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1. Inledning och syfte 

I dagens samhälle översköljs vi av mediebudskap. Genom TV, radio, Internet och tidningar 

får vi med oss det senaste som hänt i Sverige och resten av världen, och på löpsedlar står att 

läsa om den senaste skandalen i Paradise Hotel. För barn och ungdomar är det 3G, World of 

Warcraft och Idol som gäller. Men varför har media haft sådan genomslagskraft i samhället, 

kan man undra? – TV och dataspel är skoj, svarar några ungdomar vi frågar, – det händer 

saker hela tiden, så det blir inte långtråkigt. Medieforskaren Jostein Gripsrud diskuterar 

fenomenet på en mer psykologisk nivå. Många människor har ett ouppfyllt behov av social 

samvaro, menar han, och fortsätter att medierna erbjuder en abstrakt, föreställd gemenskap 

som många behöver idag.1 Istället för att hälsa på grannarna så tar vi med oss kaffekoppen 

och följer med in i Big Brothers vardagsrum. Det finns mycket annan forskning som 

undersöker intresset för media, men vilken teori vi än väljer att tro på så kvarstår fakta: media 

är idag en stor del av varje människas liv.    

Vi tror att det inom skolans beslutandeorgan finns en vilja att förändra skolan och anpassa den 

till ’mediesamhället’. Våra funderingar finner stöd i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94. Under rubriken skolans uppdrag står att läsa: ”Eleverna ska kunna 

orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt.”2 samt att ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion 

i den skilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden 

och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion.”3    

Apropå kunskapsbegrepp så skriver David Buckingham att media otvetydigt är samtidens 

viktigaste redskap för kulturella uttryck och kommunikation, och han menar vidare att 

människor måste kunna hantera moderna media för att vara aktiva deltagare i samhällslivet.4  

Det är denna bakgrund som har skapat vårt intresse för uppsatsämnet.   

I vår utbildning till lärare i media har vi stött på begreppet media literacy, som direktöversatt 

betyder läs- och skrivkunnighet i media. Begreppet används i internationella 

                                                

 

1 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle (Göteborg: Daidalos AB, 2002), s. 19, 40. 
2 Lärarförbundet, Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer (Stockholm: Lärarförbundet, 
2002), s. 11. 
3 Lärarförbundet, s. 12. 
4 David Buckingham, Media Education – Literacy, Learning & Contemporary Culture (Cambridge: Polity Press, 
2003), s. 5. 
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forskningssammanhang för att beskriva vad mediepedagogiken, eller media education som det 

också kallas, vill uppnå: en kritisk mediekompetens.5 Som blivande mediepedagoger är vi 

intresserade av vad aktuell forskning kan berätta om mediepedagogik och kritisk 

mediekompetens. Vår förhoppning är att vi ska lära oss något som vi har nytta av i vår 

framtida yrkesprofession.  

Syftet med uppsatsen är att göra en översyn av forskarläget om mediepedagogik och kritisk 

mediekompetens samt att empirisk undersöka om lärare i högstadiet undervisar om, med och 

för media. Vi ämnar även undersöka vilka attityder, tankar och reflektioner lärarna har kring 

media och lärande i skolan. Avgränsningar beskrivs detaljerat i metodavsnittet.  

2. Litteraturöversikt 

Bakgrundsavsnittet i denna uppsats tillhandahåller information om mediepedagogik och vad 

den söker uppnå genom att ta upp vad som står om media och undervisning i såväl forskning 

som skolans läroplan. Den startar upp i en definition av begreppen media literacy och media 

education (2.1) och går över i en diskussion om vad som menas med media och massmedia 

(2.2). Vidare står att läsa om hur tankar kring mediepedagogik har utvecklats genom tiderna i 

en historisk resumé (2.3), medieundervisning i tre aspekter (2.4) och ett avsnitt som kallas 

”Varför kritisk mediekompetens och medieundervisning” (2.5). Slutligen tar vi upp 

problematiken runt en kompetent mediepedagogik i skolan (2.6), formellt och informellt 

lärande (2.7) och läroplanen för de obligatoriska läroformerna, Lpo 94 (2.8). 

    

2.1 Definition av begreppen media literacy och media education 

Inom forskningen i ämnesområdet som behandlar utbildning om medier nämns olika begrepp 

i litteraturen som kan ha en tendens att överlappa varandra. Det kan därför vara svårt att skapa 

sig en klar definition av begreppen. Det finns två begrepp som vi valt att koncentrera vårt 

arbete på: media literacy och media education. Den mesta forskningen inom området vi 

studerat ligger utanför Sverige vilket gör att begreppen är på engelska. Vi vill klara ut 

begreppen och göra en tolkning av begreppen på det svenska språket då vårt arbete är skrivet 

på svenska.     

                                                

 

5 Karin Fogelberg, Media Literacy- en diskussion om medieundervisