kunde vid denna tid börja göra på datorn. 
Man kunde redigera film och ljud och man kunde göra tidningar direkt på 
skärmen. IT döps på många platser om till IKT – informations- och kommu-
nikationsteknologi. Men i praktiken var det inte så mycket kommunikation 
och det var samma pedagogik som förut, möjligen med den förändringen att 
man ibland använde ordbehandling eller lät eleverna söka information på 
nätet. 
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Däremot köptes ett stort antal programvaror in som skulle hjälpa enskilda 
barn med inlärningen. Matematikprogram och program för barn med läs och 
skrivsvårigheter var bland de populäraste.41

Ett slut på ett millennium  
Mot slutet av detta årtionde och detta millennium hade också tänkandet kring 
information och kommunikation förändrats. På tio år hade vi i Sverige fått ett 
världsomspännande elektroniskt nätverk kopplats till nästan varje hem och 
mobiltelefoner i varje ficka hade gått från att vara ren fiction till att bli 
verklighet för de flesta av oss. Vi ringde från affären för att fråga om vi 
skulle köpa hem mjölk och vi kunde ladda hem musik från nätet som vi 
aldrig skulle drömma om att köpa. Även om inte alla då hade tillgång till 
mobiltelefoner och en egen dator med Internetuppkoppling i hemmet, var det 
knappast någon som längre trodde att de skulle komma undan eller att de i 
framtiden skulle klara sig utan den nya informationsteknologin.  

2000 
Våren 2000 spricker så den så kallade IT-bubblan. Företag som byggde på 
förväntningar kring framtida lönsamma innovationer föll fritt på börserna 
världen över, och i Sverige rasade värdet på företag som Telia, Ericson 
Framfab (som då hade hade 1700 anställda och var värt 3 miljarder USD42), 
Icon, Spray och Cell och tog många av småföretagen med sig i fallet mot 
konkursens gränser.  

I en proposition som heter En förnyad lärarutbildning43 som regeringen 
lämnar över till riksdagen i maj 2000 menar man att: 

 
… Lärarutbildningen bör visa hur massmedia och IT kan 
användas som läromedel.  Med sin unika förmåga att kom-
binera text, ljud och bild ger IT möjlighet att i samma media 
söka information, kommunicera och publicera.  Skolan och 
klassrummet kan öppnas mot världen. … 

Prop. 1999/2000:135 Regeringens proposition i maj 2000 
signerad Göran Persson och Thomas Östros    

Men i skolan jobbar man ändå på, ganska oberoende av aktiekurser och 
propositioner. Den sk IT-mognaden blir större och gradvis börjar lärare och 
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föräldrar kommunicera via e-post, skolans webbsajt fylls av målformulering-
ar och lunchmatsedlar och barnen får mobiltelefoner med kamera. 

Med datormognaden ökar också debatten om skolfrågor på nätet. Antalet 
datorer i skolan ökar ständigt, men den pedagogiska utvecklingen tycks inte 
påverkas i nämnvärd utsträckning. Barnen redovisar på sin höjd sina 
grupparbeten med PowerPoint44 i stället för med OH-bilder, medan barnens 
egen datoranvändning inte ger något större avtryck i skolarbetet. Debatten om 
pedagogiken blommar då och då upp och frågor om pedagogik, undervisning 
och skolor är trots allt inget undanskymt i den offentliga och politiska debat-
ten.  

Nu – år 2005  
Ingen kan idag negligera nätet som en av de viktigaste faktorerna för demo-
krati och yttrandefrihet. Det skulle vara omöjligt att tala om yttrandefrihet i 
generella termer utan att först nämna nätet. Totalitära regimer är väl medvet-
na om detta och i Kina, Singapore, Saudiarabien och Tunisien censureras 
nätet hårt. USA:s soldater i Irak har enligt uppgift numera förbjudits att 
använda digitalkameror och kameramobiler.45 På många skolor i Sverige 
spärras LunarStorm, medan några använder LunarStorm som ett sätt att 
kommunicera med elever och föräldrar. Debatten om digital skoldemokratise-
ring börjar komma igång, om än i blygsam skala.  

Trots att … 
• … alla elever kommer att använda tangentbordet som sitt huvudsak-

liga skrivverktyg under överskådlig framtid, är det ytterst få som får 
lära sig touch-metoden. Alla som inte lärt sig den från början vet hur 
svårt det är att lära om, en erfarenhet som säkert delas av flertalet lä-
rare. Trots det sker nästan inget.46 

• … forskning visar att läs- och skrivinlärning går mycket snabbare och 
bättre med datorer än med traditionell teknik, så görs ytterst få försök 
som bygger på denna kunskap.47 

• … alla datorer kan användas för ljudredigering, så används ljud yt-
terst sparsamt i skolan. Att intervjua och samla ljud skulle säkerligen 
passa många elever, både i kunskapsinhämtande och som redovis-
ningsform. Tekniken är så enkel att den skulle gå utmärkt även på 
lågstadiet. 48 
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• … nästan alla moderna datorer kan användas för videoredigering, är 
det ytterst få som utnyttjar dessa funktioner.49  

• … Internet erbjuder oanade möjligheter till samarbete mellan elever i 
olika länder, så är exemplen på sådana försök ytterst få. Runt om i 
världen finns massor av barn i mellanstadieåldern som har tillgång till 
Internet och som just håller på att lära sig engelska. Det skulle vara 
tämligen enkelt att etablera kontakt och att kanske skapa vänskap för 
livet mellan människor från skilda platser. Lägger man dessutom till 
att en stor del av eleverna i grundskolan har invandrarbakgrund och 
med hemspråksundervisning skulle det finnas en än större anledning 
att utveckla detta. 

• … alla borde ha möjlighet att producera klasstidningar och skoltid-
ningar på papper, används datorerna ytterst sällan till detta. Med tan-
ke på de senaste årens utveckling av digitalkameror och skrivare kan 
det knappast vara ett ekonomiskt eller tekniskt problem att få profes-
sionell kvalitet på klassens eget veckoblad.50 

• … 80% av alla elever har en egen inloggning på LunarStorm är sko-
lans normala reaktion att negligera fenomenet eller möjligen att för-
bjuda LunarStorm på skolans datorer. 51 

• … Internet, och nu till denna studies kärna, kan användas för att pub-
licera och ge spridning till elevernas arbeten, är det ändå ytterst få 
skolor som regelbundet låter sina elever publicera sig på nätet.52  

 
Märkligt kan det kanske tyckas för en utomstående. Ansatsen i den här 
studien är att i någon mån försöka ge möjliga förklaringar till varför det ser ut 
som det gör. Redan nu kan man dock konstatera att orsakerna kan vara 
många och att orsakssambanden är komplicerade.  
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för de flesta inte helt okänt 30-årigt krig anses till stor del handla om religiösa och ekono-
miska motsättningar mellan stat och kyrka, mycket till följd av denne Luthers publicering.  

10  Stigbrand, Karin (1991) – Mediekunskap i skolan – Stockholm: Våldsskildringsrådets 
skriftserie. 

11  Stigbrand (1991) sid. 10 – Här ges flera exempel på detta. 
12 1972 startade ett antal baptistpastorer i samma stad en teve-strejk.  

Lindgren, Peter (2005 02 09) – Portade punkare – Aftonbladet/Mediearkivet sid 4  
13  http://www.sfi.se/ 
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14  Man skulle säkert kunna göra en stor studie om kopieringsmaskinens betydelse för skolut-
vecklingen. Min egen subjektiva erfarenhet var dock att många pärmar fylldes med i första 
hand kopierade texter från andra böcker och från tidningar. Mer sällan var det lärarens eget 
producerade material. Doften av ozon slog emot varje person som passerade kopierings-
rummet, där kön av lärare som väntade på sin tur växte sig lång. Xerox 3600 hette så för att 
den producerade en kopia i sekunden. 

15  Tolkning av Hadenius Weibull (1985 sid. 130) – antalet teveapparater var 250 per 1000 
innevånare 1975 i Västeuropa. ”Ett närmare studium av statistiken visar att expansionen 
skedde framför allt under 1960-talet.”  Hadenius Weibull (2003 sid. 176) har en liknande 
formulering. Antalet TV-licenser 1970 var enligt en graf i den senare boken ca 2,5 miljoner 
(mot dagens 3,5 miljoner – antalet hushåll ökade också starkt under 60- och tidiga 70-talet) 
vilket tyder på ett större teveineehav i Sverige än i övriga Europa vid den tidpunkten. Se 
även bilaga 1 

16 Hylands hörna 1967 
17  http://www.draminst.se/di/ 
18  AP-utbildningen var förmodligen en akronym som ingen idag kommer ihåg vad den stod 

för. I mitten av 80-talet talade man om Allmän Praktisk Pedagogisk utbildning, ett namn 
som givetvis bara fungerade internt. I slutet av 80-talet bytte utbildningen namn till MEP, 
som lite klarare stod för Medier, Estetik, Pedagogik. Beslut om nedläggning av MEP togs 
definitivt hösten 2004 och utbildningen läggs ner sommaren 2005. 

19 Olsson, Anders R (1996) – IT och det fria ordet – Stockholm: Juridik & Samhälle ISBN:91-
7199-021-6 

20  Hadenius & Weibull (2003) 
21  Läroplan för grundskolan – allmän del, sid 138. Stockholm: Liber ISBN 91-40-70459-9 
22  Karin Stigbrand redovisar 1989, alltså nästan 10 år senare, i sin doktorsavhandling en enkät 

med över 700 grundskolelärare spridda i Sverige, att långt mer än hälften av lärarna helt 
saknar utbildning inom medieområdet. De som då tycks vara bäst rustade är bildlärarna på 
högstadiet. 
Stigbrand, Karin (1989) Mediekunskap i skolan – sid 177. Stockholm: Stockholms universi-
tet ISBN: 91-7146-745-9 
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23 LGR 80 sid. 39 
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Studio_S 
25 Metoderna som användes i programmet, som skulle påvisa skadligheten av att se våldsamma 

videofilmer, har kritiserats hårt på senare år. Ungdomarna har nu i vuxen ålder berättat hur 
inspelningarna gick till och hur de nästan regisserades att säga rätt saker. Det saknar dock 
betydelse i den här framställningen – videovåldet kom, mycket pga programmet, att domine-
ra debatten under det tidiga 80-talet. 

26 Postman, Neil (1982) – Den förlorade barndomen (eng. The disappearance of childhood)  – 
Stockholm: Prisma ISBN: 91-518-1675-X (1984 års upplaga) 

27 Werner, Anita (1994) – Barn i TV-åldern – Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44-49141-7 
28 Hadenius & Weibull (1978) – Massmedier Stockholm: Bonniers ISBN: 91-34-48710-7 sid. 

336 – Se även bilagan i detta dokument som visar på en drastiskt minskad tevekonsumtion 
hos barn. 

29  Westrell, Claes (1982) – Allemansradio – Radio för alla. – Stockholm: Sveriges radio, 
Publik och programforskning ISBN: 91-7552-190-3 

30  Åkerlund, D (1990) – Den vidgade yttrandefriheten – Västerås: Utredning, Kultur och 
Fritid, Västerås kommun. 
Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/N%E4rradio 

31  Det finns förvånansvärt lite dokument på nätet om Compis-datorns bakgrund och ekonomi. 
Det var ju före Internet! Tekniska fakta och misslyckandet är dock väl beskrivet. En sökning 
på Google på Compis och dator ger hundratals relevanta träffar, nästan alla anekdotiska eller 
som bakgrund i uppsatser, likt denna, om Internet eller ITIS/IKT-satsningar. 

32  Undertecknads framställning och urval påverkas möjligen av det faktum att han arbetade 
1997-89 på Kommunikation och media – gymnasieutbildning i Stockholm, 1989 -91 på 
kommunal videoverkstad i Västerås med regelbundna sändningar i Västerås Vision – den 
lokala kabeltevekanalen, 1991 – 2002 på Högskolan i Kalmar - programmet för mediepro-
duktion och journalistik. 

33  Skola för bildning-  SOU 1992:94, Betänkande av läroplanskommittén. Stockholm: All-
männa förlaget ISBN: 91-38-13169-2 
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34  Både streck och IG förekommer. Vanligen visar IG att man deltagit medan streck inte visar 
något alls … 

35  Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se. I Kursplan och betygskriterier för svenska 
står under Mål att sträva mot: ”…utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att 
hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin 
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” samt inledningsvis 
under Bedömning i ämnet svenska: ” Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven 
har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet 
om olika mediers former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyan-
serat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga 
medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med 
andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter 
samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycks-
medel. Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till 
vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och 
förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen”  
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36  Samtliga betygskriterier nås via skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se. Under 
Ämnets karaktär och uppbyggnad finner man: ” Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet 
att betrakta och bli betraktad. Den bild vi skapar oss är inte en spegling av det oskyldiga 
ögats objektiva registrering. Mediernas integrering av bilder, ord och ljud spinner en väv av 
betydelser och skapar mening som bidrar till att påverka seendet. I ämnet ingår att granska 
medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön.” samt längre ner i samma avdel-
ning: ” Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och medie-
samhälle präglas i hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i 
kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen 
rymmer den styrande och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en 
medskapande roll i deras konstruktion av identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande 
mångfald, informationsteknikens tillväxt och förändringarna i villkoren för bildproduktion 
förändrar snabbt bildningsstrukturen inom kulturområdet.” och ” Gestaltningen oavsett me-
dium förutsätter kunnighet om teknik och metoder men också kunskap om hur bilden funge-
rar som språk och kommunikation. Arbetet med olika medier ställer krav på koordination, 
kompromisser och kollektiva läroprocesser.” Under kriterier för väl godkänt återfinns föl-
jande: ”Eleven skapar uttrycksfulla bilder och former med hjälp av såväl traditionella meto-
der och tekniker som moderna visuella medier och tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i 
arbetet. 
Eleven använder bilder i kombination med andra gestaltningsformer för att kommunicera 
idéer och tankar i bestämda syften.” 

37 Danielsson, Helena (2002) – Att lära med medier – diss. Stockholms universitet, Pedagogis-
ka institutionen. Sid. 19. Här hänvisar hon bland andra Lindqvist, G (1996) – Lekens möj-
ligheter, Lund: Studentlitteratur, som i sin tur hänvisar till Thomas Ziehes – här är de båda 
andrahandskällor. Bundsgaard (2005) kritiserar idén med att datorerna i sig skulle vara in-
tressanta eller lustfyllda för ungdomar i dagens skola. 

38 De fem löntagarfonderna bildades 1985. 
39 Jonas Birgersson, VD för Framfab hade fleecetröja. 
40 SFS nr: 1998:204 - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 

 21 



7B har ingen webbtidning 

 
…  
 
 
 
 

 
 

41 Regeringens IT-kommission producerade mellan åren 1998 och 2003 ett stort antal rapporter 
till stöd för regeringens arbete. En av dessa rapporter heter IT i skolan – mirakelmedicin el-
ler sockerpiller (Rapport 45 – 2001). En av författarna till denna rapport var Ylva Johans-
son, skolminister mellan 1994 och 1998 (numera socialminister). Hon är en av många som 
engagerat sig i utvecklandet av lärprogram (i hennes fall programvara för gymnasiet) och 
hon tog initiativ till bildandet av Att Veta AB (omkring år 2000) där hon själv blev vice VD. 
(http://www.attveta.se/) 
http://www.itkommissionen.se/index-2.html 
 

42 Uppgifter från Scanorama, mars 2000 – SAS ”flygstolstidning” – där Jonas Birgersson får en 
närmast heroisk beskrivning. 

43 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=34  Propositioner i fulltext 
44 PowerPoint tillhör Microsofts Officepaket. Fritt officepaket finns att ladda ner från 

http://openoffice.org – på svenska, svensk rättstavning mm och Microsoftkompatibelt.  
45 http://www.diu.se/nr4-04/nr4-04.asp?artikel=s28 
46  Trageton, Arne (2005) – Att akriva sig till läsning, IKT i förskoleklass och i skola -  Stock-

holm: Liber ISBN: 47-05236-8 
Något om forskning kring metoden finns också på Datorn i Utbildningen:  
http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10 

47 http://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ 
48 Programvaran är dessutom gratis. För den intresserade kan den laddas ner från 

www.download.com – programmet heter Audacity och finns både för Mac och PC och är på 
svenska. 

49 Ett enklare videoredigeringsprogram går att ladda ner gratis för operativsystemet Windows 
XP. Till Mac följer ett gratis program med i grundinstallationen. Redigeringsprogram an-
passade för konsumentbruk, men med professionell prestanda, finns att köpa för runt 600:- 
och uppåt. 

50 Tidningsutgivarna har en organisation som heter Tidningen i skolan. På deras webbsajt finns 
många tips: http://www.tidningeniskolan.se/ 
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51 Adressen till LunarStorm är http://www.LunarStorm.se/ 
Statistik finns på http://www.LunarStorm.se/works/ 

52 Av ett hundratal skoltidningar på nätet som gick att finna i maj 2005, var ett 50-tal aktiva; 
alltså hade artiklar producerade de senaste månaderna. – Se även http://aakerlund.org/7b 
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3 Teori och debatt 

Skolelevers publicering på nätet kan ses ur en lång rad olika synvinklar. 
Metoden som används i den här studien beskrivs i ett kommande metodkapi-
tel. Mycket kort kan här ändå nämnas att angreppssättet går ut på att bland 
ekonomiska, psykologiska, institutionella, sociala, teknologiska, juridiska 
och ekologiska faktorer, söka efter orsakerna till ett fenomens spridning eller 
brist på detsamma. Förhoppningsvis kan man på detta sätt täcka in alla 
orsaker till att ett visst fenomen, exempelvis skolors publicering på nätet, har 
fått den spridning och den betydelse det har idag. 

I detta kapitel redovisas teoribildningar som ofta används för att förklara 
begrepp som publicering och yttrandefrihet, teorier kring mekanismerna runt 
teknik- och idéspridning, pedagogiska tankegångar kring lärandet i allmänhet 
och skrivandet och mediekunnandet i synnerhet.  

Rummet och publiken 
Gränsen mellan det privata och det för alla synliga, blir för var dag allt mer 
otydlig. Å andra sidan visar intresset för LunarStorm att det finns en oerhörd 
lockelse i detta att på något sätt bli synlig och synas (i detta fall LunarStorm-
rum), genom att alla kan se det man visar upp. 

En viktigt utgångspunkt för denna studie är att det är stor skillnad mellan 
att producera text och bilder för en enskild lärare mot att producera text och 
bilder för publicering (se inledningskapitlet och nedan i detta kapitel under 
Pedagogik). Men vad innebär det att publicera och vad skall man kalla den 
sfär eller rum där detta nya samtal eller denna text då existerar? 

Det offentliga rummet 
De senaste 40 årens debatt om demokrati och yttrandefrihet har starkt präg-
lats av Jürgen Habermas tankar om det offentliga samtalet och det offentliga 
rummet53.  
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I Habermas kanske mest kända bok Borgerlig offentlighet54, koncentrerar 
han sig på hur det offentliga politiska samtalet ägt rum i de borgerliga eliterna 
sedan 1700-talet fram till våra dagar. Han menar att detta samtal uppstod i 
Europas städer då en ny självständig och ekonomiskt oberoende borgarklass 
uppstod som en följd av städernas uppkomst och en aktivare handel. Denna 
borgarklass kunde inte knytas till staten, kyrkan eller militären och inte heller 
till det feodala samhället. Habermas använder framför allt begreppet det 
offentliga rummet (ty. Bürgerliche Gesellschaft eller Öffentlichkeit, eng. the 
Public Sphere) för att definierar den arena där det framväxande borgerskapet 
diskuterar, formulerar och sedan kommunicerar med eliterna och där det 
politiska samtalet sker offentligt i den meningen att alla deltagare har tillgång 
till innehållet. Det offentliga rummet blir en abstraktion av både samtalens 
fysiska form och de salonger, kaféer, tehus, teatrar och kulturella evenemang, 
där samtalen om det dagsaktuella och framtida politiska frågor diskuterades 
och även i viss mån avgjordes.55 Han fokuserar på den transformation som 
sker av identiteten hos det allmänna eller offentliga (the public) i och med att 
tryckta medier sprids under upplysningstiden. Offentligheten blir en virtuell 
gemenskap av läsare, skribenter och tolkare.56

Habermas menar att samhället kan delas in i två områden – statligt och 
privat och att den privata kan delas in i ett ekonomiskt liv (marknad, produk-
tion, ”social sfär”) och familjelivet (”intimsfär”)57. Det var således den 
ekonomiska sfärens utveckling tillsammans med den nya borgerliga klassens 
bildning som enligt Habermas möjliggjorde att en ny samhällsklass också 
fick ett politiskt inflytande. 

Kanske är den svenska översättningens förord, skrivet av Mats Dahlkvist, 
nästan lika känt i Sverige som bokens övriga delar. Dahlkvists analys, för-
klaringar och i viss mån även (i detta sammanhang intressanta) kritik av 
Habermas verk, blir på så sätt också betydelsefullt för den svenska tolkningen 
och den svenska begreppsapparaten. Främsta invändningen mot Habermas är 
att han, enligt Dahlkvist, underskattar det som Habermas utesluter i sin bok – 
den form av offentligt samtal som sker bland vanligt folk på ”värdshus eller 
bystämmor, i bondeuppror, gesällföreningar, folkrörelser eller i arbetarrörel-
sen”. ”Jag tänker också på matrasterna i manskapsbodarna eller gemensam-
heten på arbetsplatserna. Där frodas ju en folklig offentlighet som Habermas 
inte verkar ha en aning om! Den finns bara inte för honom.”58

Habermas begränsade definition av det offentliga rummet kommer inte att 
räcka till som definition av den arena som ungdomar använder när de ger 
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offentlighet åt känslor och tankar på Internet. Möjligen kan man hos Dahl-
kvist ana en önskan om ett vidgat begrepp. 

Eliterna 
Något som direkt knyter an till Habermas definition av det offentliga rummet 
är givetvis definitionen av ett lands samhällseliter. Författaren och debattören 
Anders R Olsson beskriver eliterna så här i boken IT och det fria ordet:59

 
Alla samhällen, oavsett styrelsesätt, har sina eliter – ett tunt 
socialt skikt i vilket människor har både ambitionen och de 
materiella resurserna att med kraft påverka samhällsutveck-
lingen. Eliterna är flera, de drar ofta åt olika håll, men har i 
vart fall det gemensamt att de inte behöver informationsfri-
het som medborgerlig rättighet. De kan betala för att komma 
över information när den inte är fri. De kan avtvinga männi-
skor i beroendeställning (skattebetalare, bidragsmottagare, 
anställda, bostadssökande etc) information. De kan köpa 
plats i offentlighet för att ge ”sina” uppgifter spridning. Och 
de har råd med de bästa advokaterna när det blir problem. 
(Men att de inte behöver informationsfrihet betyder inte 
nödvändigtvis att de försöker avskaffa den) 

Olsson, A R (1996). IT och det fria ordet -  sid. 14   

Men trots att den sista meningen satts inom parentes i citatet, så tycker 
Olsson att det finns många tecken som tyder på att vår informationsfrihet och 
yttrandefrihet är hotad. Han menar att det finns en konflikt mellan medborga-
re och elit och uttrycker det som att ”Med kunniga och aktiva medborgare, 
med starka och livaktiga folkrörelser, blir eliternas manöverutrymme mindre. 
Om det bland medborgarna å andra sidan sprider sig en känsla av maktlöshet, 
om samhället avpolitiseras, stärks eliternas position.”60 Han menar alltså att 
det finns ett dialektiskt förhållande mellan eliternas makt och vanliga med-
borgares kunskap och engagemang och att det rör sig om en kamp mellan 
klassintressen. En av utgångspunkterna i hans samhällskritik är också att 
eliterna varit mest framgångsrika i kampen om informationen och yttrande-
friheten under senare år. 

Begreppet eliterna är knappast en vetenskaplig term i den bemärkelsen att 
det finns en vedertagen eller bestämd definition av begreppet. I någon mån 
stämmer ändå Olssons definition av begreppet rätt väl med Habermas borger-
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skap som på grund av sitt ekonomiska oberoende också kunde få inflytande 
över hur en stat styrdes. Men omvänt närmar sig också Olssons definition av 
eliter, att vara de som har makt att styra andra genom sitt informationsöver-
tag, alltså ett inte helt genomfört cirkelresonemang. 

Medborgarpubliken 
Carsten Ljunggren diskuterar mediernas förhållande till skolan i sin avhand-
ling Medborgarpubliken och det offentliga rummet – om utbildning, medier 
och demokrati61. Som rubriken antyder är det mediernas relation till skolan 
som står i fokus. Men Ljunggren diskuterar också hur och i vilken grad som 
skolan i sig kan vara ett, med anknytning till Habermas, offentligt rum. Han 
menar att: 

 
En viktig utgångspunkt för tolkningen av the public sphere 
är att se detta uttryck som ett analytiskt begrepp som inte 
omedelbart kan återföras till empiriska mått och bestäm-
ningar. En ur avhandlingens synpunkt motiverad översätt-
ning av public sphere  är social handlingssfär, där ’social’ 
främst skall uppfattas i betydelsen politiskt moralisk. 

Ljunggren (1996) sid. 15    

Ljunggren har definierat sitt eget begrepp medborgarpublik som något som 
skapas och återskapas i de sociala handlingssfärer som medier och utbildning 
utgör.  

Med utgångspunkt från John Dewey (se vidare under Pedagogik nedan), 
menar Ljunggren att även publikbegreppet går att diskutera. Publiken går att 
ses som betydligt mer aktiv än vad ett närbesläktat uttrycket åskådare beskri-
ver. En publik är således, till skillnad från en åskådare, en mer aktiv part i 
den sociala handlingssfären. 62  

Även hos Ljunggren har alltså the public sphere eller det offentliga rum-
met mer med ett offentligt samtal som relaterar till demokratinbegreppet att 
göra, hur vi tillsammans kan lösa gemensamma moraliska eller praktiska 
problem. Detta bekräftar att begreppet kan vara upptaget eller inmutat för just 
denna mer snäva definition. 
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Offentlighetens nya rum 
Lars Ilshammar tar i sin doktorsavhandling Offentlighetens nya rum63 även 
han sin utgångspunkt i Habermas definition av begreppet det offentliga 
rummet och utvecklar den. Hans egen definition ser ut så här: 

 
Med ett offentligt rum menas strukturer i massmedia, i andra 
fora och i vardagslivet som gör det möjligt för information 
och åsikter att cirkulera och för politisk opinionsbildning att 
äga rum. Det offentliga rummet bildar ett socialt rum, eller 
många sociala rum, där människan i sina roller som med-
borgare kan delta i vad som någon högtidligt kallar det ”of-
fentliga samtalet”. 

Ilshammar (2002) Offentlighetens nya rum. Sid. 31 

Ilshammar bygger sin huvudfråga i avhandlingen på det som han uppfattar 
som en paradox, nämligen att nu när tekniken verkligen skulle kunna möjlig-
göra att fler än tidigare fick tillgång till det offentliga rummet, så tycks 
tillträdet till detta rum inskränkas genom politiska beslut. Ilshammars huvud-
fråga i sin avhandling gäller därför orsakerna till att denna situation upp-
kommit.  

De nya rum som Ilshammar menar har skapats har givetvis sin grund i den 
nya informationsteknologin och då framför allt Internet och webben. Han 
menar att Internet har en dubbel natur där tekniken dels kan användas för det 
privata, det icke publika, i form av e-post, IP-telefoni och videosamtal, men 
att nätet också har karaktären av massmedium där flertalet tidningar, radio 
och tevestationer idag använder tekniken.  

I det här sammanhanget skulle man dock kunna komplettera bilden något 
med att påpeka att Internet också har en för den här studien viktig tredje natur 
som ligger mellan de båda som Ilshammar beskriver, nämligen det halvpriva-
ta, det som kräver inloggning, inbjudningar etc. Här kan förutom tidigare 
nämnda LunarStorm också nämnas IMS64 Sprays chattar65, Föräldranätet66, 
fackföreningars och andra ideella föreningars diskussionsforum, brevlistor 
etc som exempel på medier som ligger mellan tvåvägskommunikationen och 
massmedier på nätet.  

För att komplicera det hela ytterligare skulle även denna kategori eller 
aspekt av kommunikation på nätet kunna indelas i en första kategori där 
deltagarna är medvetna om vilka mottagarna är, exempelvis ICQ67, MSN68 
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och brevlistor, medan andra forum närmar sig massmediets kommunika-
tionsmodell -  från en känd avsändare till ett okänt antal okända mottagare -  
representerade av diskussionsforum på Spray och diskussioner och sk krypin 
på LunarStorm. Denna senare variant av halvpublik publicering kanske ändå 
är att betrakta som något som påminner om samtal på kaféer eller tehus i 
Centraleuropa på 1700-talet, som Habermas pekar på som ursprunget till det 
offentliga rummet, bara med det tillägget att deltagarna mer sällan tillhör 
samhällets eliter.  

Det publika rummet 
En av Habermas främsta inspirationskällor till det som han kom att kalla det 
offentliga rummet, är enligt Eva Ekstrand69 , lärare i MKV på högskolan i 
Gävle, den tyskfödde filosofen Hannah Arendt70. Arendt, som under och 
efter andra världskriget var verksam i USA och från 50-talets mitt och fram 
till sin död 1975 arbetade som lärare och professor vid ett stort antal ameri-
kanska universitet, utgick ofta från sitt begrepp ”public space” som Ekstrand 
översätter till det publika området/offentliga utrymmet/publika rummet. 
Ekstrand menar att det publika rum som Arendt definierar, är vidare än 
Habermas begrepp och att det publika rummet kan användas för all publice-
ring och alla sfärer där publiken kan nå det som publiceras. 

I boken The Reluctant Mordernism of Hannah Arendt menar Seyla Benha-
bib (som fö Ekstrand även refererar till) att till skillnad från Habermas mer 
virtuella offentliga rum (the Public Sphere, die Öffentlichkeit) så är Arendts 
publika rum (the Public Space, der öffentiche Raum) mer av en topografisk 
och spatial metafor, ”platsen för framträdandet” eller ”staden och dess mu-
rar”.71

För att undersöka om det svenskspråkiga begreppet det publika rummet 
även idag, i mera allmänna sammanhang, kan användas som ett begrepp som 
definierar den sfär där exempelvis skolor låter elever publicera sina arbeten, 
där privatpersoner har egna bloggar72 eller presenterar sin familj, gjorde 
undertecknad en enkel sökning på flera sökmotorer på nätet. Ett 50-tal 
dokument hittades och ur dem kunde en mer konkret definition av begreppet 
urskiljas och en mer abstrakt. Den konkreta beskriver mer vad som kan hända 
på offentliga platser som i gatumiljöer, på bussar, på utställningar etc. Den 
mer abstrakta hållningen till begreppet det publika rummet liknar 
Arendts/Ekstrands användning och inkluderar också Habermas mer politiska 
samtal i det offentliga rummet. Både den konkreta och den mer abstrakta 
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användningen av ordet det publika rummet används dock i sammanhang som 
beskriver situationer och platser där vi människor interagerar och agerar inför 
andra människor.  

Det här visar att det möjligen kan leda tankarna fel att i alla sammanhang 
använda det offentliga rummet som den plats eller det rum där ett mer allmänt 
samtal pågår, där teaterpjäser framförs, där sångkören sjunger på Valborg och 
där familjen visar sina bilder på sin webbsajt. Därför används i denna studie 
det mer arendtska uttrycket det publika rummet för att beskriva sändarens 
och mottagarens rum eller utrymme vid publicering på Internet, både när 
beskrivning närmast är att betrakta som envägskommunikation likt ett nor-
malt massmedium i form av exempelvis webbtidningar och webbradio, och 
när det gäller tvåvägskommunikation i form av brevlistor, diskussionsforum 
eller inom internetsamhällen73 av typen LunarStorm.  

Innovatörer och slöfockar: Diffusion of innovations 
Om man betraktar ett skolarbete där man arbetar med publicering på nätet 
som en relativt ny och oprövad arbetsform, inställer sig frågan vilka de lärare 
är som först ger sig på att pröva dessa nya idéer och vilka som är svårast att 
övertyga.  

Man kan nästan alltid, i nästan alla sammanhang, se att det är några som 
snabbt tar till sig nya idéer och nya tekniker och några som är konservativa, 
ur ordets egentliga betydelse, och har svårt att låta sig övertygas av nya 
påfund. När nya idéer och tankar kring nya arbetsmetoder, nya tekniker eller 
nya politiska idéer, sprids inom i samhället, sker det vanligen enligt ett visst 
mönster.  

Det är framför allt resultatet av Bryce Ryan och Neal C. Gross (ofta kallad 
Ryan & Gross) stora undersökning (publicerades 1943) om hur hybridmajsen 
spreds bland bönder i USA under 20 och 30-talet som satts som ursprung för 
teorierna som går under beteckningen diffusion of innovations, teorier runt 
hur innovationer sprids. 74  Nestorn, och den som i snart ett halvt sekel ägnat 
mycket forskning och skrivit ett flertal böcker kring idéers spridning, är 
Everett M. Rogers, numera verksam vid Department of Communication and 
Journalism, University of New Mexico75.  

Diffusion of Innovations är enligt Rogers: 
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…essentially a social process in which subjectively per-
ceived information about a new idea is communicated. The 
meaning of an innovation is thus gradually worked out 
through a process of social construction.76  

Rogers menar att processen där vi tar till oss en ny innovation sker i ett antal 
steg77: 
 
• Kunskap – vi får kunskap om innovationen och en viss förstå-

else av hur den fungerar 

• Övertygelse – vår attityd förändras till förmån för innovatio-
nen 

• Beslut – vi beslutar oss för att inlemma/anta innovationen 
alternativt avstå från/avslå densamma 

• Implementering av innovationen 

• Konfirmation – bekräftelse på att beslutet och handlingen var 
riktig 

I de första stegen har medierna stor betydelse, men sociala kontakter skall 
inte förringas. Här pekar Rogers på att olika människor följer olika mönster. 
Han kallar dessa kategorier för Adopter Categories78: 
 
• Innovatörerna – Äventyrslystna. Angelägna att testa nya idéer, 

större fritänkare än andra i sin sociala omgivning. 

• Early adopters (översätts vanligen inte, närmast tidiga antaga-
re/anhängare) – Relativt sin omgivning snabba med att ta till 
sig nya idéer. Respekterade bland sina jämlikar och opinions-
ledare inom sina egna sociala system. 

• Tidiga majoriteten – Behärskade och rätt försiktiga. Interage-
rar ofta med sina jämlikar men är sällan ledare. 

• Sena majoriteten – Skeptiska. Accepterar nya idéer främst av 
socialt eller ekonomiskt tryck. 

• Laggards (översätts vanligen inte, närmast sölkorvar eller 
eftersläntrare) – Traditionalister. Ofta rätt isolerade individer. 
Refererar mer till historien än till nuet. 
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Rogers teoretiska modell används idag även för studier av hur politiska idéer 
sprider sig, hur marknadsföring av livsstilar fungerar, strategier för hur 
hälsoupplysningskampanjer skall läggas upp etc. Den borde således även 
vara applicerbar på hur olika pedagogiska synsätt sprider sig och hur ny 
teknik kan influera tankar kring yttrandefrihet. 

Ett annat samband som modellen pekar på, handlar om när en viss produkt 
eller innovation får genomslag. Enligt den forskning som Rogers presente-
rar79 följer spridningen över tid (x-axel) i relation till antalet personer som 
tagit till sig innovationen (y-axeln) en lutande s-kurva. När innovationen 
antagits av 10 – 25% av en viss grupp som i ett senare skede antagit innova-
tionen, sker den snabbaste spridningen och kurvan har den brantaste lutning-

 

en. 

Fi  nr 1. Det tänkta sambandet mellan antalet som antagit en viss idé (i 
 

 
en teoretiska modellen har sin styrka i terminologin och som modell för en 

van vi idag befinner oss när det gäller tankarna på 
att

 kan vi i vart fall kalla 
de som redan kommit igång med publicistisk verksamhet av något slag för 
just innovatörer eller early adopters. 

gur
procent av det slutliga antalet anhängare/användare) och tiden 
(fritt efter Rogers) 

D
historisk undersökning.  

Var på utvecklingskur
 låta elever publicera bilder, texter och ljud som ett led i skolarbetet, kan 

man knappast men någon exakthet säga med utgångspunkt från teorin. Det 
kanske inte blir någon vidare spridning på de här idéerna eller så är det så att 
Take-Off finns inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Men enligt teoribildningarna som här redovisats så
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Te

tekniken används. Porter80 pekar 
 detta samband bland politiker och forskare, från 

er82 till mera moderna tänkare som Schumacher83.  

tek

kniska system 
När nya tekniska system börjar användas i ett samhälle får det konsekvenser 
för tänkandet långt utanför det område där 
på att enigheten är stor om
Karl Marx81 och Max Web

En person som satt stor prägel på den svenska debatten om hur ny teknik 
skall implementerad är Jan Freese, chef under åren 1977 – 1986 för den 
tidigare nämnda Datainspektionen. Freese var en flitig skribent och en flitig 
debattör. I boken Det osäkra datasamhället från 1986, skriver han att ”ny 

nik brukar regelmässigt öka sårbarheten – i vart fall i inledningsskedet” 84. 
Han menar att vi många gånger blint accepterar teknikens konsekvenser och 
ett tydligt exempel på detta är inte oväntat datortekniken. 

Omvänt kan också synen på vad som är orsaken till en teknisk utveckling 
ibland diskuterats. Vygotskij menar i sin bok Fantasi och kreativitet i barn-
domen att varje teknisk förändring är en produkt av sin tid. Geniets eller 
uppfinnarens…  

 
…skapande utgår från de behov som skapats före honom, 
och stödjer sig på de möjligheter som, återigen, existerar 
utanför honom själv. Det är därför vi kan iaktta en sträng 
ordningsföljd i teknikens och vetenskapens historiska utveck-
ling. Ingen uppfinning eller vetenskaplig upptäckt uppträder 
innan de materiella och psykologiska villkor som är ound-
gängliga för dess uppkomst har skapats. Skapandet utgör en 
historiskt kontinuerlig process, där senare faser bestäms av 
föregående.85 
 
Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndo-
men. sid. 37     

  
Ilsham cklingen 
skulle v te orsaken till samhällsutvecklingen, en slags teknik-
determinism, på senare tid fått ”välförtjänt” kritik86. Han pekar på en rad 

mar menar i sin doktorsavhandling, att synen på att teknikutve
ara den viktigas

riktningar inom teknikhistoria och tekniksociologin som knappast förnekar 
teknikens betydelse för samhällsutvecklingen, men som menar att intresset 
bör riktas mot ”de sammanflätade drivkrafter som leder till en viss teknikut-
veckling och -användning”87. Genom att problematisera sambanden mellan 
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teknik och samhällsutveckling vill man synliggöra det osynlig tekniska 
systemen som oftast tas för givna och som ses som självgående. 

Ilshammar definierar IT som ett stort tekniskt system (Large Technical 
Systems, LTS) eller en infrastruktur. Med hänvisning till teknikhistorikerna 
Thomas P. Hughes, använder sig Ilshammar delvis av Huges fem begrepp för 
att komma åt mekanismerna bakom en infrastrukturuppbyggnad: Systembyg-
ga

ala nätverk, organi-
sa

re, utvecklingsfaser, momentum, systemkultur och utvecklingshinder. 
Systembyggarna är de entreprenörer som formar och utvecklar systemet fram 
till en helhet. De fyra utvecklingsfaserna är uppfinningsfasen/innovations-
fasen, spridningsfasen, tillväxtfasen och slutligen en mognadsfas som präglas 
av momentum som närmast kan beskrivas som inneboende tröghet, rörelse-
mängd eller levande kraft. Denna tröghet är ett resultat av investeringar, att 
det byggts upp organisationer och professionella intressen och institutionella 
strukturer som bär upp systemet. Vid det här laget sträcker sig systemets 
mönster in i alla samhällsfunktioner och långt in i kulturen i vid bemärkelse. 
Inom den organisation som sköter systemet utvecklas också en kultur, en 
systemkultur, som också bidrar till att konservera mönstren. Ilshammar 
menar exempelvis att den systemkultur som finns inom IT-området bland 
ingenjörer och nätadministratörer ofta kommer i konflikt med en mer ”filoso-
fisk, individualistisk och egensinnig datorkultur”88. Slutligen kan utveck-
lingshindren definieras som flaskhalsar som kan vara exempelvis ekonomis-
ka, politiska eller tekniska. När ett hinder uppstår i en utvecklingsfas omfor-
mulerar aktörerna hindren till problem som går att lösa.89

Men Ilshammar pekar också på den kritik som finns mot Huges analysmo-
dell. Dels tycks det ofta finnas ett inslag av sk mjuk determinism i de skild-
ringar som använder sig av Huges modell, att system utvecklas nästan av sig 
själv i senare stadier. Kritikerna menar att studier av soci

toriska förhållanden samt konflikter och konkurrens mellan aktörerna 
skulle kunna ge en bättre bild av en utveckling. Dels är skildringar av Huges 
modell ofta beskrivningar av ”heroiska aktörer”. Faran med detta skulle vara 
att historikern inte kan hålla distans till utvecklingen inom ett visst område. 
Andra kritiker menar att utvecklingen sällan kan delas upp i dessa ordnade 
faser utan att man borde fokusera på det kaos och den fragmentisering som 
ofta präglar komplicerade förändringsprocesser. 

En rad forskare menar sig se att det finns en politisk tendens att nya tek-
niska system organiseras och byggs upp efter framgångsrika, eller i vart fall 
fungerande, gamla system, sk paradigmatiska system. När elsystemet skulle 

34 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 

by

ctor Network Theory (sv. aktörnätverksteori). 
Bå

ed honom själv, att tekniken genomgår en 
stä

erats på 
 pedagogisk forskning. Riktningarna har fått namn efter 

n de metoder de förespråkar. Några metoder har 

naste 50 åren ofta kretsat 
goger som satt sin prägel på 
te organiserats. De exempel på 

kare; i kronologisk ordning efter födelseår: 

ggas upp följde det exempelvis till stora delar uppbyggnaden av järnvägen 
i Sverige, enligt Ilshammar.90

Ilshammar tar också upp andra forskningsfält som har nära anknytning till 
LTS. Det är SCOT – Social Construction of Technology (sv. socialkonstruk-
tion av teknik) och ANT – A

da dessa forskningsinriktningar tar avstånd från att det skulle finnas 
specifika utvecklingssteg eller att utvecklingen skulle ha en inneboende kraft. 
Fokus skall läggas på att skildra de processer där enskilda och grupper gör 
olika tolkningar, där förhandlingar sker och där olika lösningar alltid är 
möjliga. Forskarens uppgift är att förhålla sig neutral till utvecklingen och att 
i stället beskriva aktörernas perspektiv av sant/falskt, rationellt/ irrationellt 
och framgång/misslyckanden. 

Enligt Ilshammar är det oklart om man kan använda SOCT-modellen för 
att beskriva när ett projekt stabiliserats. Vissa uttolkare av modellen, som han 
hänvisar till, anser, i likhet m

ndig rekonstruktion och användbarheten omkonstrueras ständigt.  

Pedagogik 
Mycket av pedagogisk utvecklingen under de senaste 50 åren har bas
olika riktningar inom
forskares namn eller utifrå
gått att kombinera, andra har haft motstridiga syften och förklaringsbak-
grund. Ytterligare några metoder har haft kommersiell bakgrund och ytterli-
gare några har mer anpassats efter de tekniska möjligheter som tillkommit i 
skolan, snarare än utifrån en ny pedagogisk tanke. 

De stora pedagogiska teoretikerna  
Den pedagogiska debatten har alltså under de se
kring olika forskarnamn och namn på peda
läroplaner och på det sätt som skolornas arbe
pedagoger och forskare som nämns här nedan är på intet sätt komplett. De 
omnämnda förekommer dock mycket flitigt i både modern forskning, i 
statliga utredningar som referens till olika pedagogiska inriktningar och som 
exempel på vilka typer av pedagogiska grunder en skola, ett datorprogram 
eller en viss pedagogisk stil kan referera till och ta sin inspiration från.  

Här följer en kortfattad beskrivning av några viktiga pedagoger och fors-
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John Dewey (1859 – 1952) var en amerikansk liberalist och filosof med 
specialintresse för pedagogik. Han betonar skolan för utvecklandet av det 
go

n formulerade i Chicago i USA i 
slu

resurser är 
ko

ingspsykolog, som kanske 
är 

g sin utgångspunkt i utvecklingspsykologin och 
hä

da samhället och demokratin. Hans aktivitetsorienterade och laborerande 
pedagogik, sk progressiv pedagogik, som ha

tet av 1800-talet, har fått stor betydelse för synen på lärandet, speciellt i 
Europa. Deweys idéer om aktivitetspedagogiken betonades bl a starkt av 
1946 års skolkommission ledd av Alva Myrdal91. Begreppet Learning by 
doing förknippas ofta med Dewey (även om Aristoteles först formulerade 
detta begrepp i skrift) och menade att målet med denna metod var tänkandet.  
Ett annat begrepp som ofta förknippas med honom är pragmatismen; en 
närmast filosofisk utgångspunkt som går ut på att teori inte kan skiljas från 
praktik och att det inte finns några absoluta sanningar eller idéer, utan att 
betydelsen av alla begrepp och idéer och det som kallas sanningen skapas 
tillsammans i den historiska och sociala kontext vi befinner oss i.  

Deweys huvudtankar bygger på att barnet hela tiden utvecklar sig och där-
för måste pedagogiken anpassas till det enskilda barnet och dess behov. Barn 
har också ett inneboende behov av att uttrycka sig och skapa och detta 
fungerar som en motor för lärandet. Dessa inbyggda behov eller 

mmunikation, utforskning, konstruktion och konstnärligt skapande. Han 
var en av de första som menar att undervisningen skall bedrivas utifrån ett 
visst (skol-)ämne och att undervisningen skall vara projektorienterad. Färdig-
het och bildning innebär ingen motsättning. Barn skall inte bara lära sig fritt 
och han menar att detta ger läraren en bestämd funktion nämligen att vägleda 
barnet till högre utvecklingsnivåer. Och de högsta utvecklingsnivåerna för 
Dewey är de estetiska och konstnärliga nivåerna.92

Tre av hans stora verk, som ofta finns citerade av forskare och skolutveck-
lare är The School of Society (1899), Democracy and Education (1916) och 
Art As Experience (1934). 

Piaget (1896 – 1980), var en schweizisk utveckl
det stora namnet inom det som kom att kallas kognitivismen och som också 

ofta sätts i motsats till Skinner och hans behaviorism (som presenteras 
närmare nedan). Piaget to

vdar att logiken i grunden hade sitt ursprung i människors handlande och 
aktivitet. Istället för råttor och duvor, som den nedan nämnda Skinner expe-
rimenterade med, använde sig Piaget av barn i sina studier. Piaget, som 
egentligen var biolog, började inte sina studier om kunskapsbildandet som ett 
avståndstagande från behaviorismen (se nedan), men menade att exempelvis 
språkutveckling hos barn inte kan förklaras i termer av stimuli/respons eller 
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som ett resultat av belöningar och bestraffningar; den typ av inlärning som 
dominerar när man exempelvis tränade djur. Resultatet av studierna var att 
barnen hade olika stadier i utvecklingen och att varje stadium hade sina 
specifika möjligheter till kunskapsinhämtande. För att förstå det enskilda 
barnet måste man också förstå barns normala utveckling. Han jämförs ofta 
med Montessori (se kommentar nedan), men till skillnad från henne var han 
inte så intresserad av pedagogik och barnuppfostran, utan mer av kunskaps-
teori och logik. 93

Piaget trodde att barnets utveckling till stor del kommer inifrån, att  barnet 
skapar sin egen kunskap och att skolverksamheten skall vara konkret och 
självstyrd. Läraren skall inte föreläsa utan stimulera elevens egna undersök-
ningar och egna ansträngningar. Han menade att varje gång en lärare lär en 
ele

’ar

 jakt på 
sa

en kom att 
ka

v något för tidigt, som barnet senare kunnat lära sig själv, så undanhåller 
man samtidigt barnet från möjligheten att förstå sammanhanget fullständigt.94

Knappast någon annan forskare har haft ett större inflytande över skolut-
vecklingen i Europa från 60-talet och framåt. Säljö menar i boken Lärande i 
praktiken att stora delar av det pedagogiska språkbruket domineras av Piagets 
tankegods. ” … att barnen tillåts vara ’aktiva’, ’upptäcka saker på egen hand’, 

beta laborativt’ och ’styras av sin egen nyfikenhet’, man skulle ’förstå’ och 
inte bara lära ’utantill’ …” är exempel på detta enligt honom. 95

Säljö menar också att en vanligt förekommande självbild hos vetenskaps-
män, att vetenskapen står över alla skillnader i värderingar och levnadsförhål-
landen, också var Piagets underförstådda ideal inom utvecklingspsykologin 
”…idén om barnet som den vetgirige miniatyrvetenskapsmannen i

nning om naturen och dess struktur. I sökandet efter ren och logisk kunskap 
gör barnet experiment, testar hypoteser och korrigerar sitt tänkande alltefter 
de observationer det gör”96 (jfr Elevers ”egen forskning” nedan) 

Freinet (1896 – 1966) var själv lärare. Hans pedagogiska metoder och 
idéer utvecklades på hans egen skola bland arbetarbarn och bönder i södra 
Frankrike. Beviset för att hans metoder fungerade var helt enkelt att det gick 
bra för barnen, trots att skolan inte hade stora resurser. Metod

llas arbetets pedagogik och byggde på att eleverna själva skulle utforska 
sin omvärld och sedan skapa ett eget undervisningsmaterial i form av egna 
läromedel och tidningar. En viktig del av hans tankar var också att barnens 
världsbild och kunskaper om andra platser skulle stärkas genom att de korre-
sponderade med andra barn i samma ålder. Breven och tidningarna fick på så 
sätt också en naturlig mottagare. Frienet-skolor finns på en rad platser i 
Sverige, som friskolor och inom den kommunala skolan. 97
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Vygotskij (1896 – 1934) har på senare år fått allt större betydelse. Denne 
konst- och litteraturintresserade psykolog kom att verka i det unga Sovjetuni-
onen. I sin och andras forskning såg han mönster som tydde på att barns 
psykologiska utveckling sker i relation till andra och att barnet först därefter 
ka

l utveckling. I Piagets värld är 
bar

, skall fungera.  

talets programmerade och individuali-
ser

tioner när man lyckats stava 
ell

n lära sig det själv. Han såg också att det barn tecknade och skrev, starkt 
påverkades av vilken miljö de växte upp i och att språklig förmåga var helt 
avgörande för tänkandet och kreativiteten. 98

Säljö menar i boken Lärande i praktiken att Vygotskij och Piaget visserli-
gen kommer till olika slutsatser i många frågor men att skillnaderna dem 
emellan inte skall överdrivas och som exempel nämner han bådas syn på att 
barnets aktivitet är grunden för intellektuel

net egocentriskt och utvecklingen sker genom att barnet självt skapar sig 
en uppfattning om sin omvärld; omgivningen är passiv och är ett objekt för 
barnets aktiviteter. I Vygotskijs värld däremot, föds vi in i ett socialt sam-
manhang och utvecklingen formas på ett fundamentalt sätt utifrån samspelet 
med andra människor. I detta sociala sammanhang sker kunskapsbildningen 
ofta genom att omvärlden förtolkas eller medieras till barnet i lek och i andra 
former av samspel.99

Skinner (1904 – 1990)100 var en amerikansk experimentpsykolog. Hans 
idéer har haft mycket stor betydelse för synen på betyg, programmerad 
inlärning och, på senare tid, på hur många datorprogram, både spel och 
pedagogiska program

Hans experiment med råttor och duvor övertygade honom om att all inlär-
ning byggde på stimulans i form av belöning och bestraffning. Han byggde 
sina studier på behaviorismen, som till stor del har sitt ursprung i Pavlovs 
kända experiment med hundar101. 60-

ade självstudiehäften byggde i stort på Skinners tankar; ett steg i taget och 
så en belöning när man var klar med varje steg.  

Skinners idéer passar väl för enklare datorprogram och inte helt oväntat 
fick hans idéer stort genomslag, inte som teori utan som praktik, när de första 
så kallade pedagogiska inlärningsprogrammen kom102. Uppmuntran kom i 
form av glada gubbar, melodier och roliga anima

er räkna rätt medan molltonarter hördes från den inbyggda högtalaren när 
man svarat fel. I debatten om dessa programs värde i skolan, program som 
ofta går under benämningen drillprogram, är det inte ovanligt att man använ-
der argumentet att programmen bygger på behavioristiska idéer, vilket då inte 
anses vara positivt.103
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Trots en närmast föraktfull kritik på senare år, så vet alla som fått guld-
stjärnor i sin blockflöjtsbok att metoden med belöningar fungerar104. Teves 
SuperNanny105 och hennes stimulans- och bestraffningsmetoder fångar en 
sto

ndervisningen skulle 
be

itioner av sju olika och oberoende intelligenser: 
lin

re, kanske mest för att de var en handfast förklaring till varför barn lär sig 

r publik och det är som tittare svårt att motsäga resultaten. Frågorna som 
kanske måste ställas är istället vilka konsekvenser metoden får för dem som 
sällan får guldstjärnor, är det fler som lyckas utan guldstjärnor, har metoden 
berättigande inom vissa områden, är vissa individer gynnade eller missgyn-
nade av metoden och kan man urskilja dessa olika grupper, och kanske 
metoden inte är helt neutral sett ur ett genusperspektiv? 

Marton (f. 1939), Dahlgren, Svensson och Säljö kom med sin bok Inlär-
ning och omvärldsuppfattning106 1977. Deras forskningsresultat kom att få 
stor betydelse för diskussionen här hemma kring hur u

drivas. I praktiska försök märkte man att försökspersoner antingen kunde 
minnas texter ytligt eller som lösa osammanhängande delar, atomärt, där då 
försökspersonerna mindes detaljer, kanske fraser eller märkliga formulering-
ar, eller så kunde försökspersonerna få en holistisk förståelse av innehållet, 
alltså de förstod själva andemeningen med texten. Det senare sättet att förstå 
var självklart att föredra. Orsakerna som författarna pekade på kunde vara 
vilken typ av kunskap som skolan förväntade sig av eleverna, exempelvis 
genom att i prov betona namnkunskap, formelkunskap eller begreppsdefini-
tioner framför helhetsförståelse. Framför allt avspeglades det i de prov som 
skolan har. Frågor om ortnamn och Pytagoras sats, som behandlar så kallade 
kataloga kunskaper,  är lättare att ställa än närmaste färdväg mellan två orter 
eller exempel på när det kan vara lämpligt att känna till den rätvinkliga 
triangelns hemlighet. 107  

Howard Gardner (f. 1943) är möjligen den senaste teoretikern som fått 
ett stort inflytande över hur skolans arbete bör ses. Gardner formulerade i 
slutet av 80-talet sina defin

gvistisk, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, kinestetisk (förmågan att 
använda sin egen kropp för att lösa problem), interpersonell (förstå andra 
människors avsikter, motiv och önskningar) och intrapersonell (förstå oss 
själva) intelligens. Gardner menade att vi alla har en mix av dessa intelligen-
ser men att balansen mellan intelligenserna kan skilja avsevärt från individ 
till individ. Han menade att vissa intelligenser, inte helt oväntat, var vanligare 
och mer framträngande hos vissa yrkesgrupper. Med kunskaper om vår egen 
speciella mix av intelligenser kan vi komma mycket längre i vår utveckling.  

Tankarna om de sju intelligenserna föll i mycket god jord hos många lära-
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saker på olika sätt. Sju olika intelligenser medger också sju olika sätt att 
undervisa, i motsats till bara ett sätt, menar Gardner.108  

 
Som inledningsvis nämndes så skulle listan over betydelsefulla forskare och 
pedagoger kunna göras mycket lång. Inte minst inom förskolans och de lägre 
klasserna inom skolans område, finns ett stort antal namn på personer (och 
rö ser) som formulerat pedagogiska tankemönster som fått stor betydelse.  

tt ostrukturerat. Roger 
113 att det vetenskapliga studiet av 
ningar, två motstående poler, beha-

rel
Johann Pestalozzi (1746 – 1827) kanske är en av de första som formulerade 
tankarna kring att barn inte i första hand lär sig saker genom ord, utan genom 
handling och liksom Friedrich Fröbel (1782 – 1852), förskolans fader 
(Kindergarten år 1840), så kopplade han samman barns kreativitet och 
utveckling, med lek, pedagogiska leksaker och aktiviteter.109 Maria Montes-
sori (1870 – 1952) och hennes arbete i det tidiga 1900-talet med framför allt 
förståndshandikappade barn och förskolebarn i Rom har framför allt varit 
betydelsefullt för uppfostran och pedagogik inom förskolan.110 Paulo Freire 
(1921 – 1997) är den brasilianske pedagog som gett namn och spridning åt 
den så kallade befrielsepedagogiken. I Sverige fick befrielsepedagogiken en 
koppling till den som på 70-talet kom att kallas för dialogpedagogik eller 
medvetandegörande och frigörande pedagogik i skolan och förskolan.111 
Men kanske också Rudolf Steiner (1861 – 1925), antroposofins upphovs-
man, som i vissa begränsade grupper i Nordeuropa fått en avgörande betydel-
se för hur pedagogiken formats, borde ha fått en egen längre beskrivning?112 
De här tidigare nämnda forskarna och pedagogerna, med en längre presenta-
tion, förekommer dock flitigt i bland annat LGR 80 och i senare pedagogisk 
litteratur och forskning runt medieanvändning i skolan, och kommer att ha 
betydelse för det fortsatta resonemanget runt lärandet. 

Det sociokulturella perspektivet 
Att göra en kronologisk uppräkning av personer som haft stort inflytande på 
modern pedagogik, blir dessvärre på ett annat plan rä
Säljö menar i boken Lärande i praktiken
lärandet tidigare dominerats av två ström
viorism och kognitivismen. I sin framställning låter han de mest betydelseful-
la namnen representera dessa två strömningar, Skinner och Piaget. Han 
menar dock att det finns ett tredje synsätt som han kallar för det sociokultu-
rella perspektivet som kan vara ett fruktbart alternativ till dessa två traditio-
ner. Det stora namnet här är då Lev S. Vygotsky. 
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Elevers ”egen forskning” 
Det som på senare år fått stort genomslag i svenska skolor är tankarna om att 
eleverna söker sin egen kunskap114. Grundperspektiven här är att om en elev 
själv får ansvar för kunskapsinhämtandet, kommer motivationen att lära sig 

dagogiska tanken bygger således mycket på 
gen hand. En annan tanke är att 

nsvar för i 
ett

er oss i ett 
det nästan alltid förutsätter 
k pedagogiska situationer 

välja hur denne (alltså skribenten) vill bli betraktad.118 Ett annat problem han 

nya saker att bli större. Den pe
autodidaktik; konsten att lära sig saker på e
med det stora informationsutbud som finns idag, så är läroböcker alltför 
begränsade, snabbt föråldrade och dessutom dyra. Kritik mot innehåll i 
läroböcker har alltid funnits, och genom att undvika exempelvis politiskt 
färgade eller kommersiellt sponsrade läroböcker, slipper man också kritiken. 
Att söka information på annat sätt skulle då kunna ge mer aktuell information 
och leda till en större bredd i kunskaperna. En tredje aspekt, som då blir en 
konsekvens av de tidigare argumenten, är att en av skolans kanske viktigaste 
uppgifter för att barnen skall klara sig i framtiden blir att öva barn och ung-
domar i att hitta den information man för tillfället har nytta av.115  

Egen forskning, som denna pedagogiska metod oftast kallas ute i klasser-
na, har inte sällan blivit ett honnörsord. Förändringen är till stora delar ett 
resultat av möjligheterna att söka information på Internet och i de databaser 
som skolorna idag har tillgång till. Men de så kallade forskningsresultaten är 
i de flesta fall produkter eleven inte innehållsmässigt behöver ta a

 större sammanhang och produceras för läraren eller möjligen klasskamra-
terna. Resultatet redovisas oftast i form av ett häfte med text och bilder, 
någon gång inför klassen, vanligen då som muntlig redovisning. 

Ingen mottagare för elevers arbeten … 
I sin doktorsavhandling Skriv med egna ord beskriver Nils-Erik Nilsson 
problemet med bristen på mottagarmedvetenhet i det egna forskningsarbetet. 
Utifrån teorier som bygger på att vi alltid skriver eller uttryck
socialt sammanhang så verkar det som om skrivan
en mottagare.116 Enligt Olga Dysthe finns det doc
där skribenten själv är mottagare (vilket också Nilsson påpekar och refererar 
då till bland andra Dysthe) exempelvis som ett sätt för en elev att själv 
formulera slutsatser och sakförhållanden i jakten på egen kunskap.117  

Enligt Nilsson finns det en rad problem med att inte ha en klar och tydlig 
mottagare för sitt skrivarbete i skolan. I sin avhandling pekar han på att flera 
forskare menar att skribenten genom texten han/hon producerar också kan 
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tar upp, med hänvisning till den norske forskaren Kjell Lars Berge, är att 
elevers uppgift inte sällan blir att i ord beskriva ett fenomen i skriftlig form 
oc

tnyttja den potential som finns i 
att

h lämna det till en lärare, en lärare som han/hon är övertygad om redan kan 
allt om det som finns i hans/hennes arbete.119 Det gäller således att eleven är 
medveten om att det just handlar om ett spel, en övning. Den som inte förstår 
detta eller inte kan motiveras till att se dessa texter som en övning i kommu-
nikation, kommer inte att lyckas i skolan.120

Nilssons menar vidare att man starkt kan ifrågasätta ”en individualisering 
som kännetecknas av ensamarbete” och ställer sig tveksam till om det alls 
sker någon kunskapsutveckling i sådana sammanhang. Många stämmor 
måste höras och olika tolkningar av ett ämne brytas mot varandra. För att 
klasser med många elever skall kunna verka så måste undervisningen bedri-
vas i kollektiva former. Givetvis skall man u

 tillgodose elevers egna önskningar att lära sig mer om sina specialintres-
sen, men att det inte behöver betyda att alla studerar olika saker. I ett avslu-
tande stycke skriver han: 121

 
I skolan borde man också i högre grad vara inriktad mot att 
kommunicera i stället för att öva för att utveckla elevens 
tänkande liksom deras språkliga behärskning. Inom den 
processorienterade skrivundervisningen finns stor potential 
för att skapa reella kommunikativa skrivsituationer. 

Nilsson (2002) - Skriv med egna ord. Kap: Vad bör göras? 
Sid. 207  

Skolti
En av  vetenskaplig 
utgångs ed sin 
doktors  om IT och modersmålsundervisning i april 2005 (Bidrag 
til dansfagets it-didaktik )122. I avhandlingen ger han många exempel på hur 

 del av skolarbetet och han poängterar också 
ns betydelse för den kreativa situationen. 

dningar på nätet  
ytterst få som beskrivit skoltidningar på nätet från en
punkt är den danske forskaren Jeppe Bundsgaard som kom m
avhandling

IT idag kan vara en naturlig
kommunikationens och mottagare
Ett av hans projekt, som delvis presenteras i avhandlingen, kallar han för 
Dynamitbogen123 där ett nätverk av klasser i Danmark via en nätverksbaserad 
plattform skapar läroböcker för varandra i olika ämnen. Sajten dynamitbo-
gen.dk kan liknas vid en webbtidning men har ingen regelbunden utgivning 
och är mer organiserad utifrån olika ämnen. 

42 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 

Bundsgaard har också studerat en klass, åk 6, som haft webbtidning på 
schemat.124 I detta exempel visar han att tidningen blir hela klassens ansvar 
där varje text läses av ett flertal andra kamrater innan publicering. Texterna 
publiceras i slutet av veckan och då kan föräldrar och kamrater läsa det 
färdiga resultatet. 

Genom processen och publiceringen på nätet, menar Bundsgaard, ingår 
tex

ev mycket duktiga på. På så sätt skapas också mening och 
mo

kolan en central fråga.  
sgaard126 arbetar med tre olika motivationsfaktorer.  

De a mål om 
att uppnå prestationer och kompetenser. Han bygger till stor del sin beskriv-
ning rtin Fords teorier. Martin 
Ford f Minnesota och är skaparen av det han 
själv ulerar i en formel – 
M vation = Goals x Emotions x Personal Agency Beliefs.127 Ford menar 

ten i en autentisk kommunikation, och texten blir då allas ansvar. Genom 
den respons som läraren ger på texterna i arbetsgrupperna, lär sig också 
gruppens deltagare hur man ger respons och får på köpet en hel del språkliga 
metoder och begrepp, något som läraren i det exempel han beskriver, uppfat-
tade att eleverna bl

tiv till att arbeta vidare med texterna; inte minst motiverat av att målet just 
är publicering.   

De problem som Bundsgaard identifierade var bland annat att elevernas 
första utkast till artiklar i regel blev mycket korta ”… för jag skall ju ändå 
skriva om det …” och att responsen eleverna emellan, i anslutning till publi-
ceringen, inte blev tillräckligt bra i lärarens ögon.  

Motivation 
Jämför man behaviorism, kognitivism och det som Säljö kallar det sociokul-
turella perspektivet125 finner man också stor skillnad i synen på vad som 
motiverar barnet att utvecklas. I föreliggande studie är också motivationen till 
barns och ungas produktion av texter på nätet och i s

Jeppe Bund
 
• Individualpsykologiska motivationsfaktorer 
• Mellanmänskliga faktorer 
• Livsberättelsen som motivationsfaktor 

 
 individualpsykologiska faktorerna handlar om individens egn

 av de individualpsykologiska faktorerna på Ma
 är professor vid University o
 kallar Motivational Systems Theory som han form

oti
enligt Bundsgaard, att formeln inte skall ses som en formell formel men som 
en symbolisk och mycket kort presentation av teorin. Han har valt multiplika-
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tionstecken mellan de olika faktorerna som symbol för att dessa förstärker 
varandra. 

Om man ser på motivationen utifrån mellanmänskliga faktorer betonar 
man mötet mellan människor, tillit, och medkänsla. Vi gör saker inte enbart 
för att uppfylla våra egna behov utan också, av barmhärtighet, för det gemen-
sammas bästa etc.  

Det tredje sättet att se på motivation som Bundsgaard definierar det, är 
utifrån livsberättelsen. Vårt liv blir till en berättelse och en biografi. Vi 
by

t att se på motivationen ställer Bundsgaard upp fem prin-
cip

 och kunna 
lation till andra livsberättelser. 

Text- oc
När me  att alla 
inbland
om sjä
pen komme diskutera två av 

and olikartade tolkning. 

textus, väv-
nad,129 översätts numera i mer vetenskapliga sammanhang med betydelseväv. 
De flesta som idag diskuterar kommunikation, exempelvis i en skolsituation, 
inser att de flesta texter som används i våra läroböcker och i massmedier, är 

gger hela tiden på berättelsen dag för dag och i grunden finns en strävan att 
skapa berättelsen om oss själva som moraliska människor och som form finns 
de berättarstilar som vi har med oss från sagor, sägner, romaner och filmer.  

Utifrån dessa sät
er för hur undervisning skall gå till med tanke på att motivera elever till 

ökade prestationer.128 Undervisningen skall enligt Bundsgaard … 
1. vara funktionell, 
2. inte vara ”som om” – alltså ha en tydlig relation till andra ämnen 

och ligga på en nivå som är anpassad till elevens kompetens, 
3. vara organiserad mot tydliga mål, 
4. inkludera och acceptera personliga relationer, samt 
5. ge eleven möjlighet att utveckla sin egen livsberättelse

iscensätta den i re

h mediebegreppet 
dier och mediernas innehåll diskuteras utgår man vanligen från
ade är överens om betydelsen av begreppen. Uppstår en diskussion 

lva begreppen är det inte ovanligt att vitt skilda definitioner av begrep-
r i dagen. Därför kan det vara på sin plats att här 

de centrala begreppens definition och ibl

Text 
Den vardagliga betydelsen av text är givetvis det vi också kallar skriven text, 
i böcker, tidningar, uppsatser eller på exempelvis webbsidor. Å andra sidan 
används också text i vardagliga termer i mer abstrakta sammanhang som 
exempelvis i begreppet undertext. Begreppet text, av latinets 
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en blandning mellan skriven eller talad text och bild. ”Media texts, are the 

 begreppet medier: 
”sammanfattande benämning på det material som finns i folkbibliotek.” 

 av Nationalencyklopedin på detta sätt:132

programs, films, images, web sites (and so on) that are carried by these 
different forms of communications” (med hänvisning till medier) menar 
David Buckingham i boken Media Education130. Därför används också allt 
mer begreppet text i en vidgad betydelse, ofta förtydligat i begreppet det 
vidgade textbegreppet. I detta begrepp skulle förutom skriven text även 
stillbilder, rörliga bilder, tal och ljud och alla betydelsebärande kombinatio-
ner av dessa kunna inbegripas.131 I föreliggande studie omfattar, då inget 
annat anges, begreppet text/texter även bilder, filmer, inspelningar etc. som 
används betydelsebärande vid exempelvis en publicering. 

Mediebreppet 
Fram till det sena 90-talet skildes vanligen på medier och massmedier genom 
att medier betecknade tekniker för att förmedla information och massmedier 
handlade om att använda någon av dessa tekniker för att förmedla informa-
tion från en eller några få, till många. Exempel på det första var brev, telefon, 
OH-apparater, bandspelare, kameror etc.  

Nationalencyklopedin har gjort en intressant tolkning av

Massmedier definieras
 

…Numera betraktas dagspress, veckopress, tidskrifter, ra-
dio, TV, satellit- och kabelsystem som massmedier. Även 
böcker, videogram och fonogram brukar räknas dit. Där-
emot är det mera omtvistat i vad mån telefon, telefax och vi-
deotex är massmedier, eftersom dessa mera har karaktären 
av privata medier för begränsade grupper av människor än 
av offentligt tillgängliga medier. Den medieteknologiska ut-
vecklingen har dock gjort det svårt att upprätthålla en klar 
gräns mellan massmedier och andra medier… 

Nationalencyklopedin – uppslagsord: Massmedier      

Huruvida teater, konserter, föreläsningar med diabilder etc. är att betrakta 
som medier är ytterligare en fråga.  

Med Internet blir medie- och massmediebegreppet än mer problematiskt. 
Några menar att själva Internet är ett massmedium, medan andra vill begrän-
sa vissa yttringar på nätet, som liknar traditionella medier, till den kategorin. 
Men hur skall man förhålla sig till diskussionsgrupper på nätet som exempel-
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vis Lun edier är 
väl de f ra även 
inom d kta som 
massm net. Är 
playahe com137 
exempe ngar på 
nätet ib

Dav aturen som skild från 
medierna, vilket han själv inte gör eftersom de som han säger också förser 
oss me 8

I föreliggande studie används också termen medier främst för att beteckna 

film samt teveprogram på nätet. I övriga 
fal

man inte kan tala om mediekunskap när man 

aktik och mediepeda-

arStorm eller Föräldranätet?133 Att det skulle vara fråga om m
lesta överens om, men graden av privata resonemang kan varie
essa fora? Är skolors och kommuners webbsajter att betra
edier? Hur skall man se på spridningen av musik på Inter
ad.com134, hamsterpaj.net135, snyggast.se136 eller snuttis.
l på en egen typ av massmedier, på samma sätt som dagstidni
land kan betraktas som enskilda och specifika medier? 
id Buckingham menar att man ibland ser litter

d en medierad version eller representation av världen.13

struktur och innehåll i traditionella massmedier, men också tidningar, radio-
program, skrivna publikationer och 

l förtydligas begreppet.  
Begreppet mediekunskap tycks ändå undantagslöst betraktas som massme-

diekunskap – se nedan. 

Mediekunskap och mediepedagogik 
Mediekunskap har stundtals varit ett hett diskussionsämne inom skolans 
värld de senaste 20 - 30 åren. Men mediekunskap kan knappast sägas vara ett 
specifikt skolämne eller ens ett ämnesområde och perspektivet på medierna 
inom det pedagogiska fältet och vilken nytta man kan ha av mediepedagogis-
ka inslag, varierar från pedagog till pedagog.  

Den minsta gemensamma nämnaren för begreppet mediekunskap (eng.  
media education) tycks ligga mycket nära David Buckinghams inledande 
definition i boken Media Education: ”Media education …  is the process of 
teaching and learning about media; media literacy is the outcome – the 
knowledge and the skills learners acquire.”139 Han menar att mediekunskap 
också måste innehålla moment av ”reading and writing media” vilket dock 
inte alla håller med om. Senare i boken skissar han på ett arbetssätt där 
medieundervisningen finns med i (nästan) alla ämnen och där medieproduk-
tion kan vara en integrerad del av detta. Däremot är de flesta, i likhet med 
Buckingham, ense om att 
exempelvis använder undervisningsfilmer i skolan. 

Men inte heller begreppen mediekunskap, mediedid
gogik är samma sak, vilket bland andra Ola Erstad poängterar i sin avhand-
ling från 1997.140 Möjligen betyder också bristen på klara definitioner av 

46 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 

begreppen att den kanske enklaste lösningen på problemet skulle finnas i att 
skapa nya begrepp och benämningar?  

IK

 

 i exempelvis Nationalencyklopedin. 
 exempel på definitioner av begreppet IKT som har hittats i ovan 
a webbdokument är: 

T 
Skapandet av begreppet IKT, är kanske ett försök i riktning mot nya begrepp, 
men IKT-kunskap är knappast heller entydigt och konnoterar för de flesta 
troligen mer datorkunskap och kunskap om e-post, webbsökteknik, distansut-
bildning och programhantering (inklusive program för exempelvis videopro-
duktion och annan textproduktion) än kritisk nyhetsanalys, yttrandefrihet, 
berättarteknik, reklampåverkan, fotografering och artikelskrivande, vilket 
också en sökning på begreppen på exempelvis Google snabbt bekräftar.141 
Även om akronymen är en översättning av engelskans ICT (Information and 
Communication Technology) är akronymens betydelse på svenska i högsta 
grad omtvistad. Informations- och kommunikationsteknologi  gav 8000
träffar på Google och alternativet informations- och kommunikationsteknik 
gav 21000 träffar på Google. (IT & informationsteknologi gav 221 000 träffar 
och IT & informationsteknik gav 210 000 träffar, så båda förklaringarna av 
akronymen var här lika vanliga)142

Begreppet IKT finns inte definierat
Några
nämnd

 
IKT definieras i denna studie som dels dator och internet 
(dvs. både kommunikativ och icke-kommunikativ datoran-
vändning) och dels mobil och fast telefon. IKT-baserade ak-
tiviteter är således alla aktiviteter där någon eller flera av 
dessa teknologier används. 

Thulin, Eva (2002). Ungdomars användning av dator, inter-
net och mobiltelefon. Fil.Lic. Göteborgs universitet, Handel-
shögskolan143

 
När man i skolsammanhang nämner ordet IT brukar man of-
tast mena IKT, utomlands används ordet ICT. Några exem-
pel på IKT-verktyg är skolornas hemsidor, datorer och digi-
talkameror.  
 
IKT-plan för Vårby skolor i Huddinge kommun144
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Med  IKT-baserat  läromedel  avses  en  digitalt  baserad in-
formationskälla  som  för  en  person,  med  eller  utan  funk-
tionshinder,  i  en  inlärnings-  eller  träningssituation  kan  
fungera  som läromedel. Produkten är huvudsakligen ut-
vecklad i digital miljö och avsedd att för användaren pre-
senteras i en datorbaserad miljö.  

SOU 2003:15 - Läromedel – specifikt145

IKT-un vara ett 
paraply

Medier kan vara farliga. Lösningen är mer kunskap 
ästan , har på 

något s för allt 
betonas

De f rfattare som skrivit om mediekunskap och mediepeda-
gogik h r oftast en mycket positiv syn på medierna och mediepåverkan och 
beskriv ande generatio-
nen och samtidigt som de anser att mediekunskap behövs som en nödvändig-

et för att förstå sin omvärld och samtid. Många som propagerat för mer 
medieu  mellan 
att å en ra 
sidan t eine 
Bergh i klara att 
video i idens 
debatt. M a för barn147 från 1997, 
inte he r förskolebarn men att föräldrar 
och vuxna bör finnas till hands för att diskutera innehållet, om och när det 

lan (1989) på 
ars moral, 
n, och då 

av mediekunskap ofta utgår från att barn och 
unga behöver kunskap för att kunna värja sin mot mediepåverkan.149

dervisning tycks i denna enkla undersökning, inte heller 
begrepp, under vilket medieundervisning kan rymmas.  

N  alla som de senaste 30 åren skrivit om området mediekunskap
ätt berört mediernas påverkan på det uppväxande släktet. Fram
 de negativa sidorna.  
orskare och fö
a
er medierna som övervägande nyttiga för den uppväx

h
ndervisning i ungdomsskolan har försökt att gå balansgången
a sidan peka på faran med bland annat våldet i filmerna och att å and
onat ner faran i syfte att faktiskt få in medierna i skolan. Madel
nleder sin bok Video i verkligheten146 från 1985 med att för

nte är synonymt med videovåld, något som också präglade den t
argareta Rönnberg menar i boken TV är br

lt oväntat, att teve är relativt ofarligt fö

finns behov för det.  
Karin Stigbrand pekar i sin avhandling Mediekunskap i sko

att det framför allt är mediernas påverkan på barns och ungdom
själsliga tillstånd och politisk påverkan som styrt lagstiftninge
framför allt skollagstiftningen, i Sverige och runt om i världen.148 På samma 
sätt menar Ola Erstad i sin avhandling Mediebruk og medieundervisning 
(1997) att själva definitionen 
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De som engagerat sig i ämnet är i stort sätt eniga om att om elever har mer 
kunskaper om medierna, hur de exempelvis produceras, ekonomiska villkor, 
reklamens retorik etc, kommer de lättare att kunna förhålla sig kritiska till det 
de ser och läser. Anita Werner menar att barn som deltar i medieundervisning 
lär sig att inse att exempelvis teve rör sig om en redigerad verklighet. Barnen 
får lära sig vilka krafter som styr medierna, och genom färdighet i exempelvis 
innehållsanalys kan de förhålla sig kritiska till moraliska och ideologiska 
frågor.150  

David Buckingham påpekar att även om många enats i en kritik mot medi-
erna och varit eniga i mediernas skadeverkningar har ändå orsakerna till det 
skadliga inflytandet definierats olika. Några, menar han, ser de moderna 
massmediernas brist på kulturella värden, i jämförelse med exempelvis den 
klassiska litteraturen, som ett stort problem, medan andra anser att medierna 
stödjer icke önskvärd 151a attityder och beteenden.  Från ett svenskt perspektiv 
är 

te anled-
nin

 

det lätt att konstatera, som tidigare omnämnts, att det är våldet i teves 
filmer som ansetts särskilt skadligt medan vi här helt saknat den amerikanska 
debatten om svordomar. 

Men även andra, som inte ser medierna som ett stort hot mot det uppväx-
ande släktet, pekar ändå på att barn och unga konsumerar mer tid för sin 
mediekonsumtion än de har lektioner i skolan152 (se även bilaga 1). Len 
Marsterman menar exempelvis att detta faktum är en av de viktigas

garna att ta hänsyn till medierna i undervisningen. I sin katalog över 
viktiga argument för medieundervisning i skolan, pekar han i övrigt på 
mediernas ideologiska påverkan, själva faktumet att medieindustrin är stor, 
att informationsproduktion kommer att vara en viktig del av det framtida 
samhället samt mediernas betydelse för de demokratiska processerna.153

Kunskap genom diskussion, teori eller produktion 
Om nu ku nskap om medier är viktiga för den uppväxande generationen,
återstår ändå frågan på vilket sätt denna kunskap kan komma skolbarnen till 
del. Är det mediekunskap om man diskuterar händelser som beskrivits i 
tevenyheterna? Skall man lära sig analysera bilder och filmer eller är det 
produktion av tidningar eller filmer som krävs för att det skall få kallas för 
mediekunskap?  

Karin Stigbrand har i sin avhandling gjort en lista på rubriker där hon de-
finierar olika innehållsliga moment som skulle kunna vara att betrakta som 
medieundervisning. Listan har hon sedan använt i en undersökning av låg och 
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me

tpro-
gram, underhållningsvåld, propaganda och reklam. Hennes undersökning 

ären av att 

ståndpunkt är att medie-
dida  är ut mediekunskap; kunskaper 
om m i t, är att mediedidaktik 
fram a t producera med hjälp 
av n t r eller lär sig inte 

ehöver vara knutet till medierna i sig.155

llanstadielärares medieundervisning. Listan, som är i 28 punkter, utgår 
inte från undervisningsformen (den redovisar vilka moment som är vanligast) 
men man kan tämligen lätt se vilka moment som är: 

1. samtal och diskussioner i klassen 
2. mer medieteoretiska eller analyserande eller  
3. mer praktiskt och laborativt inriktade övningar.  

 
Under första punkten hamnar diskussioner om aktuella program, favori

visade att dessa moment var vanliga. Punkt två har mer av karakt
analysera fakta och att analysera exempelvis mediepolitiska frågor, makt och 
ägande, teorier om påverkan, film och bildanalys. Till denna kategori kanske 
också kan läggas studiebesök på ett medieföretag. Den här kategorin är klart 
mer ovanlig, visar hennes undersökning. Den tredje kategorin slutligen är de 
moment som innehåller medieproduktion, exempelvis att göra radioprogram, 
producera video, film eller tidningsartiklar. Med undantag för tidningsartikel-
skrivandet är de här momenten också sparsamt förekommande, enligt under-
sökningen.154

Mediekunskapen och mediedidaktiken 
Ola Erstad påpekar i sin avhandling att flera forskare och författare har skilda 
uppfattningar om just begreppet mediedidaktik. En 

ktik handlar om och på vilket sätt man l
ed er. En annan, mer vid användning av begreppe

för llt handlar om att använda massmedier och at
ågo  medium, men att innehållet i det man studera

b
Men begreppet mediekunskap kan i sig också vara ett smalare eller breda-

re begrepp. Ett exempel är Karin Stigbrands lista156 över olika mediepedago-
giska inslag i skolan. Stigbrand har i listan över Medieundervisningens 
innehåll (på låg och mellanstadiet) kategorin ”Spontana samtal om aktuella 
teveprogram” som första punkten. Det är för övrigt det vanligaste mediekun-
skapsinslaget i de yngre årskurserna enligt hennes undersökning (över 95% 
av lärarna anser sig bland annat ha haft medieundervisning på det viset). 
Stigbrand anmärker att det är svårt att med utgångspunkt från hennes under-
sökning veta vilket innehåll och vilken omfattning medieundervisningen haft. 
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Helt klart är dock att man inom ramen för ett samtal om ett aktuellt 
(teve)program kan ha både en diskussion om mediet och dess särart och den 
problemställning som programmet innehöll. Om båda dessa delar alltid 

genom medier och lära om 

 digital world; and so, as with ’older’ media, 
we

nde och publicerande över nätet även, 
kan ses som en del av en icke enbart konsumerande populärkultur.  

förekommit framgår inte av studien. Lära av och 
medier är dock inte samma sak. 

På samma sätt kan kanske den mer teoretiska medieundervisningen vara 
svår att skilja från samhällskunskap, exempelvis när det gäller mediernas 
villkor, ägandeförhållanden, reklamens ekonomiska betydelse etc. Eller när 
det gäller berättarteknik och bildanalys ligger den kanske mycket nära 
svenskämnets eller bildens domäner.  

Digitaliseringen förskjuter perspektivet 
Medieproduktion på mer regelbunden basis var nästan en utopi för bara några 
år sedan. Att redigera video eller ljud krävde inte bara dyr utrustning utan 
även en hel del utrymme. Att klistra och klippa ihop en skoltidning var 
visserligen mycket konkret och illustrativt, men fyllde med lätthet hela 
klassrummet med saxar, papperslappar och klistertuber. Med datorerna i 
klassrummet förändras dessa förutsättningar radikalt och med elever som till 
stor del själva har tillgång till datorer och Internet i hemmet, skapas förutsätt-
ningar för en djupare förståelse av hur medier produceras, vilket tidigare inte 
varit möjligt.  

Datoriseringen av hemmen gör också, som David Buckingham påpekar i 
boken Media Education, att barn och unga primärt ser datorer som något som 
tillhör deras populärkultur och inte något som tillhör undervisning och skola. 
”Children are already living in a

 need to find ways of enabling them to understand and to participate 
actively in it.” 157

Möjligen kan man tillägga att LunarStorm inte kommit till Storbritannien 
än (se http://www.lunarstorm.co.uk/ - planerad start hösten 2005), eller så 
kanske barns och ungas kommunicera
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71 he Reluctant Modernism of Hanna Arendt – Maryland, USA: 
ublishers Inc. ISBN: 0-7425-2151-6.  sid. 199ff 

ndade mening den 2 juni 2005, som helt ägnades åt bloggar 
 bloggar i världen. Stavningen har diskuterats livligt. Det verkar 

mera allt oftare skrivs blogg på svenska. En aktiv bloggare som 
essor vid Dramatiska Institutet – http://www.peterenglund.se – anser att 

73 

74 Rogers, E M (1995) – Diffusion of Innovations – Free Press, ISBN 0-02-996671-8 
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69 Ekstrand, Eva (1999) Lokal mediehistoria, en teoreti
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lan i Gävle 
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70 Hannah Arendt föddes i T
sekreterare för Youth Aliyah, Jewish Agency for Palestine, Paris, France. Från 1941 verk
sam i USA som journalist och förläggare och från omkring 
arbetade hon som föreläsare, ”visiting professor” och professor vid en rad universitet runt 
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Rowman & Littlefield P
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Peter Englund, prof
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Det engelskspråkiga begreppet Internet community har här i brist bå bättre förslag översatts 
till internetsamhälle. En alternativ översättning skulle kunna vara internetgemenskap, men 
valdes bort. 
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om inventing it and consequently from understanding it com-
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tp://www3.tripnet.se/kap/  - Freinetrörelsens i Sverige webbsajt samt 
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rdet för faktabakgrund har också Nationalencyklopedin an-
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101  hans hundar i populärlitteratur, 
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91 http://www.jolle.com/reformpedagogik/reformpedagogiska_ansatser.htm om reformpeda
gik av Esbjörn Hellström Fil.Dr i pedagogik vid högskolan i Kristianstad och Filosofiska 
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klind, David (1976). – Barn och unga i Piag
Säljö, Roger (2000) - Lärande i praktiken – Stockholm: Prisma 
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pletely” – Piaget “sent I
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 Trageton (2005), NE – uppslagsord Skinner 

 Ivan Pavlov – 1849 – 1936. Det finns massor om Pavlov och
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 Trageton (2005) 
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http://www.vxut.kronoberg.se/ITiS/Rapporter/ojabyrapport.pdf   
- IT-strategi – Strategi för utveckling av sjuksköterskans
terskeföreningen (2002) 
http://www.carelink.se/files/IT_strategi1.pdf 
- Norrköping ur olika perspektiv - “PBL i arbetssätt, ny lärarroll och dat
http://www.norrkoping.se/barn-utbildning/pdf/itisrapporter/vt2000/6/se
- IT som hjälpmedel (2001) Wasaskolan Tingsryd 
http://www.vxut.kronoberg.se/ITiS/Rapporter/rapport%20Wasaskolan%20OP-

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/25/9a40f884.pdf 
Ingen av rapporterna har dock 

116 Nilsson, Nils-Erik (2002) – Skriv med egna ord – Avhandling framlagd vid Malmö Högsko-
la ISBN:91-85042-00-5 

 Dysthe, Olga (1996) – Det flerstämmiga klassrummet: Att skriva och samtala för att lära – 
Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44-61631-7 sid. 92ff 

 Nilsson (2002) sid. 18 
119 Nilsson (2002) sid. 23 

 Nilsson (2002) med hänvisning till en rad forskare, bl a p

 Nilsson (2002) sid. 206 - 207 

 Bundsgaard, Jeppe (2005
marks pedagogiska universitet. 

 http://dynamitbogen.dk 

 Bundsgaard (2005) sid. 312 ff 

 Säljö (2000) 

 Bundsgaard (2005) 
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128  108 och 111 

03) Media Education. Cambridge: Polity Press ISBN 0-7456-

2005), Hansson, Hasse & Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z  
8. Nationalencyklope-

132

133 p://www.passagen.se/  (inloggning krävs) 

m 

yggast.se/ 

m/ 

och medieundervisning -  Diss. Unniversitetet i Oslo ISBN: 

141 gång av definitionen IKT på nätet är nästan omöjlig att genomföra. En 

dieproduktion), nya undervisningsmetoder som inkluderar dato-

 
 

127 Persondata från http://gse.gmu.edu/facultystaff/profiles/mford.htm 

 Bundsgaard (2005) sid. 107,
129 Nationalencyklopedins ordbok 
130 Buckingham, David (20

28230-3 sid.3 
131 Exempelvis Trageton (

(1999) – Bildspråkets grunde – Stockholm:Liber ISBN: 914700991
din: text och textlingvistik 

 Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se 

 http://www.LunarStorm.se/   htt
134 http://www.playahead.co
135 http://www.hamsterpaj.net 
136 http://www.sn
137 http://www.snuttis.co
138 Buckinham (2003) sid. 3 
139 Buckinham (2003) sid. 92 
140 Erstad, Ola (1997) – Mediebruk 

82-570-6104-2 sid. 19ff 

 En total genom
sökning på IKT på Google ger mer än 90.000 svenska träffar. IKT och pedagogik ger 
13.000 träffar. En enklare undersökning av de 100 översta träffarna visade att definitionen 
av IKT ofta handlade om e-post, webbsökning, programkunskap (inklusive program för vi-
deoredigering och annan me
rer etc. 
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ra mycket avancerad, medan teknologin knappast kan sägas 
mitivt jordbruk” sa en debattör för några år sedan när begreppet 

 kan man se olika inriktning på vad man menar; om man fokuserar 
in i begreppen IT och IKT. 

ugusti 2005 och resultaten har då blivit olika. 
 antalet träffar ca 20% högre – dock var proportionerna mellan 

ma. 

144 an.huddinge.se/skolbanken/ 

 

146

147 g, Margareta (1997) – TV är bra för barn -  Stockholm: Ekerlids 

149

150

151

igt 
ktledare Mats Karlsson (telefon) så är 
r dag. Det motsvarar 600 timmar per 

 

ingen för-

153

 
 

142 ”Golfspelarens teknik kan va
vara mer högtstående än pri
IT diskuterades. Möjligen
på tekniken eller teknolog
Sökningen har gjorts vid två olika tillfällen i a
Vid det senare tillfället var
teknik och teknologi den sam

143 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00002880/01/CHOROS2002-2_(ET-lic).pdf 

 http://www.varbackaskol
145 http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/29/b662c4b4.pdf  SOU 2003:15 Läromedel –

specifikt.  ...översyn av statens engagemang för framställning och anpassning  av läromedel 
och studiematerial för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder. 

 Bergh, Madeleine (1985) – Video i verkligheten – Stockholm: TBV  

 Rönnber
148 Stigbrand (1989) sid. 5ff och 14ff 

 Erstad, Ola (1997). Mediebruk og medieundervisning  sid. 20 

 Werner, Anita (1994) – Barn i TV-åldern – Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44-49141-7 
sid. 104 

 Bucingham (2003) sid. 6 
152 Förutom teve- och video/DVDtittandet har aktuell statistik varit svår att få fram. Enl

MMS-mediemätning – http://www.mms.se – och proje
skolbarns teve/video/DVD-tittande runt 100 minuter pe
år och vilket tangerar lektionstiden. Barn på högstadiet är i skolan ca 1000 timmar per år,
exklusive lunchraster. Aktuella siffror på många timmar som barn ägnar åt Internet, radio 
och tidningar har dessvärre inte gått att få tag i och framför allt internetanvändn
ändras snabbt.  

 Masterman (1985) – Teaching the Medie-  London: Routgedge sid 2.ff 
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ökningen har mer än 10 år på nacken och datorer nämns 
o att mönstren inte har 

kilja ut olika typer av medie-

155 997) sid. 20ff 

. 

154 Stigbrand (1989) sid 141ff. Unders
inte i undersökningen. Trots det, anser jag, finns det anledning att tr
förändrats. Här användes dock främst kategoriseringen för att s
undervisningsformer. 

 Erstad (1
156 Stigbrand (1989) sid 141ff
157 Buckingham (2003) sid. 175 
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4 Lagar, paragrafer och avtal 

Det här kapitlet är att betrakta som faktabakgrund och redovisar ingen teori-
bildning på området. Det är en genomgång av de regler och den lagstiftning 
som finns på skolområde, runt yttrandefrihet, utgivningsbevis etc. Upphovs-
rättslagen reglerar stora delar av all publik utgivning och här behandlas också 
vissa delar av de avtal som kan tecknas med upphovsrättsorganisationerna.  

Det fria ordet och demokratin 
Yttrandefrihet är inget absolut begrepp och all lagstiftning som handlar om 
begreppet, handlar i första hand om yttrandefrihetens gränser. Historiskt och 
kulturellt har yttrandefrihetens gränser sett ut på olika sätt och frågor om 
statens gränser och roll, förhållandet till grannländer, makthavarna, sexuali-
tet, våldsskildringar, upphovsrätt, religion, kränkningar av andra individer, 
ovårdat språk och svordomar eller hets mot andra folkgrupper och minorite-
ter, är exempel på ämnen som även i utvecklade demokratier begränsat 
yttrandefriheten.158 Men även ålder, ekonomisk status och nationalitet kan 
exempelvis i Sverige, även på ett formellt lagligt plan, påverka möjligheten 
att uttrycka sig.159

Att definiera demokratibegreppet ur en strikt vetenskaplig synvinkel är 
näst intill omöjligt eftersom teorierna runt begreppet har tydligt normativa 
drag.160 De kopplas nästan alltid ihop med begrepp som har dagspolitisk 
karaktär eller är ibland närmast kopplade till andra begrepp som en viljein-
riktning eller som närmast ett slags superlativ eller förstärkningsord i exem-
pelvis ekonomisk demokrati, folkdemokrati, stormötesdemokrati, skoldemo-
krati etc.  

Långt innan den representativa demokratin infördes i Sverige fanns be-
greppet tryckfrihet och yttrandefrihet inskrivet i våra grundlagar. Omvänt kan 
många länder både formellt och till stor del reellt anses ha demokrati men 
samtidigt ha stora brister i den faktiska yttrandefriheten. Det kan utgöras av 
ekonomiska begränsningar för den enskilde, strukturella begränsningar, att 

61 



7B har ingen webbtidning 
  

människors utbildningsnivå är låg, språksvårigheter hos delar av befolkning-
en etc. som enskilt eller sammantaget starkt minskar de reella möjligheterna 
att delta i det publika rummet / de publika rummen. Men självklart finns ett 
samband mellan yttrandefrihet/tryckfrihet och demokrati. 

Grundlagarna 
Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen161 
är tre grundlagar som alla har med yttrandefrihet och centrala delar av demo-
kratibegreppet att göra. (I någon mån har också den fjärde grundlagen med 
demokrati att göra – Successionsförordningen – men den har dock mindre 
betydelse för den här studien.) Eftersom Sverige, i enlighet med Regerings-
formen saknar konstitutionsdomstol eller grundlagsdomstol kan inga grund-
lagar användas i våra domstolar. Tanken är istället att grundlagarna skall 
ligga till grund för all annan lagstiftning. Riksdagen, remissförfarandet, 
lagrådet och konstitutionsutskottet är fyra exempel på instanser som har att 
skydda denna konstruktion.  

Tryckfrihetsförordningen blev ett paraply för yttrandefriheten. Genom att 
det som tryckts i tidningar och böcker fick grundlagsskydd så fick också 
exempelvis teatrarna skydd. Det blev helt enkelt meningslöst att förbjuda en 
teaterpjäs på grund av dess innehåll. Det skulle ge än mer publicitet till det då 
förbjudna innehållet genom tidningarnas spridning.162

Tolkning av grundlagarna 
I Regeringsformen definieras också relationen och förhållandet mellan 

demokrati och yttrandefrihet. Några exempel (Utdrag ur respektive paragraf):  
 

Kapitel 1 - Regeringsformen 

§1 Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 
och på allmän och lika rösträtt.  
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§2: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans fri-
het och värdighet. Vidare samma paragraf: Det allmänna 
skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv 
och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla männi-
skor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhäl-
let. Det allmänna skall motverka diskriminering av männi-
skor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-
sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller 
den enskilde som person … 

I kapitel 2 behandlas Grundläggande fri- och rättigheter: 

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäk-
rad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på an-
nat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter 
och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplys-
ningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden ... 

Det är alltså utifrån dessa formuleringar som man kan förstå andra lagar som 
behandlar detta ämne.  

Prejudicerande domar i HD - Ramsbrofallet 
I prejudicerande domar kan Högsta domstolen hänvisa till grundlagarna, som 
i exempelvis den uppmärksammade, och i detta sammanhang principiellt 
intressanta, domen mot Börje Ramsbro 12 juni 2001.163 Mycket kortfattat så 
hade Ramsbro på en webbsida beskrivit sin version av en konflikt som han 
hade med en bank. Han hade namngivit personer på banken och han hade 
skrivit att de enligt honom hanterat en situation, som han själv blivit drabbad 
av, klandervärt. Tingsrätten och hovrätten hade dömt honom, först med 
hänvisning till datalagen och i högre instans för brott mot personuppgiftsla-
gen164, PuL (se bakgrundskapitlet). Fallet i HD kom att gälla huruvida PuL 
skulle ha företräde framför tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefri-
hetsgrundlagen.  

Domen pekar också på ett annat förhållande, nämligen att EU:s grundför-
drag, som gäller som svensk lag från den 1:a januari 1995, också har en 
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mycket stor betydelse i tolkningen av exempelvis yttrandefrihetsfrågor. HD 
menar i domen att om det finns en konflikt mellan intresset av skydd för 
privatlivet och intresset för yttrandefrihet, skall den så kallade proportionali-
tetsprincipen gälla. Här ställs alltså PuL mot i första hand Europakonventio-
nen om mänskliga rättigheter.165 I det här fallet friades Ramsbro och HD gick 
på yttrandefrihetslinjen.166

En av åklagarsidans viktigaste argument var att Ramsbro inte var journa-
list. HD slog här ändå fast att det inte kan finnas undantag för yrkesverk-
samma journalister. De skriver också att:  

 
Det syfte för webbsidan som angetts på denna och som Börje 
Ramsbro utvecklat i målet måste mot den angivna bakgrun-
den anses ligga väl inom ramen för ett journalistiskt ända-
mål att informera, utöva kritik och väcka debatt om sam-
hällsfrågor av betydelse för allmänheten. I vad mån sedan 
webbsidan kan anses motsvara godtagbar standard enligt de 
kriterier som man brukar använda när man värderar etable-
rad journalistisk verksamhet saknar i sig betydelse för be-
dömningen. 

Utdrag ur Högsta domstolens dom i mål B293-00 12 maj 
2001. 

Yttrandefrihet och paradigmskiftet 
Både Tryckfrihetsförordningen (Tf) och Yttrandefrihetsgrundlagen (Yf) är 
skrivna och antagna före Internet (1949 resp 1991) och begrepp som ”… 
utgiva skrifter …” (Tf) eller ”…att i ljudradio, television och vissa liknande 
överföringar …” (Yf) öppnar för tolkningar när det gäller publicering på 
Internet som är betydligt snävare än lagens andemening. Exempel på lagar, 
förutom grundlagarna, som antingen inte anpassats till det nya paradigmet 
eller som direkt motverkar yttrandefriheten eller offentlighetsprincipen kan 
göras lång; här kan nämnas exempelvis datalagen och kabellagen.167

Anders R. Olsson168, likt Ilshammar169, menar att det trots att det tekniskt 
sett aldrig varit enklare att stärka yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och 
demokratin, så har ändå många av de lagar som tillkommit de senaste 40 åren 
snarare poängterat den personliga integriteten än yttrandefriheten.170 Olsson 
pekar i boken Yttrandefrihet och tryckfrihet på att mycket ännu är oreglerat 
när det gäller möjligheterna att publicera information på exempelvis Internet. 
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Utöver att mycket av lagstiftningsarbetet idag ligger på EU-nivå, finns ännu 
oklarheter kring PuL, skyddet för strömmande information på nätet (exem-
pelvis radio- och tevesändningar) och upphovsrätten.  

Utgivningsbevis 
En av de centrala delarna av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsför-
ordningen är vem som har rätt att ge ut skrifter. Grundlagarna ger varje 
svensk medborgare bosatt i Sverige rätten att ge ut tidningar och att sända 
radio och teve. I vilken form och på vilket sätt detta kan ske regleras i vanlig 
lag och där kan enligt grundlagen även utländsk medborgare ges utgivnings-
bevis och speciella bestämmelser kan gälla för underårig, personer med 
näringsförbud etc. I princip föreligger inget hinder för vem som helst i 
Sverige att trycka och sprida trycksaker, (exempelvis kopior i skolan) men 
ansvaret och skyddet för utgivaren är avsevärt bättre om publikationen 
(inklusive radio och teve) har en registrerad ansvarig utgivare.  

En publikation på Internet, inklusive radio- eller tevesändningar, med en 
ansvarig utgivare och utgivningsbevis, har bland annat fördelen av att det 
endast är den ansvarige utgivaren som kan åtalas om ett misstänkt brott mot 
yttrandefriheten skulle beivras. Men det viktigaste är kanske skyddet för 
källor som i korthet går ut på att det är olagligt att efterforska källor som 
avslöjat något som har med exempelvis offentlig förvaltning att göra, samt att 
det då också råder censurförbud. Dessutom har källor större möjlighet att 
avslöja sekretessbelagda uppgifter om avsikten med avslöjandet är att uppgif-
terna skall publiceras. 

Tidningar, radio- och tevesändningar påverkades inte av tillkomsten av 
Personuppgiftslagen, PuL, eftersom lagen berör export av personuppgifter 
utanför EES-området. Men med Internets globala spridning blev allt som 
publicerades på nätet i Sverige i praktiken möjligt att nå från alla platser på 
jorden. Allt som publicerades på nätet kunde alltså betraktas som informa-
tionsspridning utanför EES-området och om informationen innehöll person-
uppgifter rörde det sig följaktligen om export av personuppgifter. Därmed var 
PuL tillämplig på all publicering på nätet som inte var lösenordsskyddad. 
Direkt då lagen fick publicitet, i slutet av 1998, ansågs dagstidningarna, med 
hänvisning till Tryckfrihetsförordningen, vara undantagna från PuL när de 
publicerade personuppgifter på Internet och att tidningarnas utgivningsbevis 
för det tryckta mediet, även skulle gälla för webbutgivning. (Den tolkningen 
blev 2003 lag). Dessutom hade de redan det skydd för källor som tryckfri-
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hetsförordningen stipulerar, eftersom samma text, eller en liknande text, 
redan existerade i tryckt format; en paraplyeffekt. Ramsbrodomen slog ändå 
fast att alla som har för avsikt att sprida information av journalistisk art ändå 
skall kunna göra det utan hänsyn till PuL. Skillnaden mellan Ramsbros 
publicering och exempelvis dagstidningarnas utgivning på nätet skulle då 
vara exempelvis källskyddet.  

2003 trädde en ny lag i kraft som reglerade utgivningsbevis på nätet, för 
radio/ljudsändingar, teve/videosändningar och text/bild och därmed gavs 
också uttrycklig laglig rätt för publicering av personuppgifter, 
skydd/rättigheter för uppgiftslämnare och ansvar för ansvarig utgivare, på 
samma sätt som traditionella tidningar, radio och teve. 

Radio och TV-verket171 sköter tillståndsgivningen och utser efter ansökan 
eller anmälan ansvariga utgivare. För webbtidningar kostar ansökan 2000:-. 
Hela lagtexten som reglerar avgiften ser ut så här:172

 
SFS nr: 2002:916 Departement: myndighet: Kulturdeparte-
mentet 

Rubrik: Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrande-
frihetsärenden. Utfärdad: 2002-11-28 

Den som hos Radio- och TV-verket ansöker om utgivnings-
bevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttran-
defrihetsgrundlagen, bevis om ändrat namn på sådan verk-
samhet, bevis om ändrade tekniska förutsättningar för sådan 
verksamhet eller bevis om ändrad ort från vilken överfö-
ringar i sådan verksamhet utgår skall betala en avgift med 
2000 kronor. 

Radio och TV-verket prövar också bland annat tillståndsgivningen för när-
radio, privat lokalradio, kabelteve och tillfälliga sändningar. 

Med hänvisning till ramsbrodomen menar Martin Brinnen173, som är 
verksjurist på Radio och TV-verket, att det trots allt finns en risk att Datain-
spektionen någon gång kan komma att i domstol pröva om undantaget från 
PuL även gäller exempelvis skoltidningar. Men om en webbsajt har ett 
utgivningsbevis är det förbjudet för Datainspektionen att väcka åtal.  Det går 
således att köpa sig fri från den risken och samtidigt få en del andra juridiska 
fördelar. 

De flesta av dem som söker utgivningsbevis, gör det enligt Brinnen, också 
som ett sätt att visa att webbsajten är seriös. 
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Några viktiga förhållanden när det gäller lagen som reglerar utgivningsbevis 
på Internet: 

 
• När yttrandefrihetgrundlagen skrevs fanns det kommersiella 

databaser som man kunde nå via abonnemang och modem. 
Däremot tänkte ingen på att Internet skulle få spridning utan-
för universitet och högskolor. Därför är webbsajter i lagens 
mening databaser, och när någon klickar på en länk som leder 
till ett dokument på sajten görs i lagens mening en sökning i 
en databas. Skillnaden mellan en webbsajt och en direktsänd 
radio/tevesändning på Internet, är att på webbsajten har mot-
tagaren valet att välja en specifik artikel, film, bild eller ljud 
och också läsordning och den tidpunkt han/hon vill ta del av 
texten, medan en direktsänd radio eller tevesändning sker vid 
ett tillfälle och att mottagaren bara har valet att lyssna eller 
inte lyssna på sändningen. Således är Sveriges radios webbra-
dio att betrakta som sändning och deras ljudarkiv att betrakta 
som databas. 

• För att få ett utgivningsbevis för publicering på nätet måste 
den ansvarige utgivaren vara myndig och bosatt i Sverige. 

• Att ansöka om utgivningsbevis för en webbplats kostar peng-
ar. För närvarande är avgiften 2000:- och avgiften betalas inte 
tillbaka om ansökan avslås. Avgiften är givetvis försumbar, 
och avdragsgill, för ett företag men i realiteten orealistisk för 
exempelvis en enskild person med en blogg174, en mindre fö-
rening eller en skolklass. Detta har självfallet lagstiftarna varit 
medvetna om.175 Orsaken till detta är dock oklar. Den troliga 
anledningen, är enligt Martin Brinnen, att man tänkte sig att 
avgiften skulle vara lika hög som den som tidningar har. 

• Direktsända radio- och tevesändningar behöver bara anmäla 
sin existens, identitet och ansvarig utgivare för att få samma 
skydd som en enskild webbtidning. Det är alltså gratis att få 
denna registrering gjord eftersom det inte är en databas i la-
gens mening. 

• E-postlistor räknas som radiosändningar. Orsaken är enligt en 
tidigare förklaring på radio och TV-verkets webbsajt att sänd-
ningen sker vid ett tillfälle och att det inte går att välja vissa 
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delar ut innehållet. Det är således ingen databas utan en sänd-
ning, nästan som en radiosändning.  E-postlistor som sänder ut 
en pdf-fil innehållande en tidning, är alltså ingen tidning utan 
en radiosändning. Den lyder således inte under Tryckfrihets-
förordningen utan har sin grund i Yttrandefrihetsgrundlagen. 
Utgivningsbevis för e-postlistor är således gratis. (En ama-
törmässig bedömning är ändå att denna del av lagen är att be-
trakta som en av de underligaste grundlagstolkningar som 
gjorts de senaste åren.) 

• En ansvarig utgivare har skyldighet att arkivera artiklar och 
sändningar under minst sex månader176 

Idag finns 200 utgivningsbevis utfärdade av Radio och TV-verket.177 Martin 
Brinnen menar att lagen inte är en bra konstruktion och att man internt är 
tveksam till bland annat avgiften, dels för att den möjligen är för hög för 
många av dem som skulle vilja ha ett utgivningsbevis, dels för att kostnader-
na med att hantera ansökningsavgifterna inte ger något överskott. En statligt 
utredning, som Brinnen själv deltar i, håller just nu på att se över konstruk-
tionen och har också diskuterat möjligheten att se över Tryckfrihetsförord-
ningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.178

Upphovsrätt 
Upphovsrätt är mycket komplicerat, trots att upphovsrättslagen är föredöm-
ligt enkelt skriven. En av orsakerna till detta är att det finns ytterst få domar 
på området, så hur lagen skall tolkas i nya situationer är inte alltid lätt. 
Dessutom görs årligen flera förändringar numera, många beroende på samar-
betet inom EU och på utvecklingen av datorer och på Internet.  

Några begrepp är grundläggande när man talar om upphovsrätt. Det lag-
område som upphovsrätten finns inom kallas immateriell rätt och omfattar 
förutom upphovsrätten även bland annat patenträtten. Det som kan skyddas 
av upphovsrättslagen är upphovsmannens (eller dess ställföreträdares) eko-
nomiska och ideella rätt till ett verk. Ett verk kan i princip vara allt som en 
människa kan uttrycka eller skapa, men för att få ett automatiskt skydd måste 
verket ha en viss originalitet, vilket på lagspråk kallas verkshöjd. Det är bara 
verk som producerats eller sammanställts av människor som har skydd enligt 
upphovsrättslagen. Radiobrus, fågelsång eller bilder tagna av en fotoautomat 
har således i sig inget upphovsrättsskydd medan däremot sammanställningen 
av dessa inspelningar eller bilder kan ha det.   
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Om man publicerar någon annans verk på Internet, krävs ett avtal med en 
upphovsrättsinnehavare vid publicering. Musik, skrivna texter, bilder, video-
filmer etc. där upphovsmannen inte varit död i mer än 70 år, har ett upphovs-
rättsskydd enligt svensk och europeisk lag. Det har förkommit diskussioner 
om exempelvis så kallade fria bilder som följer med programvara kan använ-
das. Rekommendationen är ändå att läsa det finstilta noggrant om man har för 
avsikt att lägga ut bilderna på Internet. I de flesta fall är dylika CD-skivor 
producerade i USA eller Kanada, där förutom tidsaspekten när det gäller 
upphovsrättsskyddet är annorlunda (där gäller inte 70-årsregeln), det också 
finns ett juridiskt begrepp som kallas Public Domain, något som inte har 
någon motsvarighet i Europa.  

Undantag från upphovsrätten 
Undantag från kravet om avtal för publicering av andras bilder finns exem-
pelvis för elevers (eller andras) analys av reklambilder, där då reklambilden 
kan illustrera analysen, att en recension av en bok, film eller ett publikt 
konstverk också illustreras av en bild på objektet etc. Dessa exempel ligger 
också nära citaträtten.  

Ett citat måste vara ämnat att vara just ett citat, alltså ingen illustration till 
något annat verk. Det finns inget krav på hur långt ett citat skall eller kan 
vara, bara att det inte kan vara hela verket. En dikt blir då i princip omöjlig 
att publicera i sin helhet och bilder är speciellt problematiska. 

Ur upphovsrättssynpunkt är det också fritt att publicera körkortsbilder och 
passbilder. Dessa bilder anses inte ha något upphovsrättsskydd. Däremot är 
det mycket tveksamt om en elev kan publicera en bild från ett koncentrations-
läger från andra världskriget, eftersom 70-årsregeln (från fotografens död) 
fortfarande gäller.179

Upphovsrättskostnader 
Tidning: En skoltidning har i de flesta fall inga upphovsrättskostnader. De 
kostnader som kan uppstå rör sig möjligen om köp av bilder för att illustrera 
artiklar. Att exempelvis på en skoltidning kunna ha en litterär följetong skulle 
säkerligen kunna locka fler läsare till tidningen men är då förknippat med ett 
avtal om publicering och möjligen också en kostnad. 
Radio: Så länge en skolradio, direktsänd eller on demand (på begäran), inte 
sänder andras upphovsskyddade verk, finns givetvis inga upphovsrättskost-
nader. Uppläsningar eller dramatiseringar av skyddade verk innebär däremot 
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i regel en kostnad. Också karaktärerna i exempelvis barnböcker eller romaner 
är skyddade och kan inte användas fritt utan avtal. Om skolans sångkör 
sjunger live behöver man bara ett avtal med STIM, vilket kanske kan vara 
överkomligt även för en skola. Men om stationen vill sända inspelad musik 
kan det att bli mycket dyrt. Upphovsrättskostnaderna för en 24-timmars 
radiostation på Internet, som sänder inspelad musik (vilket tekniskt sett är 
mycket enkelt och tämligen enkelt att administrera), ligger på över 130.000:- 
per år om man riktar sig till en publik i Sverige. Avtalet med Stim/NCB, 
kompositörernas och textförfattarnas organisationer, är i sammanhanget 
blygsamt, men det är framför allt Sami:s (artisternas och musikernas organi-
sation ) och Ifpi:s (skivbolagens organisation) avgifter som är höga.180

Teve: Att sända exempelvis studiosändningar eller inspelade reportage och 
intervjuer, medför vanligen inga upphovsrättskostnader, men om någon vill 
sjunga en sång eller göra en dramatisering av ett skyddat verk krävs ett avtal 
som i regel också medför kostnader. På samma sätt som med radio krävs 
avtal för att använda exempelvis figurer som Pippi eller katten Findus i en av 
barnen inspelad film. Att använda inspelad musik i en tevesändning kan vara 
mycket dyrt och ännu dyrare är det i regel om musiken skall användas i en 
film som skall visas offentligt. Så kallad friköpt musik finns i regel att tillgå 
för filmproduktion, men även dessa inspelningar är förknippade med ett 
licensförfarande och ett ekonomiskt avtal.181

Brott mot upphovsrätten 
Eventuella överträdelser mot upphovsrätten skulle kunna bli mycket dyrt för 
en skola. Prissättningen är i princip fri om ett verk publicerats utan föregåen-
de avtal. Svårigheten att bedöma hur stora dessa kostnader kan bli beror 
delvis på bristen på rättsfall; vanligen regleras dessa frågor utanför domstolar 
eller vid så kallade skiljedomar som då inte blir offentliga.  

Bildbyråer, nyhetsbyråer och musiklicenser 
Några av dagstidningarnas största tillgångar är deras egna bildarkiv. En 
annan viktig faktor är tillgången till nyhetsbyråmaterial och nyhetsbilder, i 
Sverige framför allt genom FLT (Förenade landsortstidningar) och TT 
(Tidningarnas telegrambyrå), samt de oberoende bildbyråernas material. 
Även nyhetsgrafik och kartor är något som ofta används men som sällan 
tidningarna själva producerar. Det här saknar skoltidningarna på nätet till-
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gång till idag och begränsar också deras möjlighet till aktuella och fördjupade 
framställningar. 

Stim/NCB tillsammans med Ifpi har idag monopol på försäljning av rät-
tigheter för spelning av musik på Internet och som tidigare visats i denna 
studie är avgifterna för höga för att skolor skall ha möjlighet att sända pro-
gram med musik på Internet. Det finns inte heller någon musikbyrå, likt en 
bildbyrå, som kan distribuera musik för spelning i nätbunden radio. Talradio 
från en skola är således inget direkt problem, men en ren talradio ställer helt 
andra och större krav på producenterna än en blandning av tal och musik. 

De svenska upphovsrättsorganisationerna har bara monopol på försäljning 
av musikrättigheter som rör sändningar från Sverige till Sverige182. Var 
eventuella servrar står saknar förmodligen betydelse. Om en skolradiostation 
på nätet finns i Sverige och har sin publik i exempelvis Japan, USA eller 
Australien, är det idag ingen på dessa organisationer som vet vilka regler som 
gäller och intresset att utreda frågan är svagt eftersom upphovsrättsinkoms-
terna då förmodligen inte skulle hamna hos de svenska organisationerna.183

På liknande sätt är musik i videofilmer, som skall visas för en publik, ett 
problem. Även om de ekonomiska villkoren i något fall skulle kunna gå att 
lösa, är det fråga om juridiska avtal som kan vara besvärliga i en skolsitua-
tion. 

Läroplaner 

Lpo 94 och Lpf 94 
Som tidigare sagts så är en viktig uppgift för grundlagarna att definiera 
centrala juridiska begrepp. Det är alltså mot formuleringarna och tolkningar-
na i grundlagarna man skall förstå begrepp som demokrati och yttrandefrihet, 
exempelvis läroplanen för grundskolan Lpo 94184 och läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (framför allt gymnasieskolan) Lpf 94185.   

De nuvarande läroplanerna är historiskt sett mycket kortfattade, omkring 
20 sidor var. Lgr 80 var på 165 sidor. Idén med de nuvarande läroplanerna är 
att de kompletteras med mer levande dokument, som kan revideras vid behov 
och som mer i detalj stipulerar ett reglemente för varje ämne och årskurs.  

Formuleringarna i första delen av respektive läroplan är i det närmaste 
identiska. Med hänvisning till skollagen från 1985 anges i portalparagrafen 
att ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund” och att ”verk-
samheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokra-
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tiska värderingar…”.  På samma sätt återfinns följande formulering i dessa 
läroplaner under Saklighet och allsidighet: ”Skolan skall vara öppen för 
skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 
Undervisningen skall vara saklig och allsidig.” 

I Lpo 94 följs denna formulering senare upp av ett förtydligande: ” Det är 
inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den 
skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” 

I Lpo 94 finns under rubriken Skolans uppdrag följande: 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 
och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 
dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla 
de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informa-
tionsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utveck-
lar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, 
lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Ge-
nom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje 
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och där-
med få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning som föregick de senaste 
läroplanerna tonar ner betydelsen av mediekunskap i jämförelse med LGR80. 
Carsten Ljunggren menar i sin avhandling (Medborgarpubliken och det 
offentliga rummet) att förskjutningen kan ha flera möjliga förklaringar. En av 
dessa är att kommittén betonar ”bestående kunskaper” dit, enligt Ljunggren 
inte mediekunskap kan höra.186  Självklart kan detta påstående diskuteras och 
vad som ingår i begreppet mediekunskap har också tidigare diskuterats i detta 
kapitel. Att den senare delen av citatet från Lpo94, ändå väl kan stämma in i 
ett publicistiskt arbetssätt torde ändå vara uppenbart. 
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158 Den 20:e maj 2005 uttalade sig Göran Person i medierna om att han övervägde att föreslå en 
censurlag eller att på annat sätt inskränka yttrandefriheten, eftersom, som han ansåg, medi-
erna sexualiserats. Som ett exempel på detta sa han i Ekot, kvart i fem, att det inte borde 
vara tillåtet att publicera artiklar som behandlade plastikoperationer på tonåringar.  

159 Både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen pekar på att lagen gäller 
svenska medborgare som är myndiga och som inte har näringsförbud. 

160 Ilshammar(2002) sid.77 
161 http://www.riksdagen.se/arbetar/demgrund/grund_k.asp Grundlagarna i fulltext 
162 Olsson, Anders R (2003) – Yttrandefrihet och Tryckfrihet – Stockholm: Prisma ISBN: 91-

518-4218-1 sid. 21 
163 http://www.dsv.su.se/jpalme/society/Ramsbro-HD-domen.html Ramsbrodomen 
164 SFS nr: 1998:204  - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
165 Även på andra områden kan grundlagarna på senare tid ifrågasatts och ställts i relation till 

EU-lag. Våren 2005 utbröt en debatt om Sverige kan behålla sin grundlag om EU:s nya 
grundlag antas.  Det debatten främst inriktas mot är första meningen i §1: All offentlig makt 
i Sverige utgår från folket. Även starka anhängare av EU:s nya konstitution menar att det är 
viktigt att om EU får ett direkt inflytande på svensk lagstiftning så bör denna formulering 
skrivas om. Inte för att anhängarna i princip har något att invända mot denna konstruktion, 
utan för att inte vår egen grundlag skall minska i trovärdighet på andra punkter. Detta exem-
pel visar på det komplexa förhållandet mellan EU-s lagar och direktiv, den lagstiftande för-
samlingen, Riksdagen, och de svenska grundlagarna. 
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…  
 
 
 
 

 
 

 Några exempel på inlägg i debatten är: 
Godmorgon Världen, SR, P1 9.00 – 11.00 den 22 maj 2005. Ulf Öberg, forskare - juridik, 
menar i en intervju att grundlagen måste ändras. 
Ledare utan författare. Den svenska grundlagen bör ändras… Svenska Dagbladet 2005-05-
06, sid 13 C-red 
Benaissa, Mina. Lundgrens dragplåster Borås tidning 2005-05-14 sid. 6  
Lundgren, Nils. Varför folkomrösta om den nya EU-konstruktionen. Borås tidning och 
2005-05-13 sid. 30  
Carlsson, Georg. De tar oss bit för bit. Aftonbladet 2005-05-14 sid 30  
Rydeman, Johan Henrik von Sydow vill ha debatt om nya grundlagen. Hallands nyheter 
2005-04-26 sid. 2 Henrik von Sydow vill ha debatt om nya grundlagen 

166 http://www.pul.nu samt Olsson (2003) sid.123ff 
167 Se bl a Ilshammar (2002) och respektive lagtext 
168 Ohlsson (2003 och (1996) 
169 Ilshammar (2002) 
170 Olsson (1996) sid. 150 - 159 
171 http://www.rtvv.se 
172 SFS nr: 2002:916 - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
173 Telefonintervju den 18 maj med Martin Brinnen, verksjurist på Radio och teveverket. 
174 Blogg står för webblogg; en privat webbsajt eller en föreningswebbsajt ofta i form av 

dagliga debattinlägg. Ett utmärkande drag för en blogg är att den hänvisar till andra doku-
ment och diskussioner på nätet. Mellan dessa bloggar förekommer ofta diskussioner och 
debatt. Detta publika rum kallas inte sällan för bloggosfären.  

175 Frågan är bara varför man valde denna konstruktion. Utgiften för staten kan knappast vara 
orsaken – hittills har man dragit in 400.000:- och haft avsevärda kostnader för att hantera 
detta penningflöde enligt Martin Brinnen. ”Det är skam, en fläck på Sveriges baner, att 
medborgarrätt heta pengar” skaldade en gång Hejdenstam… 
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176 Faktaunderlaget är hämtat från webbsajten http://www.rtvv.se. Här finns bl a en skrift att 
ladda ner som har namnet Att publicera på Internet (ISBN: 91-85229-07-5, skriften är i pdf-
format) som beskriver tillståndsgivningen och lagarna. Personuppgiftslagen SFS nr: 
1998:204  - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp,  finns även återgiven i Olsson 
(2003). Grundlagarna och andra lagar återfinns i fulltext på http://www.riksdagen.se 

177 http://www.rtvv.se/se/Ovriga_sidor/Sok_radiostation/sokresultat/default.asp 
178 Telefonintervju den 18 maj med Martin Brinnen, verksjurist på Radio och teveverket. 
179 Se vidare under lagar. 
180 För ett år sedan var undertecknad i kontakt med Stim (http://www.stim.se) och Ifpi 

(http://www.ifpi.se). Varken Stim eller Ifpi ville diskutera skillnaden i att utnyttja musik för 
kommersiellt bruk gentemot exempelvis om en skola vill använda musikinspelningar. Ifpi 
ville ha skriftliga förfrågningar, som de inte svarat på trots påstötningar. Deras besked per 
telefon var att musiksändningar på Internet från en skola skulle kosta lika mycket som ex-
empelvis Aftonbladets radiosändningar på nätet. 
Stim -  Svenska tonsättares internationella musikbyrå  
NCB – Nordisk Copyright Bureau 
Sami – Svenska artisters och musikers intresseorganisation 
Ifpi - International Federation of the Phonographic Industry 

181 Här finns idag stor erfarenhet samlad inom den ideella lokalteven.  
182 Se upphovsrättslagen eller http://www.copyswede.se 
183 Kontakter togs just i denna fråga i november 2003 då MKV i Karlstad sökte medel för att 

starta en internationell radiostation producerad av studenter i olika länder, för studenter i 
olika delar av världen. 

184 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 
185 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 
186 Ljunggren (1997) sid. 306 
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5 Metod  

Valet av undersökningsmetod i den emiriska delen av studien bygger på 
antagandet att det finns en rad olika förhållanden och faktorer som begränsar 
och ibland underlättar publicistiskt arbetssätt i skolan. Varje faktor i sig kan 
både undersökas och belysas ur olika synvinklar. 

Den här studien är främst en litteraturstudie, där fokus läggs på ett visst 
förhållande i samhället och där orsakerna till förhållandet troligen står att 
finna i de känslor, regler och värderingar, skrivna och oskrivna, som styr 
verksamheten samt givetvis också i ekonomiska faktorer.  

För att tydliggöra, illustrera och i någon mån bekräfta ett visst förhållandes 
existens, finns här också en undersökning, byggd på intervjuer, samt en 
mindre statistisk undersökning. Intervjuer har många kända nackdelar som 
vetenskaplig metod, men, som Lars Ilshammar skriver i sin doktorsavhand-
ling, ger också intervjuer som undersökningsmetod fler öppningar till sponta-
na följdfrågor och, inte minst viktigt, mer liv åt den slutliga framställning-
en187. Möjligen finns också en svaghet i den här undersökningen, i det att 
intervjuerna, av främst ekonomiska, geografiska och tidsmässiga skäl, gjort 
på telefon. 

Spårhundsbegrepp 
I boken Från upptäckt till presentation, hävdar Bengt Starrin (med flera) att 
man med hjälp av rätt vald metod kan skapa situationer som är mer kreativa 
med avseende på teoribildning och i slutänden ger ett både bredare och 
djupare resultat. 188

En del av arbetet med denna empiriska del kom att bestå i att finna och 
definiera områden som har påverkat utvecklingen inom det undersökta 
området och som eventuellt också kommer att kunna påverka utvecklingen i 
framtiden. Till viss del bestod arbetet därför av problemutveckling och att 
utveckla en begreppsapparat. I teoriavsnittet angavs en rad centrala begrepp 
som också återkommer längre fram i arbetet. Men skulle den empiriska delen 
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av undersökningen redan från början använda sig av en fast begreppsapparat, 
kan det få begränsande konsekvenser där vissa väsentliga orsakssamband kan 
komma att förbigås. Ett av deras resonemang som Starrin (med flera) tar upp 
i sin bok, handlar om det de kallar spårhundsbegrepp189. De menar att medan 
definitiva begrepp utgör föreskrifter för vad som skall undersökas så utgör 
spårhundsbegrepp sådana begrepp som ger förslag och vägledning i sökpro-
cessen. De begreppsområden som utgör grunden för denna undersökning, är 
således och i enlighet med rekommendationerna, mer att betrakta som spår-
hundsbegrepp än som definitiva begrepp. 

Ett flertal andra metodboksförfattare är inne på samma spår när de beskri-
ver intervjuer som en i huvudsak kvalitativ forskningsmetod. Steinar Kvale 
menar att samtalet bör ha stora likheter med en vanlig konversation, med den 
skillnaden att samtalet har ett specifikt syfte och en specifik struktur190. Han 
menar att de inledande frågorna skall ha stor öppenhet och att man på så sätt 
kan nå större spontanitet i samtalet och rikare beskrivningar. I många fall kan 
då resterande delen av intervjun ägnas åt uppföljande frågor. 

Margot Ely (med flera) är i boken Kvalitativ forskningsmetodik i prakti-
ken191 mer inne på den etnologiska djupintervjun. Men även här rekommen-
deras öppna frågor och en intervjusituation som påminner om ett samtal och 
närmast är identisk med Kvales ideal. Ellys metod går ut på att be den inter-
vjuade att bli lärare och lära intervjuaren hur han/hon ser på sin omvärld ur 
ett större eller mindre perspektiv192. 

Syftet med studien har inte varit att den skulle bli teoribildande. Ändå var 
målsättningen i intervjusituationen att i möjligaste mån skapa så kallade 
kreativa situationer under samtalen. Intervjuerna följde inget bestämt fråge-
schema utan liknade mer ett koncentrerat samtal och hade mer en öppen 
karaktär. Däremot koncentrerade sig samtalet på publicering på Internet och 
då utifrån relativt bestämda infallsvinklar (se nedan). 

Några av de intervjuer som genomförts har bandats, primärt för att inte 
störa intervjun med onödiga pauser och för att eventuella citat skall bli så 
riktigt återgivna som möjligt. Direkt efter intervjun har materialet gåtts 
igenom och de uppgifter och citat som ansetts vara väsentliga för studien har 
överförts i skriftlig form.  

Intervjuerna har också i sig varit källor till nya intervjuer, en urvalsmetod 
som ibland kallas snöbollsmetoden. I nästan varje intervju har intervjuperso-
nen hänvisat till andra grupper, personer eller företeelser som kunnat följas 
upp, både i form av nya samtal och, i detta sammanhang inte minst viktigt, i 
form av nya dokument på nätet. Intervjuerna har också på detta sätt blivit 
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djupare efter några samtal, eftersom samtalet också blivit en jämförelse 
mellan betingelserna och lösningarna på olika platser. 

EPISTLE – en explorativ ansats 
I strävan efter att täcka in så många faktorer som möjligt som kan inverka på 
skolans och elevers publicering på nätet, följde samtalet och frågeställningar-
na i intervjuerna en etablerad mall som kallas EPISTLE193; en akronym och 
metod som används för analys av teknologiska och samhälleliga förändring-
ar. Varje bokstav i akronymen motsvarar ett begreppsområde eller en infalls-
vinkel av alla de faktorer som sammantaget kan påverka utvecklingen inom 
ett visst område; Economic, Psychological, Institutional/political, Social, 
Technological, Legal and Environmental impacts och finns väl beskriven i 
boken A guidebook for Technology Assessment and Impact Analysis194. 
Tanken med en genomgång av dessa faktorer är att man skall täcka alla 
former av påverkan ett nytt teknologiskt paradigm kan ha på utvecklingen av 
en eller flera delar av samhället. Varje begreppsområde eller infallsvinkel 
bildar tillsammans den struktur och den checklista som används i en under-
sökning och i detta fall i intervjuerna. I nästa kapitel (Resultat av två under-
sökningar – kapitel sex) finns också en kort presentation av hur begreppen 
använts här.  

Av naturliga skäl kommer de olika avsnitten, som behandlar respektive 
infallsvinkel, bli olika långa. Sammantaget ger metoderna inga förutsättning-
ar att kunna bidra till klarheter i huruvida en specifik orsak är vanligare eller 
mer avgörande för en viss utveckling, däremot kan den bidra till att kartlägga 
faktorernas förekomst. Den här studien har således, vad man i sådana här 
sammanhang brukar kalla, en explorativ ansats. Möjligen har den mer statis-
tiska delen av empirin en mer deskriptiv ansats195. 

Intervjupersonerna 
Intervjuerna har som angivits skett på telefon. Urvalet är inte slumpmässigt 
utan de flesta har sedan länge varit väl insatta i de möjligheter som finns för 
skolor att arbeta med publicering på nätet. Urvalet har gjorts med tanke på att 
ge en bred bild av hur situationen ser ut idag. Avsikten med att bland lärarna 
bara ta med dem med egen erfarenhet av publicering på nätet intervjuats, var 
att man kan förmoda att det är just de som har erfarenheter av och är insatta i 
vilka möjligheter och eventuella svårigheter som kan finnas med publicistiskt 
arbetssätt. Intervjuerna gjordes mellan den 20:e april och den 20:e maj 2005.  
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Intervjupersonernas  roller och bakgrund 
Personer med god överblick över skolan, medieundervisning och IT 
Bosse Andersson: Arbetar på Verket för skolutveckling196. Ansvarig för 
verkets webbplats Testplatsen197, ingår i gruppen som arbetar med det svens-
ka Skoldatanätet198, och i IT för skolledare.  Flitig skribent i bland annat 
Datorn i Utbildningen. Andersson har en mycket god bild av vilka utveck-
lingsprojekt som förekommer i landet och ett personligt engagemang för 
dessa frågor. 
Lotta Delin: IT-samordnare i Sandvikens kommun. Delin är förskollärare i 
botten men blev i mitten av 90-talet ansvarig för IT-satsningen inom skolorna 
i kommunen. Sandviken anses av många ha en genomtänkt strategi för 
datoranvändningen i skolan. 
Mikael Iselow:  Arbetar på Multimediabyrån som är en avdelning på Verket 
för skolutveckling. Multimediabyrån har arbetat med att stödja medieunder-
visningen i skolan och hitta olika lösningar på hur mediearbetet kan integre-
ras i skolarbetet. 
Carina Näslund: Redaktionschef på tidningen Datorn i Utbildningen. Som 
journalist och redaktör har hon en god inblick i olika aspekter av datoran-
vändningen i svenska och nordiska skolor. Hon har stora kunskaper om bland 
annat utvecklingen av ny skrivpedagogik vid läsinlärning och har skrivit flera 
artiklar som handlar om detta. 
Magnus Saemundsson: Projektledare, Nordiska skoldatanätet, Myndigheten 
för skolutveckling 

 
Jurister 
Martin Brinnen: Verksjurist på Radio- och TV-verket med speciellt ansvar 
för frågor som rör kabelteve och Internet. Han sitter med i den statliga utred-
ning som skall se över lagstiftningen runt utgivningsbevis, en utredning som 
enligt Brinnen även tittar på möjligheterna att se över grundlagarna på 
området. (Han finns även nämnd under Lagar paragrafer och avtal i denna 
studie.) 
Hans Öjemark: Kansliråd på Näringsdepartementet och expert på den nya 
telelagen, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

 
Utvecklare på LunarStorm 
Rickard Ericsson: Ansvarar för tekniskt utvecklingsarbete på LunarStorm.  
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Forskare 
Nils-Erik Nilsson: Lektor i svenska vid Karlstads universitet. Nilssons 
avhandling handlade om Att skriva med egna ord och barns eget ”forsknings-
arbete” (vilket också beskrivs i teoriavsnittet).  

 
Lärarare 
Niilo Alhovaara: Pedagog i åk 7 -9 och initiativtagare till 
Tunabladet.info199. Tunabladet som funnits i lite mer än två år är säkerligen 
en av de mer uppmärksammade skoltidningarna på nätet.200 Tunabladet är 
Tunaskolans i Luleå elevtidning. Tunaskolan är en grundskola upp till åk 9 
och har förutom tidningen också en medieverkstad där eleverna lär sig att 
använda andra medier. Där har de då också tillgång till digitalkameror, 
bandspelare etc. 
Christina Svensson Carlsson: Lärare, förskoleklass till åk 5, i Hjulsjö skola 
i Hällefors kommun. Skolan har förmodligen Sveriges äldsta skoltidning på 
nätet och arbetet med tidningen startade 1994/1995 av Stig Hedlund.201 
Christina har arbetat med elevtidningen sedan 1997. Hjulsjö skola är en B-
skola med 30 elever totalt. Många olika projekt har genomförts i anslutning 
till tidningen, bland annat hade man under flera år en webbkamera i en 
fågelholk, där besökarna kunde följa en talgoxfamilj. Skolan läggs ner till 
sommaren och det senaste årets webbpublicering har mestadels skett inom 
ramen för Asellusprojektet, som är ett sätt att studera naturen och rapportera 
in observationer och berättelser om naturen till en webbsajt.202

Britt Broselid: Lärare i åk 5 och 6 på Köpingsskolan i Mörbylånga på 
Öland, en relativt liten skola. Hängiven ansvarig utgivare av elevtidningen på 
skolan, tidningen som också heter Köpingsskolan.203

John Daleke: Lärare och IT-ansvarig på Rosenfeldtsskolan i Karlskrona. 
Skolan har 250 elever från förskoleklass till åk 6. Han, tillsammans med en 
redaktion, som består av elever på mellanstadiet, ansvarar för webbtidningen 
Rosenbladet.204  
Johan Palmgren: IT-pedagog och IT-ansvarig på Klågerups skola, Svedala 
Kommun. Skolan är relativt stor och har elever från förskola till åk 9. Han 
ansvarar för Kåggebladet205, skolans elevtidning, tillsammans med ett 30-tal 
elever. 
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Metoddiskussion 
Den del av metoden som bygger på EPISTLE har sin svaghet i att vara en 
mer generell mall för en undersökning av ett teknologiskt fenomen. Den kan 
omöjligen få samma balans mellan faktorerna, oberoende av vad det är som 
undersöks. Förbränningsmotorn har helt annan påverkan på miljön än vad 
telefonen haft. Diskussionen om miljöpåverkan kommer således i dessa 
exempel naturligt att bli avhängig av det man undersöker.  

En annan faktor är den tidsrymd som undersökningen behandlar. För att 
stanna kvar vid just miljöpåverkan så har exempelvis synen på fabriksskor-
stenarnas rök drastiskt förändrats sedan den industriella revolutionen på 
1800-talet fram tills idag och man får således olika resultat beroende på 
vilken historisk kontext man undersöker. Således är kanske inte metoden i 
alla lägen idealisk om undersökningen avser att spegla ett längre historiskt 
förlopp, eftersom var tid har sin agenda. 

Många aspekter av vår sociala verklighet är en kombination av rationella 
beslut, känslomässiga beslut, lagstiftning, allmänna villfarelser och ren 
slump. Det finns en mängd spridda och väldokumenterade uppfattningar om 
exempelvis svensk lagstiftning som inte är sanna. Bengt af Klintberg har i 
boken Råttan i Pizzan206 och i radioprogrammet Folkminnen207 tagit upp ett 
flertal väldokumenterade exempel där han visar hur människor förhåller sig 
till företeelser, lagar och regler som de är övertygade om existensen av, men 
som faktiskt inte existerar. Många tror exempelvis än idag att man kan bli 
straffad om en inbrottstjuv, som försöker bryta sig in i ens hus, bryter ett ben 
på grund av att man inte sandat trappan. Historien och myten har starkare 
bärkraft än den tråkigare sanningen. EPISTLE-genomgången tar upp aspek-
terna, men problemet blir då under vilket kapitel man skall behandla vad; i 
detta exempel under juridiska aspekter eller psykologiska/kunskapsmässiga 
aspekter? 

De stora fördelarna med metoden är att den är relativt väl beprövad och att 
den tycks täcka in flertalet aspekter av teknologiska förändringar och deras 
påverkan på samhället. Den ger också stora möjligheter att jämföra olika 
sociala strukturer och olika politiska system. Radio som massmedium och 
radion som teknik kan givetvis studeras med metoden, där då utvecklingen 
har styrts av helt olika lagstiftning i USA (företrädesvis kommersiell radio) 
jämfört med Europa (företrädesvis statligt kontrollerad eller av staten instif-
tad Public Service-radio) under 1900-talet och både bruket av radio som 
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massmedium och allmänhetens inställning till radion som informationsbärare 
skiljer sig åt på dessa kontinenter.208

Valet att använda EPISTLE som en systematisk genomgång, bygger såle-
des på att det är ett väl genomarbetat koncept och varje aspekt av påverkan 
har sin egen teori, begreppsapparat, undersökningsmetodik.  
 

 
                                                           
 
Fotnoter 
 
 
 
 

 
 

187 Ilsammar, Lars (2002) – Offentlighetens nya rum – teknik och politik i Sverige 1960 – 1999 
– Örebro:Örebro universitet ISBN 91-7668-302-8 

188 Starrin, Bengt (m. fl.) (1991) – Från upptäckt till presentation. Om kreativ metod och 
teorigenerering på empirisk grund -  Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44 32121-x 

189 Starrin (m. fl.) (1991) hänvisar till framför allt Blumer, H. (1954) – What is wrong with 
social theory? - American Sociological Review, 19, 3-10 och till (till viss del sin egen arti-
kel) Starrin, Larsson Willebrand (1984) – Upptäckande metodologi – Sociologisk forskning, 
3-4, 15-28. Båda dessa källor är andrahandsskällor i detta sammanhang 

190 Kvale, Steinar (1997) – Den kvalitativa forskningsintervjun – Lund: Studentlitteratur ISBN: 
91-44-00185-1  s. 123 f 

191 Elly, Margot (1991) –Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken -  Lund: Studentlitteratur 
ISBN: 91-44-37111-x 

192 Elly (1991) s. 65f 
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193 Ursprunget till akronymen EPISTLE har varit omöjligt att finna, trots många timmars 
sökande (sammantaget mer än två dagar) i referenslitteratur som angivits i detta arbete, ak-
tuella böcker uppslagsverk, databaser och övriga källor på nätet. Det är inget problem att 
hitta ett stort antal arbeten som arbetat efter denna metod och det finns också en del intres-
santa referenser på nätet bl a till en brevlista i England för forskare som använder modellen. 
Problemet ligger till stor del i att ordet epistle långt ifrån är ett begrepp som enbart används 
som metodbegrepp, utan i helt andra, för de flesta inte helt okända, bibliska sammanhang. 
Bara någon procent av träffarna på Google – trots undvikande av sidor som anknyter till 
bibeln, religion, och olika trossamfund – utgörs av referenser till akronymen EPISTLE. Ett 
annat problem är att akronymen EPISTLE har sitt ursprung, åtminstone 30 år bak i tiden, 
vilket gör att den litteratur som då eventuellt förklarade begreppets ursprung inte finns sök-
bar i databaser. Det är i kraft av att vara en väl etablerad och i Porter (1980) väl beskriven 
metod, som den används här. 

194 Porter, A. L. (red) (1980) A guidebook for Technology Assessment and Impact Analysis 
New York: Noth-Holland. Boken  är en genomgång av de faktorer som EPISTLE står för 
och blir på samma gång också ett metaexempel på metoden. 

195 Jarlbro, G. (red) (2000) – Vilken metod är bäst? – Lund: Studentlitteratur   sid. 12 - 29  
ISBN 91- 44- 01292-6. I boken beskriver Peter Arvidsson en trappmodell där nästan all 
forskning tar sin utgångspunkt i en explorativ ansats, om forskningen på området fortsätter 
blir ansatsen deskriptiv och här används vanligen också mer kvantitativa metoder. Slutligen 
anger han den explanativa ansatsen där orsakerna är kända men där konsekvenserna under-
söks. 

196 http://www.skolutveckling.se/ 
197 http://www.skolutveckling.se/skolnet/testplats/index.html 
198 http://www.skolutveckling.se/skolnet/ 
199 http://tunabladet.info 
200 http://www.kollegiet.com/default.asp?zoom=0&pid=7&typ=87&docid=150969 är ett 

exempel. 
201 http://www.hellefors.se/skolor/hjulsjo/index.htm 
202 Asellus betyder gråsugga på latin - http://www.asellus.hellefors.se/asellus/ 
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…  
 
 
 
 

203 http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=1515 
204 http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=1130 
205 http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=182 
206 Klintberg, Bengt af (2001) –Råttan i Pizzan – Stockholm: Pan Reprint,  

ISBN 91-7263-217-8 
207 Programmet Folkminnen sändes 750 gånger i Sveriges radio P1 under tiden 1990 – 2004. 

Vid årsskiftet 2005 las programmet ner. Redaktörer under hela denna period var Bengt af 
Klintberg och Christina Mattson, också hon folklivsforskare och de senaste åren chef för 
Nordiska museet i Stockholm. 

208 Hadenius & Weibull (2003) – Massmedier – Stockholm: Bonniers  
ISBN: 91-0-058134-8  
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6 Resultat av två undersökningar 

Huvudfrågan för undersökningen är varför inte fler lärare, än idag, använder 
webben för att publicera elevernas egna arbeten. I det här kapitlet redovisas 
först en statistisk undersökning, där lärarstudenter på Karlstads universitet 
svarat på frågor som rör deras uppfattning om risker vid publicering och 
personlig integritet, framför allt med utgångspunkt från studenternas VFU-
skolor (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning). Därefter, i enlighet med 
metodkapitlets beskrivna EPISTLE-rubrikform, följer en systematisk genom-
gång av intervjupersonernas svar. 

Enkät 
Syftet med denna enkätundersökning var att i någon mån spegla möjligheter-
na att arbeta publicistiskt på förskolor och grundskolor; utifrån attityder och 
regler. Enkäten lämnades till 113 förstaårsstudenter på lärarutbildningen i 
Karlstad i mars 2005; 94 (79%) studenter svarade. Utbildningen ges på 
distans och studenterna finns spridda på ett 25-tal orter i västra Götaland och 
Svealand. Den här gruppen studenter har en betydligt högre medelålder än 
campusstudenterna. Undersökningen gällde dels deras egen inställning men 
framför allt vilken inställning och policy VFU-förskolorna/skolorna hade.209 
Resultatet visar därför i någon mån hur 94 olika skolor och förskolor hanterar 
sekretess och integritet med avseende på publicering. 

59% av respondenterna hade en VFU-plats på förskolan medan 16% fanns 
på motsvarande lågstadiet och 16% på mellan- eller högstadiet. Några har 
gjort sin VFU på fritidshem. Vid en separering av svaren från de olika ar-
betsplatskategorierna gick det inte att se någon större skillnad i resultatet, så 
därför redovisas alla resultat sammantaget.  

I den uppgift som studenterna hade under VFU:n ingick att skriva en tid-
ningsartikel om skolan/förskolan och att illustrera den med egna fotografier. 
Därför ingick de frågeställningar som finns med i enkäten, och som redovisas 
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här, också i studenternas VFU-arbete. Detta gjorde att de var väl insatta i 
frågeställningarna när de fyllde i enkäten. 

Enkätfrågor och resultat redovisas i sin helhet på studiens webbsajt – 
http://aakerlund.org 

Resultatredovisning 
Fotografering: Frågan som ställdes var vilka regler som fanns för fotografe-
ring av barnen. 62% av VFU-platserna förbjöd studenterna att fotografera om 
inte föräldrarna givit uttryckligt tillstånd till detta. (Flera studenter klagade på 
att de inte ens fick fråga föräldrarna eftersom bara frågandet skulle kunna 
vara ett problem). 20% litade helt på studenternas omdöme och de kunde 
fotografera fritt och ytterligare 14% hade vissa restriktioner för några enskil-
da barn. En intressant uppgift var att 12% inte fick fotografera barnen utan 
föräldrarnas tillstånd men att man på samma VFU-plats inte hade några 
restriktioner om lokaltidningen skulle dyka upp. 4% hade totalt fotografe-
ringsförbud. 

 
Fotograferingspolicy och webbpolicy: I kontrast till resultatet ovan angav 
61% av respondenterna att deras respektive VFU-plats inte hade någon 
egentlig policy för fotografering eller för publicering på webben. 24% hade 
en egen uttalad policy och 14% hade en generell policy att följa, som skol-
ledningen  satt upp. 

 
Studenternas publicering: Studenterna skulle producera en tidningsartikel 
för webben och illustrera den med bilder. I uppgiften ingick givetvis att 
diskutera det här med personalen. 51% ansåg att de hade fria händer eller att 
enda kravet var att de kommunicerade med barnen och föräldrarna om vad de 
tänkte göra och vad syftet med publiceringen var. 40% var tvungna att 
diskutera med föräldrarna innan arbetet ens kommit igång och 6% blev 
totalförbjudna att nämna barnen vid namn eller visa några bilder från försko-
lan. (Bilder på gardiner, badkar och leksaker var lösningen ibland.) 

Den viktigaste orsaken till de restriktioner som fanns på arbetsplatserna för 
fotografering och webbpublicering, som 73% av studenterna uppfattade det, 
var att lärarna/förskollärarna ansåg att barnen löpte större risker om barnens 
identitet kom ut på nätet. 14% ansåg att orsaken främst låg i att lärarna inte 
ville störa sig med föräldrarna och ytterligare 10% ansåg att personalen 
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uppfattade det som om PuL satte stopp för publiceringen. 2% (alltså två 
personer) uppgav att chefen förbjudit fotografering och webbpublicering. 

I de öppna frågorna om orsakerna till restriktioner och begränsningar pe-
kar studenterna främst på att det kan finnas barn med skyddad identitet eller 
att många föräldrar kommer från andra kulturer som ibland har annan syn på 
fotografering etc. Ytterligare förklaringar är personals och föräldrars okun-
skap. 

 
Studenternas egen inställning till publicering: Studenterna tillfrågades om 
hur de själva såg på publicering på nätet. Förutsättningen för publiceringen 
skulle då givetvis vara att den som publicerade information på nätet tar full 
hänsyn till att vissa barn har exempelvis skyddad identitet och att publicering 
aldrig sker mot ett barns egen vilja. Här redovisas rådata.  

Tabell 1. Studenternas egen inställning till publicering 
 
  Instämmer 

helt 
Neutral Instämmer 

ej 
Inte 
besvarad 

Bra sätt att kommunicera med föräldrar 51.0 % 36.5 % 12.5 % 0.0 % 
Bra sätt att informera chefer och politiker 64.6 % 25.0 % 9.4 % 1.0 % 
Bra sätt att informera allmänheten (släkting-
ar, grannar, intresserade) 

58.3 % 27.1 % 11.5 % 3.1 % 

Man utsätter inte barnen för risker genom 
att publicera bild och namn på barnen 

11.5 % 39.6 % 47.9 % 1.0 % 

Ett barn som blir igenkänt efter publicering 
(tidning eller webb) löper mindre risker för 
övergrepp än ett helt anonymt barn? 

6.3 % 38.5 % 53.1 % 2.1 % 

 
Tabellen visar att en majoritet anser att webbpublicering kan vara ett bra sätt 
att kommunicera med föräldrar, chefer, politiker och allmänhet. Samtidigt 
anser de också själva att barnen därmed utsätts för ökade risker. 

Summering 
På en majoritet av VFU-platserna finns en restriktiv hållning till fotografering 
och webbpublicering och den vanligaste uppfattningen som angavs som 
förklaring till restriktionerna var att personalen ansåg att barn, vars identitet 
publiceras på nätet, löper större risker för övergrepp än andra barn. Denna 
uppfattning går igen hos studenterna, dock inte i lika hög grad. En klar 
majoritet av VFU-platserna har dock ingen uttalad policy för fotografering 
och webbpublicering.  
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Undersökningen gjordes efter det att studenterna publicerat egna doku-
ment på nätet. När en majoritet av studenterna svarar att de tror att publice-
ring på nätet kan vara ett bra sätt att kommunicera med föräldrar, allmänhet, 
chefer och politiker, skall det ses mot bakgrund av att de själva prövat på 
tekniken. 

Intervjuer enligt EPISTLE 
Modellen, som beskrivits i metoddelen, kallas för EPISTLE och bygger på att 
man undersöker ett fenomen, i detta fall skolors publicering på nätet, utifrån 
en rad tänkta infallsvinklar. Här återkommer de således och presenteras i 
akronymens ordning: 

• E – Ekonomiska faktorer. Här återfinns frågeställningar om 
ekonomiska möjligheter och hinder för utvecklingen. 

• P – Psykologiska faktorer. Till denna kategori kopplas här i 
presentationen vissa kunskapsmässiga faktorer. 

• I – Institutionella och politiska faktorer. Skolans och kom-
munernas organisation. Här ligger också de förändringar som 
skett i synen på offentlighet och personlig integritet. 

• S – Sociala faktorer. Presentation av de faktorer som exem-
pelvis kan innebära rädsla för Internet. 

• T – Teknologiska faktorer. Sätter tekniken i sig hinder för 
utvecklingen inom det här området? Här är också kunskaperna 
om själva tekniken viktig. Det mer byråkratiska ordet teknolo-
giska i stället för tekniska faktorer har valts här för att just ur-
skilja utrustning, infrastruktur och programvara och inte för-
växla begreppet med mer metodiska frågeställningar. 

• L – Lagar och förordningar. Personuppgiftslagen210, PuL, 
och tryckfrihetsförordningen är exempel på lagar som styr 
publicering på Internet. 

• E – Miljöaspekter (Environmental). 
Genomgången kommer av naturliga skäl att bli olika lång för de olika fakto-
rerna. De sociala och psykologiska faktorerna har slagits samman och i denna 
del tas också de kunskapsmässiga och kulturella faktorerna upp. 

Under varje faktor redovisas intervjupersonernas synpunkter först. Om 
inget annat anges så är personnamnen i framställningen namn på intervjuper-
sonerna och här redovisas således personernas svar tillsammans med namn. 

90 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet  
  

Namnen redovisas bland annat för att läsaren skall kunna koppla uppgifterna 
till exempelvis de intervjuades skoltidningar på nätet eller deras roll inom en 
förvaltning eller statligt verk. I några fall kompletteras även framställningen 
med uppgifter hämtade från teori- och faktakapitlen eller från den statistiska 
undersökningen ovan.  Några av de intervjuades uppgifter har följts upp och 
kompletterar då framställningen med exempelvis information från nätet. 

Ekonomiska faktorer 
IT-satsningarna i skolan har varit kostsamma och mycket av kritiken mot IT i 
skolan har riktat in sig på kostnaderna i relation till nyttan. Dyra datorer, dyra 
pedagogiska program som inte kommit till användning, och en relativt kort 
livslängd på hårdvara och mjukvara, har gjort att många datorer står oanvän-
da eller dåligt uppdaterade i klassrummen. 

De flesta som intervjuats och som arbetar med skoltidningar, menar att det 
självklart vore önskvärt med fler datorer, men påpekar samtidigt att det för 
dem knappast är ett avgörande problem just nu. Själva faktumet att de håller 
på med publicering innebär ju i sig att de har tillgång till fungerande utrust-
ning.  

Krånglande datorer kostar mycket pengar i form av IT-tekniker, men å 
andra sidan krävs inte det senaste för att titta på webben eller att skriva text. 
Trageton, som omnämnts tidigare, menar exempelvis i boken Att skriva sig 
till läsning att det i de flesta fall räcker med datorer som man kan få gratis 
från företag runt skolan.211

Utrustning 
Även om datorer således inte är någon akut bristvara så menar Niilo Alhova-
ara att kameror och bandspelare är viktiga för ett redaktionellt arbetssätt. 
”Här är vi välförsedda med den typen av utrustning och det gör att vi kan ha 
många bilder i tidningen och att det i stor utsträckning är eleverna som tagit 
dem. Bandspelarna är också viktiga när eleverna gör intervjuer.” 

Tid 
Christina Svensson Carlsson menar att tid för den som arbetar med publice-
ring är en av de viktigaste faktorerna och därför är också kostnaderna för 
arbetstid det viktigaste ekonomiska problemet att lösa. Indirekt finns också 
det argumentet med hos Niilo Alhovara och John Daleke som båda menar att 
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om ingen speciell tid avsätts för den lärare som ansvarar för ett sådant här 
projekt så är det nästan omöjligt att få det att fungera. 

Licenser 
En kostnad som de flesta har som arbetar med skoltidningar har är licensavtal 
med ett tidningshotell. De flesta använder Textalk, ett verktyg för publicering 
och tidningshotell. Licensen kostar 3000:- per år och för en stor skola är 
kostnaden marginell. Niilo Alhovaara och John Daleke menar att licensen är 
mycket billig och att man får mycket för pengarna. Samtidigt förstår Alhova-
raara att för små skolor är ekonomin ett stort bekymmer. Men för Britt 
Broselid I Mörbylånga (tidningen Köpingsskolan) kommer troligen kostna-
den att göra att hon får gå samman med en annan skola, med en gemensam 
webbtidning, till hösten.   

Webbhotell 
Kostnaden för att placera webbsidor på en av kommunen ägd webbserver kan 
omöjligen vara stora; det handlar om administrationskostnader. Vissa kom-
muner har egna publiceringsverktyg som medarbetarna kan använda. Att 
administrera en skoltidning med ett normalt verktyg för webbsidesproduktion 
(DreamWeaver, Composer, HTML-kit etc212) är inget någon i undersökning-
en rekommenderar, men möjligen finns verktyg för exempelvis kommunens 
startsida som skulle kunna gå att använda.  

Ett alternativ kan vara att köpa in sig på ett webbhotell och skaffa en egen 
domän.213 Ett flertal sk blogg-program finns att tillgå helt utan kostnad och 
ett sådant program läggs då på servern på webbhotellet.214 Den som publice-
rar material kan då, beroende på hur blogg-verkyget ser ut, publicera texter 
och bilder. I regel finns också en del andra finesser kopplade till dessa verk-
tyg som bilduppladdning, omröstningsverktyg, gästböcker etc. Kostnaden för 
ett webbhotell och en domän ligger i regel på under 500:- per år.215

Carina Näslund påpekar att det finns ett flertal blogg-hotell som skulle 
kunna passa utmärkt att använda för skoltidningar. Till en sådan hotellplats 
kan vanligen en egen domän kopplas. På webbplatsen http://blogg.se216 kan 
man exempelvis gratis testa att starta en blogg. 
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Utgivningsbevis 
Det är bara Niilo Alhovaara som tar upp utgivningsbevis (2000:-  se kap. 
Lagar, paragrafer och avtal), och för övrigt är hans tidning, Tunabladet.info, 
en av ytterst få skolsajter som över huvud taget ansökt om ett sådant utgiv-
ningsbevis217.  

Upphovsrättskostnader 
Som framgick av upphovsrättsavsnittet i kapitlet Lagar paragrafer och avtal 
kan en skola komma att få upphovsrättskostnader eller vissa licenskostnader. 
Ingen av de intervjuade nämnde detta som ett problem idag. Däremot är ju 
just en avgift för en portal också till viss del en licenskostnad. 

Psykologiska och sociala faktorer 
EPISLE-modellen ger i sig en checklista över faktorer som kan påverka 
utvecklingen av teknik och teknikanvändning. Eftersom denna checklista 
använts under intervjuerna har två andra viktiga, närliggande, begrepp 
kommit upp under dessa rubriker. Dels är det kunskapsmässiga faktorer, 
utanför rena tekniska kunskaper, och dels skolkulturella faktorer.   

Kulturella faktorer 
På en allmän fråga om orsakerna till att inte fler skolor börjat arbeta publicis-
tiskt anger nästan alla de intervjuade att det inte funnits någon tradition inom 
skolan att synas utåt.  

Lotta Delin menar att det säkert skulle kännas rätt ovant för de flesta lärare 
att publicera sig på nätet och utan egen vana är det kanske svårt att överföra 
det till eleverna. Hon menar att all utveckling har ett ”kladdstadium” där man 
kan undersöka och experimentera utan krav på ett färdigt resultat. Kanske 
behöver lärarna laborera med metoden innan de törs sätta igång på egen 
hand? 

Lärarna är inte vana vid att man idag måste visa upp vad man håller på 
med, menar både John Daleke och Niilo Alhovaara. Niilo Alhovaara menade 
också att idag konkurrerar skolorna med varandra och en av de viktigaste 
aspekterna med att publicera på nätet är att visa upp vad man är bra på för 
föräldrar, politiker, chefer och allmänhet. Men det finns också en motverkan-
de blygsamhet, rädsla att göra bort sig eller att andra skall tycka att man 
skryter. 
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Christina Svensson Carlsson menar att det finns en mycket positiv täv-
lingsanda mellan olika skolor i Hällefors, kommunen där hon arbetar. Denna 
tävling undanröjer mycket av den jantelag som annars kan finnas. Här är det 
status att utveckla olika metoder och det finns en stolthet att visa upp dem. 

Kunskaper om medieproduktion 
Även om många har kunskaperna om nätet och om hur man gör en webbtid-
ning rent praktiskt, tror man att många lärare saknar kunskaper om hur man 
skriver en tidningsartikel, hur man tar bra bilder etc. Här återstår mycket 
utvecklingsarbete påpekade flera av de intervjuade. Ingen av de intervjuade 
hade dock funderat över att regelbundet använda radio eller video på nätet. 

Pedagogiska fördelar 
Niilo Alhovaara och John Daleke pekar direkt på att alla behöver en publik 
för sitt skrivande. Att skriva för en lärare är sällan speciellt inspirerande. ”Det 
här är ju skarpa projekt”, säger Niilo Alhovaara. Han menar att detta gör att 
alla känner att det är viktigt och att arbetet med tidningen faktiskt betyder 
något. Vid åtskilliga tillfällen är det också eleverna som tagit initiativ till 
artiklar och reportage och han tar som exempel att en av flickorna på högsta-
diet tog en kamera och snabbt cyklade ner till centrum i Luleå när Folkets 
Hus brann, vilket direkt resulterade i en artikel med bild. 

Nils-Erik Nilsson menar att barns skrivande, och den kritik han framför i 
sin avhandling mot det sätt som skolbarn arbetar fram sina forskningsrappor-
ter218, skulle komma i en helt annan dager om man publicerade texterna på 
nätet. Hans åsikter stämmer väl överens med lärarnas uppfattning här ovan.  

Pedagogiskt utvecklingsarbete 
Britt Broselid berättar om en studiedag i Emmaboda, där hon och hennes 
kollegor såg hur enkelt det var att just jobba med ett riktigt publiceringsvek-
tyg. Det var denna studiedag som blev startskottet för hennes och flera av 
hennes kollegors skoltidningar på Internet. Idag finns ett flertal internetbase-
rade skoltidningar i lilla Mörbylånga (ca 15000 innevånare).  

Niilo Alhovaara menade att hans skolas medieverkstad var en mycket vik-
tig faktor när skoltidningen skapades. Här fanns då redan ett mediepedago-
giskt engagemang hos många lärare. 
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Både Niilo Alhovaara, John Daleke och Johan Palmgren påpekar att ruti-
ner för skoltidningsarbetet är mycket viktiga. Om det inte finns på schemat 
för redaktionen blir det inget. Christina Svensson Carlsson har samma upp-
fattning och påpekar att det också kan vara en resurs som kommer till klassen 
en gång per vecka och då är allt arbete med att skriva och fotografera klart. 
Den här typen av erfarenheter bör spridas menar de intervjuade. 

Christina Svensson Carlsson menar att kommunerna och skolledningarna 
bör satsa på utveckling av det här arbetssättet, inte bara för att få igång 
elevtidningar utan också för att utveckla metoden. Man kan använda webb-
tidningar i nästan alla ämnen, men metodutvecklingen för ett nytt skolämne 
(exempelvis geografi, musik eller engelska) tar tid. Om man gör det rätt kan 
också dessa erfarenheter spridas inom en kommun. 

Internationalisering 
Ett av de exempel som angivits av flera lärare är möjligheten att skriva texter 
på främmande språk. Niilo Alhovaara har arbetat mycket med att få med 
framför allt engelskan i skoltidningsprojektet. Det har också lett till många 
internationella kontakter. Här kan han se en vidareutveckling där en del av 
målsättningen med publicering på nätet skulle vara just att hålla kontakt med 
systerskolor i andra länder.  

Redaktionellt arbetssätt 
Niilo Alhovaara använder begreppet redaktionellt arbetssätt. På en fråga hur 
han ställer sig till begreppet publicistiskt arbetssätt så menar han att det 
begreppet har en vidare betydelse för honom och fokuserar inte på det han 
arbetar med. Det redaktionella arbetssättet handlar just om att ha en redak-
tion som jobbar mot ett gemensamt mål, att det som skapas är ett skarpt 
uppdrag och att gruppen har ett ansvar inför sina kamrater och inför skolan. 
Redaktionellt arbete är alltså ett arbetssätt som inbegriper både mål och 
innehåll, som ibland, men inte nödvändigtvis, även kan finnas i andra publi-
cistiska arbetssätt. 

Entusiaster 
De teorier som gäller för idéers spridning visar även att entusiasterna har stor 
betydelse för utvecklingen (se teoriavsnittet). De som intervjuats är utan 
tvekan stolta över vad de producerat och tror på arbetssättet.  
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Om publicistiskt och redaktionellt arbetssätt skall komma till bred an-
vändning i skolorna menar de som intervjuats att det är viktigt att ta till vara 
de erfarenheter som de har. John Daleke har varit runt och berättat om meto-
den och sitt arbetssätt på många andra skolor. Christina Svensson Carlsson är 
inne på samma linje med tävlandet mellan skolorna i kommunen och med 
utvecklingsarbetet. 

Faran med publicering 
Alla lärare i undersökningen, utom Niilo Alhovaara, har sänt hem ett papper 
till föräldrarna, där de får fylla i om barnen kan vara med i tidningen med 
bild och namn. Christina Svensson Carlsson har varje år sänt hem ett sådant 
papper för underskrift till föräldrarna, där de på så sätt meddelat om de 
accepterar eller inte accepterar att barnets namn och bild publiceras på 
skolans webbsajt. Men när en eventuell publicering blivit aktuell, där föräld-
rarna till barnet varit tveksamma till publicering, har hon tagit kontakt med 
föräldrarna och förklarat situationen. ”Vi kan sätta över en svart prick på 
bilden om du vill” etc. ”Då har det aldrig varit något problem”. Ungefär på 
liknande sätt arbetar Johan Palmgren, med likartat resultat. 

Niilo Alhovaara menar att om man sänder sitt barn till Tunaskolan måste 
man vara medveten om att barnet kan hamna i Tunabladet.info. ”Det har 
aldrig varit något problem. Dessutom är det här en journalistisk produkt och 
vi har utgivningsbevis vilket gör att vi inte behöver ta hänsyn till personupp-
giftslagen. ” 

Ingen av de intervjuade har uttryckt farhågor eller ansett att det kan finnas 
ökade risker i något avseende för barnen, när skolor publicerar på nätet. 
Christina Svensson Carlsson menar att det till och med skulle kunna vara 
tvärt om, att barn som flera känner till löper mindre risk att råka illa ut. Hon 
påpekar att hennes barn bor i en glesbygd och att nästan alla i trakten känner 
till barnen. Dessutom antar hon att besökarna på sidan förmodligen till stor 
del är föräldrar, släktingar och möjligen också före detta elever.  

Rickard Ericsson på Lunarstorm menar att ”oron för det mörka Internet 
kommer att försvinna”. Många gånger har lärare och skolledare inte funderat 
över de verkliga orsakerna till att exempelvis mobbing blir synligt på sajter 
som LunarStorm. I de fall han känner till har mobbingen pågått länge eller i 
andra sammanhang, men när det blev synligt på LunarStorm så fick den 
mobbade också chansen att visa upp skriftliga bevis på vad som hänt. Men är 
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man inte klar över sammanhanget kan man lätt få uppfattningen att det är 
forumet som sådant som leder till trakasserierna. 

Institutionella och politiska faktorer 
Intervjupersonerna har pekat på att det kan finnas flera nivåer av institutionel-
la och politiska faktorer som påverkar skolors publicering på nätet. Det kan 
under denna rubrik finnas både en lokal aspekt, en kommunal aspekt och en 
nationell aspekt. Dessutom har den nationella aspekten mycket med lagstift-
ningen att göra. 

Lokalt – ledningen viktig 
Utan stöd från skolans ledning ”blir det inget”, menar Niilo Alhovaara. Å 
andra sidan menar han att skolledningen har allt att vinna på att satsa på det 
här. Idag ställer alla upp på tidningen och skolledningen får mycket positivt 
tillbaka från föräldrar och politiker. Samma resonemang är också de övriga 
lärarna som intervjuats inne på. Att avsätta tid är kanske den viktigaste 
signalen anser bland annat Christina Svensson Carlsson.  

Kommunalt 
Christina Svensson Carlsson påpekar att det är mycket viktigt att förankra 
utvecklingsarbetet och publiceringen på nätet hos kommunpolitikerna. 
Genom att få med det i handlingsplaner stärks positionerna och det är lättare 
att få med en positivare resursfördelning till förmån för arbetssättet. ”Men 
Hällefors är ju ingen rik kommun”, påpekar hon. 

Niilo Ahlovaara menar också att man kan få en förankring lokalpolitiskt 
genom att politikerna skriver i tidningen, vilket man gjort i Tunabladet.info 

Nationellt 
De styrdokument som finns för grundskolan behandlar idag ytterst sparsamt 
mediekunskap eller medieutbildning och läroplanerna för grundskola och 
gymnasium är skrivna innan Internet och datorernas intåg i klassrummen. 
Flera som intervjuats påpekar detta och självklart är det också detta en 
indikation på att man inte anses det som viktigt. 

Regeringens projekt Fl!cka har under maj 2005 fått stor uppmärksamhet i 
medierna. En handbok som vänder sig till unga tjejer har skapats (i bokform 
och nedladdningsbar) som bär titeln Fl!cka – guide till att bli mediekritisk.219 
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Utöver denna skrift har projektet också producerat en rad böcker och rappor-
ter. Ett tema i projektet är en kampanj mot mediernas sexualisering. Rickard 
Ericsson och personerna bakom LunarStorm menar att kampanjen är bra och 
därför samarbetar LunarStorm och med projektet. 

Utanför den politiska sfären kan man konstatera att exempelvis Tidningen 
i skolan220 inte satsat på webbtidningar eller annan publicering på nätet i 
någon större utsträckning. Projektet Tidningen i skolan drivs av Tidningsutgi-
varna221 och ser som sin uppgift att  

 
…hjälpa skolan med undervisning om och med dagstidning-
ar på alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning, i prak-
tiskt taget alla ämnen. Med tidningen i undervisningen fång-
ar skolan upp de frågor som barnen och ungdomarna själva 
möter, hemma och bland kompisarna. Tidningen är dessut-
om ett levande medium, vilket gör att arbetet med tidningar 
alltid känns aktuellt. TiS verksamhet vänder sig framför allt 
till lärare. 

(från Om oss på http://www.tidningeniskolan.se)222

Tidningen i skolan har genom åren stött lärare som vill starta skoltidningar. 
Projektets webbsajt innehåller mycket om hur man skriver, etiska regler etc. 

IT-personal och skolan 
De lärare som ingått i undersökningen har poängterat betydelsen av IT-
supporten i kommunen eller på skolan. Inte sällan är det en entusiastisk 
datortekniker som starkt bidragit till utvecklingen av exempelvis skoltidning-
ar.  

Det är dock inte svårt att hitta exempel på skolor och kommuner där sam-
arbetet inte alltid gått så smidigt. Det är inte sällan IT-personal som tagit 
initiativ till att spärra LunarStorm, radiolyssning på nätet, spärra meddelan-
desystem (MSN, ICQ etc) med motiv som inte alltid varit glasklara.223 Säger 
en central datatekniker att ICQ innebär stora risker och att radiolyssning tar 
för stor bandbredd har en lärare på en skola mycket lite att sätta emot. De 
olika kulturer som kan förkomma bland tekniker och bland lärare bygger inte 
bara på olika kunskaper utan också på olika målsättning med verksamheten. 
Ilshammars teknikhistoriska resonemang som beskrevs i teoriavsnittet, tyder 
på att det här kan vara ett generellt problem. 
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Om en skola vill börja sända radio behövs i regel hjälp av en tekniker för 
att lösa problemen med en centralt placerad radioserver. Risken finns att 
kostnaderna blir stora om inte den centrala enheten har eget intresse eller 
mandat att utveckla dessa tekniker.  

Skolutveckling och skoldatanätet 
På Myndigheten för skolutveckling224 är man intresserad av de möjligheter 
som webben erbjuder i form av publicistiska arbetssätt. Bosse Andersson 
menar att den här utvecklingen är viktig att följa och ger exempel som väl 
stämmer överens med de tankar som flera lärare i undersökningen uttrycker; 
att skriva för en publik i stället för en lärare, skolans kontakt med omvärlden 
etc.  

En sökning på den webbsajt som Myndigheten för skolutveckling har, gav 
magert resultat. Inte heller på Multimediabyråns225 webbsajt finns någon länk 
för de lärare som vill starta en skoltidning på webben. Klickar man däremot 
på Webbkanal under rubriken Kommunicera finns länkar till ett verktyg för 
publicering som kan användas under en begränsad tid. Skoldatanätet226 har 
dock en intressant artikel publicerad 2003 med länkar till den svenskspråkiga 
sajten Tidningsfabriken227 i Finland som handlar om skoltidningar och till 
Kollegiet, KK-stiftelsens webbsajt för lärare. Mikael Iselow på Multimedia-
byrån menar att det här är en stor brist och att man länge försökt hitta former 
för att utveckla metoder för publicering på nätet. Ett samarbete med den 
finska Tidningsfabriken har varit på tal, men ett avtal har inte kunnat slutas. 

Teknologiska faktorer 
Denna rubrik rymmer dels tekniken i sig och dels kunskaperna om tekniken.  

Internetanslutning 
De flesta skolorna i Sverige har idag fast internetuppkoppling. Det har varit 
svårt att få fram uppgifter om hur många skolor som saknar fast anslutning 
till nätet, men enligt Magnus Saemundsson på Myndigheten för skolutveck-
ling gjordes en mätning 2003 som visade att alla gymnasieskolor och över 95 
% av grundskolorna var fast uppkopplade via bredband (inklusive ADSL). 
Denna siffra har antagligen ökat och borde nu närma sig 100%. I Finland och 
i Island är alla skolor uppkopplade till fast bredband och Norge och Danmark 
närmar sig 100 %, om man inte redan nått det målet.228
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För att kunna publicera material på ett webbhotell eller på exempelvis 
Textalk, krävs ingen bredbandsuppkoppling; modem räcker. För att sända 
radio med någorlunda ljudkvalitet eller videosändning med en mindre men 
relativt skarp bild, krävs för skolans del i regel inte mer än en ADSL-
uppkoppling på 500kb/s. Signalen sänds då till en central sändarserver i 
kommunen som är ansluten till ett höghastighetsnät. Det är dit de som lyssnar 
eller tittar ansluter sig när de klickar på en länk på en webbsida. Den centrala 
servern kan delas av många skolor genom ett sändningsschema eller så kan 
flera program sändas samtidigt på olika kanaler.229

Datortillgång 
Magnus Saemundsson menar att tillgången till datorer i klassrummen kan 
variera mycket. Det gör också att bruket av nätet varierar. De flesta datorer 
som finns ute i skolorna är rätt gamla och i många fall dåligt underhållna.  

En krånglande dator är troligen mer avskräckande än inbjudande att an-
vända och regler för upphandling, IT-policy, licenser för operativsystem etc, 
gör det många gånger svårt att exempelvis ta emot begagnade datorer från 
företag. Paradoxalt nog kräver en äldre, krånglande (och därför nästan aldrig 
använd) dator lika lite tekniskt underhåll som en helt ny dator. En halvgam-
mal och mycket använd dator däremot, kräver i regel en hel del handpålägg-
ning. Det är på den senare kategorin datorer som hårddisken går sönder, 
operativsystemet behöver uppdateras, brännarprogrammet inte fungerar 
tillsammans med den gamla brännaren, det nya Officepaketet installeras 
etc.230

Publiceringsverktyg 
Magnus Saemundsson menar att det framför allt är bristen på publicerings-
verktyg som är den viktigaste tekniska orsaken till att inte fler gör skoltid-
ningar på nätet. Kostnaderna för Textalk231 är för höga för enskilda klasser 
och en hel del skolor. För en större skola är kostnaderna för detta verktyg 
försumbara (se ovan). Det finns entusiaster som behärskar HTML och webb-
sidesproduktion genom kodning, men det är knappast praktiskt och lärarna 
lägger då mycket tid på just kodningen. Christina Svensson Carlsson menar 
att hon skulle kunna halvera den tid hon lägger på publiceringen med ett 
vettigt publiceringsverktyg och då skulle det också vara enklare att åstad-
komma en kontinuerlig utgivning.  
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Datormognad 
Samtliga intervjuade menar att lärarnas kunskaper om hur man använder 
datorer i regel räcker till för att kunna arbeta med exempelvis en skoltidning. 
John Daleke anmärkte att kunskaperna hos nyexaminerade lärare, när det 
gäller datoranvändning, ibland var förvånansvärt begränsade.  

Christina Svensson Carlsson menar dock att hennes bild är att många lära-
re är rädda för att ge sig på publicering på nätet eftersom många tror att det är 
svårt rent tekniskt och de tror att barnen inte kommer att klara av det (vilket 
hon inte upplever själv). Samtidigt poängterar hon att förutsättningen för att 
de själva kunnat arbeta med publiceringsprojekt i kommunen, till stor del är 
tack vare mycket kunniga IT-tekniker som förstått skolornas behov och stött 
dem både tekniskt och pedagogiskt.232

Lagar och förordningar 

Upphovsrätt och egna arbeten 
Ett problem som många lärare påpekat i undersökningen (men också i debat-
ten och bland lärarkollegor på universitetet) är risken för kopiering från nätet 
då elever gör sina arbeten. Med en publicering skulle en stöld av någon 
annans arbete bli ett lagbrott, något som säkert de flesta elever kan förstå. 
Den pedagogiska finessen med att skapa egna texter och sedan publicera dem 
och på nätet, skulle då stärkas och stödjas av just upphovsrättslagen.233

Den ideella rätten 
Upphovsrättslagen slår också fast den ideella rätten, som bland annat innebär 
att man inte ska publicera ett verk (exempelvis en bild eller en skriven text) 
utan att ange upphovsmannen. Om verkets skapare hellre vill framstå med en 
signatur eller ett påhittat namn är det självklart möjligt, men det går inte att 
neka någon rätten till att det egna namnet skall finnas med vid publiceringen 
av verket. Möjligen kan detta innebära problem för de skolor där barnens 
namn inte publiceras eller där endast förnamn finns med. Barnen eller ung-
domarna har alltså rätt att få hela sitt namn publicerat tillsammans med sitt 
verk.234
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Personuppgiftslagen 
Personuppgiftslagen235 behandlades tidigare i avsnittet om Lagar, paragrafer 
och avtal. Mycket kort kan nog konstateras att med hänvisning till Ramsbro-
domen i Högsta domstolen, så är det mycket svårt att inte betrakta en skoltid-
ning på Internet som ett journalistiskt verk. HD:s dom slår också fast att 
personuppgiftslagen inte omfattar journalistiska publikationer, alltså inte 
exempelvis skoltidningar på nätet.  

Utgivningsbevis 
Även utgivningsbevis behandlades i avsnittet om Lagar, paragrafer och 
avtal. Med ett utgivningsbevis slipper man hotet om att Datainspektionen 
skulle komma att, i domstol, pröva personuppgiftslagens giltighet på en 
skoltidning. ”Ett slags avlatsbrev” som en av lärarna i undersökningen 
uttryckte det. Dessutom får uppgiftslämnare grundlagsskydd, vilket i prakti-
ken gör det olaglig att ens fråga en redaktionsmedlem om vem som lämnat 
uppgifter som exempelvis har med en kommunal skola att göra. 

Om en känslig uppgift först publicerats på en brevlista med utgivningsbe-
vis (gratis) och sedan publiceras på en webbtidning utan utgivningsbevis, 
skulle den så kallade paraplyeffekten kunna göra att även denna publicering 
får ett uppgiftslämnarskydd. ”Men man kan bara hoppas att myndigheterna 
resonerar på det sättet” menar Martin Brinnen, verksjurist på Radio- och TV-
verket. 

Skollagen och läroplanerna 
Mycket av det som redovisats i vad gäller skollagar och läroplaner tidigare i 
denna studie, talar för publicistisk verksamhet i skolan. Frågan har också 
ställts till nästan samtliga intervjuade om de kan se något i läroplanerna som 
talar mot detta arbetssätt. Svaren har varit entydiga och inte helt oväntat 
menar man att allt talar för ett publicistiskt arbetssätt och att ingen funnit 
något som talar för att man skall avstå.  

Internet, integritet och avlyssning 
Om en tidning på Internet har skydd för sina källor är det givetvis viktigt att 
det fungerar i praktiken. Hans Öjemark, som är kansliråd på Näringsdeparte-
mentet, har varit med och arbetat fram den nya telelagen, Lag (2003:389) om 
elektronisk kommunikation, som nu täcker även kommunikation på Internet. 
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Öjemark menar att svårigheterna att tolka den gamla lagen vad gäller exem-
pelvis avlyssning och tystnadsplikt på Internet, nu till viss del undanröjts. 
Han anser att exempelvis ett högskolenät eller ett kommunalt nät kopplat till 
Internet nu har samma skydd mot avlyssning som ett telefonnät eller ett 
datornät som drivs av en kommersiell operatör (6 kap. 20§). Det innebär 
enligt honom att exempelvis en skolledning inte får läsa elevers e-post och att 
de som sköter nätet och e-postservrar har tystnadsplikt. För laglig avlyssning 
gäller samma bestämmelser som för telefonavlyssning och tystnadsplikten får 
i princip endast brytas om någon försöker ta sig in i nätet eller om ett avslö-
jande av innehållet i ett meddelande, till polis eller åklagare, kan ge fängelse i 
minst två år (6 kap. 22§ tredje stycket).236

Environment – Miljöaspekter 
Möjligen är detta avsnitt helt irrelevant för den här frågeställningen (men 
rubriken fanns med i EPISTLE-modellen). Kanske kan det ändå påpekas att 
datorer drar ström, och att det går åt en del energi att framställa apparaterna. 
Det förekommer en del bromerade flamskyddsmedel i kretskort och en del 
tungmetaller.  

Det papperslösa samhället, som en teknisk framtidsvision, har med viss 
rätt kritiserats på grund av att idag förbrukas mer papper än före datorernas 
tid. Å andra sidan är det få som idag skriver ut webbsidor eller e-post.  

Radio och teveprogram kanske kan ha helt andra miljöeffekter, men det tas 
inte upp här! 
 
 
                                                           
 
Fotnoter 
 
 
 
 

 
 

209 VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och under den 10p-kurs som undertecknad var 
inblandad i hade studenterna en vecka VFU.  

210 SFS nr: 1998:204  - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
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211 Trageton (2005) 
212 Programvara som underlättar arbetet med att göra en enskild webbsida. (Listan skulle hunna 

göras mycket lång.) Programmen hjälper användaren med att skapa den grafiska designen 
för webbsidan, i olika grad och på olika sätt. Däremot finns inget automatiserat stöd i pro-
gramvaran för när en viss artikel skall publiceras och när den skall bort.  

213 Två av de billigare hotellen heter B-one – http://www.b-one.se  och Web10 – 
http://www.web10.se. I flera datortidningar som bevakat Internet och nätverk finns regel-
bundet listor över webbhotell och jämförande priser. 

214 För den som vill sätta upp en egen blogg eller använda publiceringsverktyget för exempel-
vis en skoltidning kan titta på något av de 72 blogg-program som finns listade på Hotsc-
ripts.com. Flertalet av dessa program är helt gratis och kräver inga programmeringskunska-
per för att installera. http://hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/Blog/index.html 

215 Kostnaderna för att köpa en domän (exempelvis kopingsskolan.se eller tallbladet.se) ett års 
webbhotellplats, 100 – 200 MB utrymme, obegränsat antal e-postadresser, och upplägg-
ningskostnad ligger på ca 500:- på B-one eller Web10. Den årliga kostnaden är lägre.  

216 http://www.blogg.se/ 
217 http://www.rtvv.se/se/Ovriga_sidor/Sok_radiostation/sokresultat/default.asp - Ett utgiv-

ningsbevis kostar 2000 kr och räcker i 10 år. Större ändringar av utgivningsbeviset kostar 
också 2000:- (mer om detta finns Lagar, paragrafer och avtal). 

218 Nilsson, Nils-Erik (2002). Skriv med egna ord. Diss. Lärarutbildningen vid Malmö högsko-
la. ISBN: 91-85042-00-5 

219 Projektet ligger under Socialdepartementet och adressen till projektet är  
http://www.flicka.gov.se 

220 http://www.tidningeniskolan.se 
221 http://www.tu.se/ 
222 http://www.tidningeniskolan.se/ 

104 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet  
  

 
…  
 
 
 
 

223 Undertecknad har stött på problemet även inne på universitetet. Flera distanskurser för 
lärare visar att Internetanslutningarna på skolorna inte sällan bara är öppna för webbtrafik 
och för e-post.  

224 http://www.skolutveckling.se 
225 http://www.multimedia.skolverket.se/ 
226 http://www.skoldatanatet.se/ 
227 http://www.edu.fi/svenska/tidningsfabriken/ 
228 Uppgifter per telefon från Magnus Saemundsson 
229 Praktiska försök har genomförts med dessa begränsningar vid ett flertal tillfällen på Karl-

stads universitet, där undertecknad också deltagit. 
230 Inom universitetsvärlden är det inte ovanligt att datorer, av denna anledning, byts ut när de 

är tre år gamla. Kostnaderna för service och underhåll av äldre utrustning, överstiger kost-
naderna för reparation och uppdateringar. 

231 http://webnews.textalk.com/se/skola.phtml 
232 Lars Örtlund och Rune Palm. Rune är utbildad fritidspedagog. 
233 SFS nr 1994:193  http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp  Sveriges laga i fulltext 
234 Dessvärre finns det ingen möjlighet att kopiera en länk till en lagtext på riksdagen.se eller 

rixlex. Gå däremot till  
http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp  
sök på upphovsrätt 
välj lag SFS nr 1994:193 
eller sök direkt med hjälp av SFS-nummer direkt. 

235 SFS nr: 1998:204  - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
236 http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp   Sveriges laga i fulltext 
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7 Sammanfattande analys 

I detta avsnitt summeras de i studien framkomna faktorer som kan påverka 
spridningen av publicistiska arbetsmetoder i skolan, från empiri, teori och 
faktabakgrund. Värt att notera är att även om studien har kunnat fastslå vissa 
fenomens förekomst så kan egentligen inget sägas om vilka orsaker som är 
viktigast. Därför bör den inbördes ordning som resultaten presenteras i, heller 
inte värderas. 

Fördelar med publicistisk arbetssätt 
Denna sammanfattning kan självfallet ses som en argumentkatalog. De flesta 
av argumenten kan bekräftas både i litteratur och bland dem som intervjuats. 

 
• Elever får en publik för sitt producerande i skolan. Texter produceras 

inte för en lärare utan för en publik som ännu inte känner till det man 
skriver om (eller visar på film, säger i radio eller visar på bild)  

• Publikationen är en skarp produkt, något som också blir skolans an-
sikte utåt. Det kommer att ha betydelse hur det ser ut, hur det stavas 
och om andra är intresserade av innehållet 

• Publicerande blir ett klart och tydligt mål för skolarbetet. Man blir 
tvungen att ha en deadline och att jobba tillsammans för att få en bra 
produkt. Många av de argument som lämnats handlar just om ett stort 
engagemang 

• Kontakten med föräldrar, allmänhet, skolledning och politiker stärks. 
Publikationen blir den plats där skolans arbete kan visas upp och ock-
så kan bedömas av andra. Det är alltså här som en skola kan visa vil-
ken inriktning och vilka duktiga elever och lärare man har. Det blir 
också en referensplats dit man går för att ta reda på uppgifter om näs-
ta skolutflykt eller skolmaten på torsdag  
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• Publicerandet kan användas i nästan alla ämnen. Samtidigt blir det 
också mediekunskap 

• De som publicerar tvingas ta ställning till en rad kluriga problem, allt 
från upphovsrätt och namnpublicering till frågor om den ansvarige 
utgivarens roll och ansvar 

• Med ett publiceringsverktyg är det extremt enkelt att publicera texter 
och bilder. En radio- eller videoserver för strömmande medier kan en 
hel kommun dela på och ha olika sändningstider. Det finns flera olika 
system som är gratis och man kan titta och lyssna på sändningarna 
både på Mac och PC237  

• Nationella och internationella kontakter gynnas och underlättas 
• Det publicistiska arbetssättet ligger väl i linje med läroplanernas in-

tention 

Inga problem … 
Några av de problem som ofta framförs när elevers publicering på nätet förs 
på tal, kan denna studie avfärda eller reducera.  

 
• Att göra webbtidningar eller radioprogram på nätet kräver inga kraft-

fulla datorer 
• Det behövs inga snabba uppkopplingar mot Internet för att göra 

webbtidningar, till och med modemuppkoppling räcker, och för radio 
eller tevesändningar räcker det med en ADSL-uppkoppling för skolan 
och en centralt placerad server i kommunen som har bredbandsupp-
koppling 

• Om man använder ett publiceringsverktyg för webbtidningar är tek-
niken med publiceringen extremt enkel 

• Personuppgiftslagen238 gäller inte för journalistiska publikationer på 
Internet och en skolwebbtidning är alltid en journalistisk produkt och 
innehållet i webbradioprogram eller webbteveprogram är förmodligen 
också nästan alltid journalistiskt. För brevlistor, radio- och tevesänd-
ningar är utgivningsbevis gratis239 

Problemkatalogen … 
På samma sätt som den ovan visade katalogen över fördelar med publicistiskt 
arbetssätt, kan man också summera de problem som studien pekar på. Å 

108 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 
  

andra sidan är ibland ett identifierat problem, också i viss mån vägen till 
lösningen på detsamma.  

 
• Ekonomi: Många skolor brottas med dålig ekonomi där en licens-

kostnad för ett publiceringsverktyg på 3000:- kan vara omöjlig att 
bära. Alternativa publiceringsverktyg eller alternativa avtal skulle 
kunna underlätta för många. Datorerna i klassrummen är ofta föråld-
rade men det finns gott om begagnade datorer som både kan fås gratis 
eller köpas in för en billig penning. Organisation för uppdatering, un-
derhåll etc saknas dock i många fall. Inga leverantörer av ny utrust-
ning vill ha in konkurrens från begagnatmarknaden 

• Skolkultur: Många har pekat på att skolan saknar en publicistisk kul-
tur. Några menar att det påminner om en jantelag: ”Det är väl inte så 
märkligt det vi gör så vi behöver skriva om det på nätet…” 

• Brist på medieproduktionskunskap: Många lärare saknar egen vana i 
exempelvis fotografering, journalistiskt skrivande, ljud- eller video-
berättande och tror sig inte om att kunna använda dessa former för att 
uttrycka sig i undervisningen 

• Datorer svårt: Många lärare tror även att det är mycket svårt att publi-
cera på Internet, att det är tekniskt krångligt och att man måste kunna 
en massa koder etc. Likaså tror många att det är tekniskt svårt att re-
digera ljud och video. Problemet är således här att stärka lärarnas 
självförtroende och att skapa möjligheter att visa och demonstrera 
tekniken 

• Teknisk support: Den tekniska supporten på skolorna är mycket vik-
tig. Supporten kan vara bristfällig i många fall och personalen inte in-
tresserad av de frågor som lärarna för fram. Inte sällan är det dator-
personal som i praktiken styr tillgången till nätet (stänger av Lunar-
storm, tillgången till meddelandesystem och radiolyssning) med for-
muleringar om bandbredd etc. 

• Upphovsrätt: De som ansvarar för publicering på Internet bör ha goda 
kunskaper om upphovsrätt, både för att kunna publicera skyddat ma-
terial genom avtal och för att kunna avstå när avtalen saknas eller är 
tveksamma 

• Skolornas bildbyrå: En av de största tillgångarna för en dagstidning är 
kanske dess bildarkiv och tillgången till aktuella bilder från bildbyrå-
er. Den här tillgången saknar skolorna 
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• Ifpi: Det är idag helt omöjligt för en skola att sända radio på Internet 
om man samtidigt vill sända musik. Upphovsrättsorganisationerna, 
Stim/NCB och framför allt IFPI, har för höga avgifter. Det finns hel-
ler ingen musikbyrå som kan tillhandahålla musik för sändningar 
över Internet, som kan gå runt dessa upphovsrättsorganisationers av-
tal.  

• Personuppgiftslagen: Även om PuL inte gäller för webbtidningar 
(journalistiska produkter) kan annan typ av publicering på Internet 
inom skolans värld beröras av den lagen. Det kan möjligen också gäl-
la vid publicering av radioteater eller filmer som producerats inom 
skolan och publiceras på nätet 

• Inte meriterande: Skolor är ofta dåliga på att uppmuntra entusiasterna 
• Gammal skollag och läroplan: De nuvarande läroplanerna och skolla-

gen skrevs före datorernas intåg i klassrummen. Ingen tänkte exem-
pelvis på att det under överskådlig tid kommer att vara en stor fördel 
att kunna skriva på ett tangentbord med alla fingrarna. 

• Brist på förebilder: Få lärare känner till möjligheterna med publice-
ring på Internet och det finns heller ingen portal eller något sökverk-
tyg för exempelvis skoltidningar 

• Nationellt utvecklingsarbete: I Finland och Norge tycks utvecklingen 
av exempelvis skoltidningar gått längre, möjligen på grund av att den 
centrala skolmyndigheten kunnat erbjuda ett publiceringsverktyg 

 

Spridningen 
Med utgångspunkt från teoriavsnittets resonemang om hur nya idéer sprids är 
det givetvis omöjligt att säga var i spridningsförloppet vi nu befinner oss. 
Däremot kan man dock säga att publicering på nätet, som fenomen, har en 
potential inom skolan med tanke på att det inte är så många som haft möjlig-
het att reflektera över de möjligheter som Internet erbjuder på detta område.  

Flera lärare som intervjuats i undersökningen pekar på vikten av stödet 
från skolledningen för att ett positivt utvecklingsarbete med exempelvis en 
skoltidning skall komma igång. Tävlingsanda och positiv konkurrens kan 
också vara stimulerande. IT-tekniker har också visat sig ha stor betydelse för 
om projekt skall komma igång.  
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Rädslan 
I den statistiska undersökningen framgick tydligt att både många av de skolor 
som studenterna praktiserat på och en majoritet av studenterna själva ansåg 
att publicering av bilder på barn och deras namn skulle kunna innebära en 
fara. Framför allt är det risken för vad pedofiler kan göra som tycks oroa.  

Det finns också en oro för konflikter som skulle kunna uppstå i samband 
med publicering; konflikter med överordnade och med föräldrar. 

Redaktionellt arbete 
De lärare som intervjuats arbetar på skolor som delvis haft olika strategi och 
olika mål för arbetet med publicerandet. I denna studie beskrivs det med 
begreppet publicistiskt arbetssätt. Men ett av resultaten av undersökningen är 
också ett förslag till definition av en specifik metod som kan användas inom 
ramen för det publicistiska arbetssättet, nämligen redaktionellt arbetssätt. 
Ansvariga för skolans tidning, klassens tidning eller en viss utgivning arbetar 
i grupp och tilldelas redaktionella uppgifter och ansvar. Detta arbetssätt 
ställer höga, men positiva krav och ger reellt ansvar till deltagarna inför sina 
kamrater och inför klassen och skolan. Utöver detta skapar det också struktur 
och regelbundenhet till det publicistiska arbetet som får lättare acceptans hos 
lärarlaget. 

Det här sättet att arbeta stämmer också väl överens med Bundsgaards 
sammanställning över motivationsfaktorer och hans rekommendationer över 
hur undervisningen skall organiseras (se teoriavsnittet). 

 

Pedagogisk grund 
Genomgången av de pedagogiska föregångare som ofta förekommer i den 
svenska debatten, läroplaner etc., visar att den pedagogiska grundinställning-
en som styr verksamheten stämmer bättre eller sämre in på publicistiskt 
arbetssätt. Dewey som såg skolan som ett demokratiskt projekt, Freinet som 
själv använde sig av publicistiska metoder och Vygotskij med sin koppling 
till sociala och kommunikativa faktorer är kanske dem man främst tänker på i 
publicistiska sammanhang, men flera andra som Piaget med sin betoning på 
aktivitet och Gardner med sina sju (eller flera) intelligensen passar väl in i 
grupparbetsformer där varje individ kan bidra med sina speciella tallanger, 
kan säkert också passa in. Att förklara en företeelse så att alla läsare eller 
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lyssnare kan förstå kräver ett holistiskt synsätt á la Marton/ Dahlgren/ Svens-
son/ Säljö. Möjligen kanske inte resultatet av Skinners forskning direkt pekar 
i riktning mot att arbeta med tidningsartiklar eller att göra radioprogram. Att 
få en bild eller tidningsartikel publicerad i webbtidningen kan kanske ändå 
ibland ses som en guldstjärna? 

Vad som dock är viktigt att framhålla är att även om flera av dem som 
intervjuats ansett att publicistisk verksamhet kan användas i alla skolämnen, 
så är det ingen som påstått att det är det enda allena saliggörande. Fortfarande 
kan arbetet organiseras på en rad olika sätt; enskilt eller i grupp, alla gör 
liknande saker eller man gör det man är bäst på etc. där resultatet ändå kan bli 
en publicering. Om alla i en skolklass gör var sin artikel per vecka kommer 
det att leda till en rätt omfattande publicering, men ändå vara en förhållande-
vis liten del av det totala skolarbetet. 

Entusiaster och utveckling 
I teoriavsnittet presenteras två, dock inte helt olika, perspektiv på hur man 
kan se på hur nya idéer sprids.  

Det första perspektivet omnämns som Diffusion of innovations, och pekar 
på klara steg, eller faser, i utvecklingen. Faserna är kunskap, övertygelse, 
beslut, implementering och konfirmation. Några lärare och skolor har redan 
nått till konfirmationsfasen, medan andra säkerligen inte ens har kunskaper 
om att exempelvis skoltidningar på nätet existerar. När kunskaperna om 
mirakelmajsen spreds över USA byggde det också på rent fysisk spridning 
och på fysiska kontakter eller mediekontakter lokalt. Idag sprids idéer via 
Internet, men trots det finns faktorer som gör att vissa kommuner har flera 
skoltidningar medan de flesta kommuner inte har någon. En rimlig förklaring 
till detta är kanske trots allt att vi lättare påverkas av dem vi träffar och har 
kortare geografiskt avstånd till. Bara den fatorn att någon bryter ny mark i 
närheten, skapas också bättre förutsättningar för andra att följa samma spår. 
Utvecklingsklimatet påverkas givetvis inte bara av regelstyrning och ekono-
mi, även om det självklart också påverkar ambitionsnivå och framåtanda. 

Det andra är ur teknikhistorikerns perspektiv. Även om flera teknikhisto-
riska teorier presenterades i teoriavsnittet så bekräftas flera där beskrivna 
fenomens existens i intervjuerna. Bland annat kan kulturen bland tekniker 
skilja sig markant från lärarkulturen och olika strukturella hinder påverkas av 
dessa kulturskillnader. Man kan också se att det möjligen också ligger något i 
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att tekniken genomgår en ständig rekonstruktion och att användningen av 
datorer och av Internet ständigt omkonstrueras. 

Varje skola har sina egna förutsättningar för utvecklingsarbetet. Flera har 
påpekat att entusiasterna, innovatörerna och early adopters, är viktiga och att 
de bör premieras. Samtidigt är det också viktigt för den skolledare som vill 
utveckla verksamheten, att ta vara på de erfarenheter som skapas. 

Utvecklingsarbetet kan också initieras regionalt och nationellt. Seminarier 
och studiedagar är en form. En elektronisk faktabank på nätet en annan.  

Utgivningsbevis 
Orsaken till att en avgift tas ut för utgivartillstånd för webbsajter är enligt 
Radio- och TV-verket att verksamheten skall vara självfinansierande. Det är 
ännu ytterst få som ansökt om utgivningsbevis för webbsidor, i maj 2005 
fanns det 200, jämfört med 28000 utgivningsbevis för tryckta medier. Av de 
200 är det för närvarande bara en handfull skolor och där gäller det i första 
hand skolans officiella sajt.  

Det vidgade mediekunskapsbegreppet 
Föreliggande studie visar på en rad olika definitioner av begreppet medieun-
dervisning och mediepedagogik. Intervjuerna och de vetenskapliga dokumen-
ten i teoriavsnittet pekar var för sig på behovet av ett vidgat mediekunskaps-
begrepp. Det innefattar dels kunskaper om medierna och hur de produceras 
och dels den undervisning som initierats av medier och där medier används 
för att uttrycka sig.  

På vilket sätt IKT kan kopplas till mediekunskapsbegreppet har den här 
studien inte helt kunnat utreda, och det är oklart om IKT kan definieras som 
annat är just teknologierna och hjälpmedlen bakom modern informationspro-
duktion och kommunikation. IKT-kunskap skulle då bli kunskaperna om 
dessa teknologier. Om det resonemanget ändå håller, blir IKT-kunskap en 
förutsättning för nästan allt skolarbete idag och självklart också en förutsätt-
ning för medieproduktion och en djupare förståelse av medierna. 

Det som också tillkommit i den här studien är den aspekt där medier an-
vänds för publik produktion, alltså där medieproduktion inte enbart innebär 
att producera texter (i vid bemärkelse) för en lärare. Produktion blir då också 
ett sätt att skapa en identitet; att göra något som skapar betydelser utanför 
klassrummet och något man gör både individuellt och kollektivt. 
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Produktionskunskap 
Fyra viktiga argument framförs vanligen i litteratur och i debatt, varför 
mediekunskap inte enbart skall vara ett teoretiskt inslag i skolan240. Dessa 
argument bekräftas till stor del i intervjuerna. 

1. Det går inte att förstå hur medier fungerar utan att ha prövat själv. 
Dessutom blir de teoretiska kunskaperna bekräftade på ett helt annat 
sätt. Minnet får stöd både i en spatial och i en verbal kontext. 

2. Att använda medier praktiskt innebär också ett kreativt skapande jäm-
förbart med konstnärligt skapande, författande, musicerande etc. I alla 
kreativa processer utvecklas individen snabbare och fler delar av hjär-
nan tas i bruk. 

3. Eleverna tycker det är roligt och det är lätt att anpassa arbetsuppgif-
terna till de intressen och den begåvning som eleverna har, både i svå-
righetsgrad och innehållsmässigt. Många fler än normalt kan vara bäst 
inom gruppen, var och en på sitt område. 

4. Att få träning i att uttrycka sig och att stärkas i att ta ställning är en av 
huvudmålen i nuvarande (och tidigare) läroplaner. Ju flera språk och 
ju flera sätt att utrycka sig desto större möjlighet har individen att på-
verka sin framtid, och omvänt, ju fler som behärskar många sätt att 
kommunicera på, desto starkare växer demokratin. 

Mediekunskap – ett definitionsförsök 
Det skulle således kunna gå att dela in mediekunskapsbegreppet i dels meta-
studier, medieundervisning för att undersöka medier, och en allmänt didak-
tisk hållning till medierna där innehållet och undervisningsformen främst är 
en resurs för all undervisning. Se tabellen på nästa sida. 

I den här uppställningen har inte specifika utbildningsfilmer eller andra 
pedagogiska hjälpmedel som bygger på massmedieliknande teknik tagits 
med. Orsaken är givetvis att knappast någon anser att det då handlar om 
mediekunskap utan i regel någon annan typ av ämneskunskap.  

Cellen 2B visar också att det är mycket svårt att skilja mellan mediernas 
villkor och hur vårt samhälle är uppbyggt i stort, vilka kulturyttringar som 
hör till medierna och vilken specifik händelse som eventuellt inte skulle vara 
beroende av hur medierna tolkar eller framställer den.   

De tre översta raderna går att återfinna i äldre litteratur. Den fjärde raden 
blir det tillskott den här studien kan bidra med.  

114 



 Dan Åkerlund - Karlstads universitet 
  

Det utvidgade mediekunskapsbegreppet, ett sätt att se på mediekunskap ur 
olika perspektiv. 

 
Syfte -> 

 
Undervisnings-
situation 

A: I syfte att ge kunskap om medierna, 
mediernas funktion, mediernas 
specifika uttryckssätt etc, exempel: 

B: I syfte att ge annan  måluppfyllel-
se, nya färdigheter, kunskap om 
annat ämne etc, exempel: 

1: Samtal eller 
diskussioner om 
aktuella program i 
teve och radio 
samt artiklar i 
tidningar etc. 
 

Vilka program är roligast, varför? Vad 
är bra och vad är dåligt? Varför vill 
man titta på ett visst program? Vad är 
det som gör att nästan alla ser samma 
program? Är det rätt att publicera bilder 
på misstänkta?  

Följa nyheterna i mederna regelbun-
det och diskutera bakgrund. Utgå 
från debatt och faktaprogrammens 
innehåll. Diskutera spelfilmernas, 
musikvideornas och dokusåpornas 
moral. Lyssna på brittiska, tyska eller 
spanska radioprogram (i direktsänd-
ning) i språkutbildningen.  

2: Medieteoretiska 
eller analyserande 
studier 

Varför ser nyheten ut som den gör? 
Vem var avsändare? Varför valde man 
just de här bilderna? Vem äger tidning-
en,  radiostationen eller tevestationen? 
Reklamens betydelse och påverkan. 
Studiebesök på medieföretag. Film-
analys.  Film-, teater och radiomanus. 
Tidningens och tidningsartikelns 
uppbyggnad 

Yttrandefrihet, tryckfrihet och demo-
krati. Offentlighetsprincipen. Upp-
hovsrätt, integritet. Berättarteknik, 
bildanalys och retorik. Fysik, teknik 
och teknikhistoria. Propaganda och 
påverkan i historien.  
Anknyta till aktuell händelse för att 
fördjupa sig 

3: Praktiskt och 
laborativa 
inriktade övningar 
och produktioner 

Perspektiv, mask, rekvisita, ljussät-
tning, kulisser, ljudinspelning, video-
filmning. Redigering av ljud, video och 
skriven text. Ljud- och bildmanipule-
ring. Foto. Utställningsteknik. Göra 
övningstidningar. Öva att producera 
tidningar filmer och radioprogram. 
Musikinspelning. Akustik. Möjligen ger 
detta även färdigheter i att uttrycka sig 

Videofilma idrottstävlingen. Radioin-
tervjua folk på stan i aktuell fråga. 
Videofilma studiebesöket på 
reningsverket. Spela in sångkören. 
Dokumentera skolresan eller PRAO 

4: Publicistisk 
verksamhet 

Ge eleverna en publik för det som 
produceras. Ta ansvar för 
faktainnehållet i det man producerar 
(inkl upphovsrätt). Ta ställning och 
ansvar för det som har att göra med 
integritet, ärekränkning, 
namnpublicering etc. Arbeta mot en 
deadline. Egna erfarenhet av att arbeta 
med tidning, radiostation, tevestation, 
utställning, teater etc. Redaktionellt 
arbetssätt 

Allt arbete i och runt skolan kan 
beskrivas i publikationerna. Uppfylla 
något av skollagens ambitioner om 
eget ställningstagande. Skapa bättre 
kontakter med föräldrar och barnens 
andra anhöriga och vänner. Skapa 
fler kontakter med det övriga 
samhället. Möjliggöra fler 
internationella kontakter. Öppen 
redovisning mot beslutsfattare. 
Samarbeta i grupp  
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Nya begrepp? 
Begreppen IT, IKT och mediekunskap är förvirrande och oprecisa, vilket 
konstaterats i teoriavsnittet. Men möjligen kan den här studien medverka till 
att begreppsförvirringen inom några andra områden minskar. ”Ingen känner 
igen en svamp i skogen som man inte vet namnet på” var det någon som sa 
och vanligen kan också gemensamma namn och begrepp underlätta och 
fördjupa framtida diskussioner. Undertecknad gör inte anspråk på att ha 
uppfunnit något nytt, däremot möjligen, och i bästa fall, ha bidragit till 
definitionen av följande begrepp: 

De publika rummen 
När arbetet med den här studien startade insåg undertecknad att Habermas 
begrepp det offentliga rummet (the Public Sphere, die Öffentlichkeit) är bokat 
eller inmutat för de diskussioner som rör offentliga, oftast mediala, samtal 
inom och mellan samhällseliter vilka har en direkt eller indirekt politisk 
inverkan eller på annat sätt påverkar utvecklingen i vårt samhälle. Den 
publicering som sker idag i skolorna – då inte enbart på webben utan allt 
publikt uppvisande av skrivna texter och bilder, utställningar, skoluppträdan-
den eller teaterpjäser – rör sig inte inom den sfären. Undertecknad föreslår 
därför det publika rummet, eller kanske snarare de publika rummen (eftersom 
det kanske rör sig många och ibland helt skilda rum) som ett begrepp som 
dels kan omfatta fler än samhällets eliter och dels publicering som inte 
primärt har för avsikt att förändra eller påverka samhället. Detta begrepp 
skulle då ligga närmare, och vara en översättning (av Eva Ekstrand, se 
teoriavsnittet) av Hannah Arendts begrepp the Public Space, der Öffentliche 
Raum. 

Publicistiskt arbetssätt 
Möjligen finns inget egentligt behov av ett nytt begrepp, publicistiskt arbets-
sätt, som kan användas när man övergripande beskriver publicering som en 
arbetsmetod inom skolan. Begreppet har ändå använts i de intervjuer som 
genomförts utan att det behövts förklaras.  

Redaktionellt arbetssätt 
Redaktionellt arbetssätt beskrivs ovan och används idag som ett begrepp 
bland flera publicerande lärare. En sökning på Google ger ett 10-tal träffar, 
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ingen med exakt denna innebörd, men heller ingen som just beskriver ett 
arbetssätt inom skolan. Redaktionellt arbetssätt har också använts i ett flertal 
intervjuer och tycks fungera utan förklaring. Det verkar också vara ett ut-
märkt begrepp att bygga vidare på.  

Förhoppningen med studien … 
… var knappast att finna en entydig orsak till varför så få klasser och skolor 
använder sig av publicering på nätet som en integrerad del av skolarbetet, 
vilket säkert både teoridelen, genomgång av lagstiftning och regler och den 
metodologiska ansatsen visar. Resultaten visar också att orsakssammanhang-
en är komplicerade och frågeställningarna närmar sig, men övergår förhopp-
ningsvis inte i, kontrafaktiska spekulationer; ”… hur skulle det ha varit idag 
om dessa och dessa faktorer påverkat eller inte påverkat utvecklingen”.   

Möjligen kan man förvånas över motsatsen, att så få skolor inte redan idag 
satsat på nätpublicering, trots entusiastiska förespråkare och bristen på klara 
hinder; och därmed övergår detta kapitel i nästa, den avslutande diskussio-
nen. 

 
 
 
 

                                                           
 
Fotnoter 
 
 
 
 

237 Winamp/Shoutcast och Microsofts media server är båda gratis.  
238 SFS nr: 1998:204  - http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
239 http://www.rtvv.se 
240 Denna sammanställning är gjord med utgångspunkt från resultat i Erstad (1997) sid 322ff, 

Werner (1994) sid. 103ff, Stigbrand (1989) sid 187ff, Masterman (1985) inledningskapitlet 
+ sid. 26  
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8 Avslutande diskussion 

Att ringa runt till lärare som satsat på skoltidningar på nätet är en ren fröjd. 
Det är mycket sällan man möter en så stor entusiasm och stolthet; inte bara 
över tidningen utan också över elevernas insatser och över den respons som 
man fått från kollegor och överordnade.  

För att en lärare skall börja med publicistisk verksamhet i sin skola eller 
klass, krävs givetvis en övertygelse om att ansträngningen är värd mödan. 
Varje försök att förändra sina undervisningsmetoder kommer att ha sina 
positiva och negativa konsekvenser inte bara i relation till undervisningssi-
tuationen, utan också mot överordnade och kollegor. En lyckad satsning kan 
ge högre status och kanske i förlängningen bättre och intressantare arbets-
uppgifter. Å andra sidan riskerar även ett lyckat försök att ses i relation till 
jantelagar, krav från elever på andra lärare att följa efter, som något proble-
matiskt. Ett misslyckande, exempelvis i form av negativt gensvar, dålig 
publicitet eller i värsta fall att någon använder publiceringen och samtidigt 
begår ett brott (exempelvis upphovsrättsbrott eller ärekränkning) skulle i ett 
tidigt stadium av en försöksverksamhet kunna bli förödande. 

Varje lärare som inför något nytt sätt att undervisa, blir också den nya me-
todens försvarsadvokat. ”Våra anledningar måste vara fängslande och över-
tygande men också enkla och förståeliga” menar Len Masterman när han 
förklarar strategin för hur medieundervisning skall spridas i skolan.241

Redskap för publicering 
Idag finns en hel rad verktyg för publicering, kanske för många. Textalk har 
en dominerande ställning i svenska skolor och de flesta av användarna tycks 
vara nöjda med publiceringsverktyget de erbjuder. En spridning av idéerna 
med skoltidningar på webben skulle säkerligen gynna Textalk, även om 
många skulle börja använda andra verktyg.  

För att ge fler möjlighet att pröva publicering på nätet, krävs en inventer-
ing av alternativa möjligheter. Dels finns en lång rad helt fria programvaror 
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för publicering, exempelvis blogg-program242 och det svenska webbtidnings-
programmet publicist243 serverprogram som skulle kunna läggas på en 
kommunal server eller på ett webbhotell. (Möjligen finns även överkomliga 
kommersiella programvaror för dem som av någon anledning inte litar på fria 
programvaror.) Dels finns blogg- och publiceringstjänster (likt Textalk) att 
köpa på webbhotell.  

För ljud- och videosändningar finns färre alternativ, men även där finns 
programvaror som kan användas helt fritt.  

Men för en enskild lärare är det här en nästan ogenomtränglig djungel, så 
någon eller några måste hjälpas åt att hitta lämpliga verktyg. Universitet och 
högskolor, stiftelser och skolmyndigheter, exempelvis på en nordisk bas, 
skulle givetvis kunna samarbeta om ett sådant projekt. Med hjälp av webben, 
där var och en bidrar med sin kunskap, skulle samarbeten kunna vara både 
billiga, informella och okomplicerade. 

Marknaden och skolan 
Mjukvaruutvecklare utgår från att nya pedagogiska program skall användas 
på relativt moderna datorer. Programutvecklare och datorförsäljare brukar 
ofta gynnas av varandra, programutvecklarna för att programmen fungerar 
säkrare och bättre på moderna apparater och datorförsäljarna får bra argu-
ment från mjukvaruindustrin för att skolor bör satsa på hög kvalitet. Det 
ekonomiska incitamentet för försäljare och programutvecklare att specifikt 
verka för att skolorna satsar på skoltidningar eller radioprogram på nätet 
torde, med tanke på låga krav på datorkraft för ordbehandling och ljudredige-
ring, vara relativt litet. Däremot skulle givetvis hårdvaruindustrin allmänt sett 
gynnas av ökad datoranvändning i skolan. Många andra medietillämpningar, 
som exempelvis videoredigering, kräver trots allt rätt mycket datorkraft. 

Webbhotell, servertjänster etc. samt olika typer av konsulttjänster skulle 
kunna utvecklas runt publicistisk verksamhet i skolan. Även andra samarbe-
ten med exempelvis tidningar, nyhetsbyråer, bildbyråer etc skulle kanske 
kunna gynnas av marknadsintressen. 

Forskning och utveckling 
Att skapa publiceringsverktyg som bloggar har ofta varit projektarbeten inom 
högre utbildningar inom programmering och systemering. Här borde det 
finnas många intressanta uppgifter för intresserade studenter och lärare att ta 
tag i. 
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Spridning 
Vad som kommer först och vad som är viktigast om man vill sprida idéerna 
med exempelvis webbtidningar, blir lite som historien om hönan och ägget. 
Utan lämplig teknik blir det ingen spridning och utan kännedom om teknik, 
pedagogiska möjligheter och praktiska erfarenheter, heller ingen spridning 
och knappast något behov av en teknisk utveckling. Å andra sidan sprids 
tankar och idéer om företeelser på nätet inte huvudsakligen från mun till mun. 
Idéskapande seminarier och studiedagar har stor betydelse, vilket inte minst 
den här studien visar. Men det är också viktigt att de samlade erfarenheterna 
av ny teknikanvändning också samlas in och blir till ny kunskap.  

Därför, menar undertecknad, finns det också behov av en resurs på nätet 
där det dels finns länkar till alla skoltidningar och andra publiceringar som 
pågår runt om på svenska skolor, dels möjligheter till erfarenhetsutbyte, 
kanske i form av ett konferenssystem eller varför inte en webbtidning.  

Forskning 
Även här finns det givetvis många intressanta kopplingar till ny forskning, 
både inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, lärarutbildning-
en och inom kommunikationsforskningen. Att följa utvecklingen, nästan från 
start ur ett etnologiskt, idéhistoriskt eller teknikhistoriskt perspektiv kunde 
vara några möjligheter. Inom lärarforskningen och kommunikationsforsk-
ningen skulle man kunna se på kopplingar till språkutveckling, skoldemokra-
tiprocesser, didaktiska frågor och kopplingen till fenomen som exempelvis 
LunarStorm. 

Bildbyråer och nyhetsbyråer för skolor 
En skoltidning kommer att ha sina trogna läsare. Men för att tidningen skall 
få många besök måste den vara extra bra och i vart fall delvis kunna konkur-
rera med allt annat på nätet.  

Länkar 
Ett sätt är att skoltidningen innehåller alla de länkar som den tänkta publiken 
och normalläsaren kan tänkas behöva och att sidan på så sätt blir startsida för 
elever, lärare och föräldrar. Då krävs också länkar till tevetablåer, väder, 
nyhetstjänster, LunarStorm, e-posttjänster, söktjänster och annat som normal-
användaren behöver. 
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Skoltidningarnas nyhetsbyrå 
Skolorna kommer att skapa texter och bildmaterial som inte bara skulle 
kunna vara lämpligt för den egna skolans webbtidning. Genom skoltidning-
arnas egen nyhetsbyrå, skulle text och bildmaterial kunna spridas till andra 
skolpublikationer. Intervjun med rockstjärnan på besök i stan eller recensio-
nen av förhandsvisningen av den senaste filmen kan då få spridning på andra 
skoltidningar. Samtidigt kan materialet från andra skoltidningar göra den 
egna skoltidningen än mer attraktiv och intressant. Nyhetsbyrån kan givetvis 
också sprida ljudinspelningar, kortfilmer, noveller, dikter eller sångtexter 
som elever producerat. 

Kopplat till denna tjänst kan man också tänka sig en bildbyrå, där elever 
kan dela med sig av sina fotografier eller andra bilder och illustrationer. Det 
finns många unga serietecknare som får alldeles för liten uppmärksamhet. 

Om ett sådant här system skall fungera, både nyhetsbyrån och bildbyrån, 
är det viktigt att upphovsmannen får kredit för sitt verk och att han/hon får ett 
meddelande om när och var det publiceras. 

Kommersiella nyhetsbyråer 
Det är knappast omöjligt att nyhetsbyråer och bildbyråer är intresserade av att 
gratis, eller för en låg avgift, leverera delar av sitt nyhetsmaterial och bilder 
till skoltidningar. Byråernas produktion av nyheter bygger på att det finns 
läsare för det som produceras och om svenskarna skall ligga i topp bland 
tidningsläsande nationer även i framtiden krävs en satsning på ungdomarna.  

Idag saknas, som tidigare beskrivits, möjligheten för skoltidningar att pub-
licera bilder på historiska händelser, djur eller växter man inte själv fotogra-
ferat, statschefer och ministrar, kartor eller nyhetsgrafik. Nyhetsbyråerna eller 
bildbyråerna skulle enkelt kunna sammanställa ett material lämpligt för 
publicering i skolsammanhang. 

Skollicenser för musik  
Att sända radio från en skola över nätet är enkelt och billigt. Men det är svårt 
att producera radio utan musik. Att skolor skulle ha råd att sända musikradio 
över Internet på samma villkor som exempelvis Aftonbladets webbradio, är 
tämligen uteslutet. Att exempelvis Aftonbladet också gärna betalar en tämli-
gen hög summa för att slippa konkurrens i webbetern, av hundratals andra 
svenska webbradiokanaler, är också tämligen säkert.  
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Däremot är det svårt att förstå att inte ett stort antal skivbolag ser att det 
med några hundra svenska webbradiokanaler, som då skulle drivas av 
skolungdomar på nästan varje gymnasium och många högstadieskolor, så 
skulle man också få en i det närmaste gratis möjlighet att nå ut med sina 
produkter till en mycket viktig målgrupp. Ett bevis på intresset är ändå att 
flertalet skivbolag gärna skänker skivor till radiostationer för att de skall 
spelas i radio, av rena marknadsföringsskäl, och att de ibland till och med 
gärna betalar för att en viss låt skall spelas. Att kunna erbjuda dessa, licensie-
rade skolwebbradiostationer, ett urval av bolagets utbud, skulle givetvis 
också kunna innebära att bolag också kan marknadsföra annat än listmusik, 
att de kan erbjuda äldre musikinspelningar, att de kan testa nya band eller att 
experimentera med marknadsföringen på annat sätt genom att erbjuda inter-
vjuer etc. 

Tekniskt sett skulle det vara mycket enkelt att skydda inspelningarna mot 
direkt piratkopiering, samtidigt som bolagen kan styra över vilken musik som 
kan spelas. Inspelningarna kan exempelvis distribueras som komprimerade 
ljudfiler, likt MP3-filer, som bara kan spelas med bolagets eller distributörens 
dekoder (som då passar till alla kända ljudspelare - Mediespelaren, Winamp 
etc.) Dekodern fungerar då endast om programmet har kontakt med distribu-
törens server, låt säga var 24:e timme. Ljudfilerna kan ha ett bäst föredatum 
eller så kan dekodern också producera en lista över den för dagen möjliga 
spellistan. (Självfallet kommer det då också, med den här eller en liknande 
metod, gå att spela över innehållet till ett nytt ljudformat, men det måste i så 
fall ske på just den datorn som har licensen.) Varje gång en ljudfil spelas på 
den aktuella radiostationen med hjälp av decodern, registreras uppspelningen 
hos skivbolaget eller det distribuerande musikförlaget (se nedan), och på så 
sätt ges också en återkoppling till producenterna. 

Musikförlag och upphovsrätt 
Det borde kunna finnas en marknad för ett musikförlag som hjälper skolor 
(och kanske andra, exempelvis föreningar och enskilda) och skivbolag eller 
oberoende musikproducenter med tjänster som beskrivs ovan. Detta förlag 
skulle således också fungera som ett marknadsföringsbolag för musikprodu-
center. Förlaget skulle kunna fungera likt en bildbyrå där licensierade skolor 
har tillgång till ett söksystem där de kan provlyssna på musiken före ned-
laddning. Samtidigt skulle förlaget också kunna försälja aktuellt material för 
nedladdning till vanliga lyssnare via en webbplats. 
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De skivbolag som inte är intresserade kan givetvis avstå. Självklart ansva-
rar också förlaget för upphovslicenserna mot Stim/NCB och Sami/Ifpi.  

Lagstiftningen 
Av demokratiska och yttrandefrihetsmässiga skäl måste avgiften på 2000:- 
för utgivningsbevis för en skoltidning bort. Att det är en vuxen anställd 
person inom skolan som ansvarar för att inget upphovsrätts eller yttrandefri-
hetsbrott begås, ligger självklart i linje med det ansvar skolan har gentemot 
elever och omgivning i andra hänseenden. Men att betala 2000:- som ett 
avlatsbrev för att få censurfrihet, skydd för uppgiftslämnare och slippa risken 
att Datainspektionen skall dra skolledningen inför rätta för att pröva PuL:s 
giltighet på publikationen, kan knappast vara något som en skolbudget skall 
användas till.  

Om självfinansieringen skulle vara det främsta målet med verksamheten 
skulle kanske ett strikt marknadsekonomiskt perspektiv anslagits och olika 
priser gälla för olika grupper, men uppenbarligen har det inte varit tanken. 
Men att brevlistor är gratis är givetvis bra, möjligen bara ologiskt, och säkert 
skulle inte skatterna i Sverige behöva stiga även om alla utgivningsbevis var 
gratis.  

Även om avgifterna kommer att finnas kvar borde det inte behöva bli dy-
rare än att beställa en bok över Internet, att skaffa sig en domän eller en 
webbhotellplats. Att kontrollera en persons identitet och att returnera ett 
utgivningsbevis kan knappast ta mer än några minuter. Att registrera sig själv 
över nätet och att sedan via kontokort betala en avgift, i stil med exempelvis 
domänregistrering på ett webbhotell, skulle kunna samordnas via webbhotel-
len eller domänregistreringen och bli ytterst kostnadseffektivt. Eller varför 
inte koppla utgivningsbeviset till domänregistreringen inom .se-domänen.  

Fördelen med ett utgivningsbevis skulle också kunna vara att det exempel-
vis via Kungliga Biblioteket (som idag lagrar olika sajters material för 
forskningsändamål) enkelt skulle kunna vara möjligt att få materialet sökbart 
och lagrat i sex månader; det som lagen idag kräver. De stora sökmotorerna 
lagrar av tekniska skäl inte webbinnehåll som genererats via ett script, vilket 
gör att de flesta webbtidningar som används av skolor idag inte är sökbara 
via exempelvis Google.244 Självfallet skulle också denna tjänst vara öppen 
för alla bloggare, föreningar och privatpersoner som vill använda sig av 
möjligheten att publicera på nätet. Det borde vara självskrivet att medborgar-
rätt inte skall kosta pengar! 
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En annan metod som kombinerar ett lågt pris (avgiftsfritt) med skydd för 

uppgiftslämnare, är att registrera en brevlista. Om materialet sedan publiceras 
i ett annat sammanhang har redan uppgifterna grundlagsskydd. Gången blir 
då så att om en skolklass vill ha grundlagsskydd för uppgifterna på sin 
webbtidning, övertygar de läraren (eller annan myndig person) att bli ansva-
rig utgivare för en brevlista (som man exempelvis kan anmäla sig till på 
webbtidningens startsida). Till listan skickas först allt material man vill ha 
grundlagsskyddat. Därefter, eller samtidigt som tidningen sänds iväg, publi-
ceras materialet på webbtidningen. Det kan då viktigt att sidan formas som en 
webbtidning, just för kringgå personuppgiftslagen som inte är tillämplig på 
journalistiskt material.  

Språk och internationella kontakter 
Att ha en webbtidning, radiosändning eller tevesändning på engelska, som 
direkt vänder sig till lyssnare i dessa systerskolor, som då gör motsvarande 
tidningar, teve- eller radioprogram, skulle kunna vara ett exempel. Gästböck-
er eller möjligheten att direkt ta kontakt med författaren till en viss artikel via 
webbsidan eller e-post kan vara ytterligare möjligheter till internationella 
kontakter. 

Vad styr då utvecklingen? 
Vilka faktorer är då viktigast när det gäller spridningen av idéerna kring 
nätpublicering i skolan? Är det de pedagogiska fördelarna, enklare teknik, 
lagar, ekonomi eller kanske skräcken för att något kan gå fel? 

Skräcken? 
Den här studien har inte kunnat hitta några undersökningar som visar att 

barn generellt löper större risker om deras identitet kan spåras genom en 
publikation på nätet.  Om det vore så borde det just nu främst vara ett pro-
blem för dagstidningar på nätet. Löper vinnaren i barnfisketävlingen, pojken 
som fått diplom i simskolan eller flickan som dragit upp sin kompis ur vaken 
större risker att bli utsatta för brott än andra barn? Eller är det kanske tvärt 
om; de personer man känner, eller känner till, är de man är beredd att skydda 
mer än andra? 
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Det är givetvis inte svårt att hitta exempel på barn och ungdomar som fått 
kontakt med högst otrevliga personer över Internet. Å andra sidan finns också 
tragiska exempel där dylika kontakter knutits via vanliga brev eller telefon, 
på lekplatser, på dansställen och till och med inne på daghem, fritidshem eller 
i skolan. Möjligen har bilden av riskerna med det mörka Internet mer med 
kvällstidningsjournalistik att göra än med fakta. 

Ingen i skolan vill riskera att något av barnen blir utsatta för ökade risker 
och kanske är denna diffusa och något oprecisa känsla inför det okända och 
ännu inte prövade en av de faktorer som är viktigast att ge sig i kast med. 
Även om man själv som lärare är övertygad om att fördelarna med publice-
ring överväger alla nackdelar kan man idag ändå vara säker på att det finns 
några föräldrar eller kollegor som inte instämmer i det. 

Risker uppförstoras ofta om ett fenomen är dramatiskt, medialt eller nytt. 
Terrorister, vargar och meteorer kommer alltid att vara farligare än rökning, 
trafiken eller sjukhussjuka. Går det att över huvud taget jämföra riskerna med 
publicering med riskerna för drunkning under simundervisningen, farliga 
cykelvägar eller matförgiftning i skolmatsalen? En fråga som man dock kan 
ställa sig är om man verkligen tror att antalet brott mot barn (med undantag 
för barn med skyddad identitet – som givetvis skall skyddas från all publici-
tet) skulle öka om alla barn i Sverige fanns med i skolans eller klassens 
webbtidning, med namn och bild.  Vem som går i klassen finns i offentliga 
och allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av och till och med bild är 
i de flesta fall fritt tillgängliga, något som knappast varit något problem 
tidigare. För övrigt finns de flesta redan på det nästan skol- och lärarfria 
LunarStorm.  

Många orsaker 
Så här avslutningsvis skulle det givetvis för en entusiast som undertecknad, 
vara tillfredsställande att kunna konstatera vilken faktor som är viktigast för 
att spridningen av publicistisk verksamhet i skolan skall ta fart. Men så blev 
det inte och det var som sagt inte heller syftet.  

Ambitionen med det här arbetet har också varit att sprida kunskaper om 
det som i den här studien kallas publicistiskt arbetssätt. Mer information 
kommer också att finnas fortlöpande på webbsajterna nedan. Eventuella 
kommentarer till innehållet i denna studie kommer också att finnas tillgäng-
ligt där.  
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Får då klass 7B en webbtidning? 
Jo, så blir det nog, om man så här i slutet får spekulera. De publika klass- 
eller skoltidningarna kommer att fyllas av entusiastiska barns och ungdomars 
texter. Medierad verklighet kommer att blandas med fantasi och estetiska 
uttryck i form av skrivna texter, bilder, ljud och musik som berättar för 
klassens föräldrar, för kompisarna från ridlägret eller campingplatsen på 
Öland och mormor i Härnösand eller kusinen i Istanbul om vardagen och 
äventyren, om skolmat och idoler, bakterier och dinosaurier. Barnen kommer 
tidigt att lära sig ta ansvar för sina och sina kamraters texter och med tiden får 
de en djupt rotad känsla för vad andra kan ha glädje av i det publika rummet 
och det som aldrig skall finnas där. Alla barn kommer att kunna vara med i 
publicerandet, för alla barn är bra på något som någon annan kan ha glädje av 
att få ta del av. 

Men demokrati och yttrandefrihet är något man alltid måste kämpa för. 
Ingen naturlag skyddar den. Det bästa skyddet för demokrati och yttrandefri-
het är just att många människor använder den, tar ansvar för den och vet 
vilket värde den har. Och ju fler röster som kommer till det publika rummet, i 
skolans hörsalar och utställningar, på teatrar och konsertsalar, på biografer, i 
tidningar, teve och radio, och genom bloggar, konferenser och tidningar på 
nätet, desto svårare är det att tysta denna växande skara. 

 
Dan Åkerlund    
Karlstad i augusti 2005 

 
 
Mer information hittar du på: 
http://publicist.kau.se    
http://aakerlund.org/7b 
 
Om du som läser detta vill ta kontakt med undertecknad så är du mer än 
välkommen.      
dan.akerlund@kau.se 
MKV – Karlstads universitet, 651 88 Karlstad 
Tel. 054 - 700 19 62 
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…  
 
 
 
 

241 Masterman, Len (1985) – Teaching the Media – London: Routledge ISBN: 0-415-03974-6 
sid. 1 

242 http://www.download.com 
243 http://publicist.kau.se 
244 Om en URL har formen HTTP://publicist.kau.se/visa.php?1122334455 kommer inte Google 

att registrera innehållet eller att söka vidare på länken. Innehåller URL:en ett frågetecken 
utesluter sökmotorerna länken. 
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Ledare utan författare. Den svenska grundlagen bör ändras…  

Svenska Dagbladet 2005-05-06, sid 13 C-red 

Benaissa, Mina. Lundgrens dragplåster  
Borås tidning 2005-05-14 sid. 6  
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Lindgren, Peter.  Portade punkare 
Aftonbladet  2005 02 09, sid 4 

Lundgren, Nils. Varför folkomrösta om den nya EU-konstruktionen? 
Borås tidning och 2005-05-13 sid 30  

Carlsson, Georg. De tar oss bit för bit.  
Aftonbladet 2005-05-14 sid 30  

Rydeman, Johan Henrik von Sydow vill ha debatt om nya grundlagen. 
Hallands nyheter 2005-04-26 sid 2  

Radioprogram 
Filosofiska rummet P1 (SR) den 29:e maj 2005 ägnades åt Hannah Arendt 

Filosofiska rummet P1 (SR) den 26:e aug 2005 ägnades år John Dewey. Där 
bl a Tina Kindeberg, lektor i pedagogik vid Lunds universitet 
deltog 

Folkminnen sändes 750 gånger i Sveriges radio P1 under tiden 1990 – 2004. 
Vid årsskiftet 2005 lades programmet ner. 

Godmorgon Världen, SR, P1 9.00 – 11.00 den 22 maj 2005. Ulf Öberg, 
forskare - juridik, menar i en intervju att grundlagen måste änd-
ras 

Vår grundade mening P1 (SR) den 2 juni 2005 ägnades åt Bloggar. 
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http://www.asellus.hellefors.se/asellus/   Asellusprojektet i Hällefors 

Asellus betyder gråsugga på latin 

http://www.attveta.se   
Att Veta AB 

http://aakerlund.org/7b  
Denna studies webbplats  
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http://dynamitbogen.dk 
Dynamitbogen – en sammarbetssajt där några danska skolor 
samarbetar och låter eleverna publicera texter. Dynamitbogen är 
en del ab Jeppe Bundsgaards forskningsprojekt 

http://www.varbackaskolan.huddinge.se/skolbanken/ 
IKT-plan för Vårby skolor i Huddinge kommun 

http://www.kollegiet.com/default.asp?zoom=0&pid=7&typ=87&docid=150969  
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SOU 2003:15 
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Arendt, Hannah - Library of Congress  
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Martin Ford – University of Minisota 

http://www3.tripnet.se/kap/   
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http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm  
Gardner - The Encyclopaedia of Informal Education 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pavlovs_hundar 
Om Pavlov och Pavlovs hundar 
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Gardner - Project Zero is an Educational Research Group at the 
Graduate School of Education at Harvard University 
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Gardner - Penn State University 
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Trageton -  Arne Tragetons webbplats 
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Grundlagarna 
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Benyamine, Isac (2004) 
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http://www.umu.se/kultmed/personal/danielsson/jonas.html 
Danielsson , Jonas -  Doktorand på institutionen för kultur och 
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ITiS Tema Vatten med hjälp av datorn (2001) Öjebyn 

http://www.carelink.se/files/IT_strategi1.pdf   
IT-strategi – Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-
kompetens, Svenska sjuksköterskeföreningen (2002) 

http://www.vxut.kronoberg.se/ITiS/Rapporter/rapport%20Wasaskolan%20O
P-BF.pdf IT som hjälpmedel (2001) Wasaskolan Tingsryd 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/25/9a40f884.pdf  
Utvecklingen av IT-kompetens Regeringskansliet, Näringsdepar-
tementet (2000) 

Lagar och regler 
http://www.dsv.su.se/jpalme/society/Ramsbro-HD-domen.html  

Ramsbrodomen 

http://www.pul.nu   
Sajt om personuppgiftslagen 

http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp 
Sveriges lagar i fulltext 

http://www.riksdagen.se/debatt/lagar_forordningar.asp  
Sveriges lagar i fulltext – alternativ sida 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=34 
Propositioner i fulltext 
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Läroplaner på nätet 
http://www.skolverket.se  

Här finns alla aktuella läroplaner och kursplaner.  

Meddelandesystem och internettelefoni 
http://www.icq.com ICQ 

http://www.msn.se MSN 

http://www.skype.com Skype (internettelefoni) 

Organisationer, myndighetssajter och skolor 
http://www.flicka.gov.se   

Fl!cka - Projektet ligger under Socialdepartementet 

http://www3.tripnet.se/kap/   
Freinetrörelsens i Sverige webbsajt 

http://webnews.textalk.com/kaparen/    
Freinetrörelsens webbtidning Kaparen 

http://www.draminst.se/di/   
Dramatiska Institutet 

http://www.itkommissionen.se/index-2.html   
IT-kommissionen  

http://www.kollegiet.com 
KK-stiftelsens webbtidning 

http://www.rtvv.se  
Radio och TV-verket 

http://www.tu.se  
Tidningsutgivarna 

http://www.tidningeniskolan.se/   
Tidningen i skolan 

http://www.mms.se 
Mediemätning i Skandinavien 
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http://www3.tripnet.se/kap/
http://webnews.textalk.com/kaparen/
http://www.draminst.se/di/
http://www.rtvv.se/


 

Publiceringsverktyg 
http://www.hotscripts.com  

Blogg: Här finns många (fria) serverprogram för publicering 
(sök på blog) 

http://hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/Blog/index.html
 Blogg: serverprogram 

http://publicist.kau.se  
Publicist 

http://www.shoutcast.com    
Shoutcast: Fri programvara för radiosändning över Internet 

http://webnews.textalk.com/se/skola.phtml  
Textalk 

Redigeringsverktyg 
http://www.download.com  

- Gott om fri programvara, bland annat… 
Bildredigering: sök på Gimp 1 
Ljudredigering (på svenska): sök på Audacity 

http://openoffice.org 
Fritt officepaket på svenska2 – kompatibelt med Microsofts offo-
cepaket. 

Skolmyndigheters webbplatser 
http://www.edu.fi/svenska/tidningsfabriken/  

Finska skolmyndighetens sajt om webbtidningar 

http://www.skolutveckling.se  
Myndigheten för skolutveckling 

                                                           
 

 
 
1 Programvaran finns ej uttryckligen refererad till i texten – Rekommenderas! 
2 Programvaran finns ej uttryckligen refererad till i texten – Rekommenderas! 
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http://www.skolutveckling.se/skolnet/testplats/index.html  
Myndigheten för skolutveckling  - Testplatsen  

http://www.skolutveckling.se/skolnet/  
Myndigheten för skolutveckling  - Skolnet 

http://www.multimedia.skolverket.se/ 
Myndigheten för skolutveckling  - Multimediabyrån 

Skoltidningar på nätet 
Följande skoltidningar används av de i studien intervjuade lärarna 

 
http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=1515 

Köpingsskolan - Mörbylånga 

http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=182 
Kåggebladet - Svedala 

http://webnews.textalk.com/se/view.phtml?id=1130 
Rosenbladet - Karlskrona 

http://tunabladet.info 
Tunaskolan - Luleå 

http://www.hellefors.se/skolor/hjulsjo/index.htm 
Hjulsjö skola - Hällefors 

Upphovsrättsorganisationer 
http://www.copyswede.se  Copyswede 

http://www.ifpi.se Ifpi – (skivbolagens organisation) 

http://www.ncb.dk Nordisk Copyright Bureau 

http://www.sami.se Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation 

http://www.stim.se Stim – Svenska Tonsättares Internationell Musikbyrå 

Uppslagsböcker 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Studio_S   

Wikipejda - uppslagsord Studio S 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/N%E4rradio   
Wikipejda – uppslagsord Närradio 

http://www.ne.se   
Nationalencyklopedin på nätet. Uppslagsord som använts och re-
fererats till i detta arbete är bland annat:  
Text, Textlingvistik, Dewey, Arendt, Weber, Marx, Freinet, Pia-
get, Montessori, Skinner, Freire, Fröbel, Pestalozzi, Medier 

http://www.infed.org/ 
Infred - the encyclopaedia of informal education. Uppslagsord 
som använts och refererats till i detta arbete, är bland annat: De-
wey, Arendt, Weber, Marx, Freinet, Piaget, Montessori, Skinner, 
Steiner, Freire, Fröbel, Pestalozzi 

Webbhotell 
http://www.b-one.se B-one  (ligger i Danmark) 

http://www.web10.se Web10 (ligger i Danmark) 

Webbsamhällen 
http://www.passagen.sePassagen  

http://www.LunarStorm.se LunarStorm 

http://www.LunarStorm.se/works LunarStorm – statistik 

http://www.alltforforaldrar.se  Allt för föräldrar 

http://www.snyggast.se Snyggast 

http://www.snuttis.com Snuttis 

http://www.playahead.com Playahead 

http://www.hamsterpaj.net Hamsterpaj 
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10 Tack!  

Bosse Andersson: Verket för skolutveckling 

Britt Broselid: Lärare i åk 5 och 6 på Köpingsskolan i Mörbylånga  

Carina Näslundh: Redaktionschef på tidningen Datorn i Utbildningen 

Christina Svensson Carlsson: Lärare, förskoleklass till åk 5, i Hjulsjö skola i 
Hällefors kommun 

Hans Öjemark: Kansliråd på näringsdepartementet  

Isabella Åkerlund: …som korrekturläst245, klippt gräsmattan och påmint 
författaren om när maten skall lagas 

Jan-Ove Eriksson: Kollega och handledare som kommit med mycken klok-
skap 

Jeppe Baudsgaard: Forskare vid Danmarks pedagogiska universitet som 
opponerade på mitt paper om publicistiskt arbetssätt, MKV-
konferensen i Ålborg i aug 2005 

Johan Palmgren: IT-pedagog och IT-ansvarig på Klågerups skola, Svedala-
Kommun 

John Daleke: Lärare och IT-ansvarig på Rosenfeldtsskolan i Karlskrona 

Lasse Högberg: Kollega som kommit många intressanta spår 

Lotta Delin: IT-samordnare i Sandvikens kommun 

Magnus Saemundsson: Projektledare, Nordiska skoldatanätet Myndigheten 
för skolutveckling 
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Mats Karlsson: Projektledare på MMS http://www.mms.se 

Martin Brinnen: Verksjurist på Radio- och TV-verket  

Mikael Iselow:  Multimediabyrån  

Niilo Alhovaara:  Pedagog i åk 7 - 9 och initiativtagare till Tunabladet.info, 
Luleå 

Nils-Erik Nilsson:  Lektor i svenska vid Karlstads universitet 

Rickard Ericsson:  Ansvarar för tekniskt utvecklingsarbete på LunarStorm 

Susan Mehler: Lärare i engelska vid Karlstads 

Ulf Buskqvist: Kollega med många intressanta boktips och idéer 

                                                           
 
Fotnoter 
 
 
 
 

245 Eventuella korrekturfel beror på författarens slarv med rättningen eller kan skyllas på 
svagheter i Microsoft Word. 
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11 Bilagor  

Barns tevekonsumtion 
MMS-mediemätningar246 under april 2005. Enligt Mats Karlsson, projektle-
dare på MMS är vanligen månaden april en genomsnittsmånad, så en extra-
polering av siffrorna kan rent statistiskt vara acceptabelt.  

 
(min/dag) 3-6 år 7-11år 12-14 år 15-19 år 
Teve 87 85 79 78 
Video/dvd 29 23 19 10 
Totalt 116 108 98 88 

 
100 minuter per dag ger 36500 minuter eller ca 600 timmar per år. Barn är i 
skolan ca 1000 timmar per år om lunchrasten tas bort. 

 
Enligt Hadenius Weibull, Massmedier 1978 år utgåva, var tevekonsumtionen 
1976/77 följande: 

 
(min/dag) 9-14 år 15 - 24 år 25 - 44 år 45 -64 år 65-79 år 
Teve 134 100 103 118 128 

Övriga bilagor 
Se http://aakerlund.org/7b 
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246 http://www.mms.se 
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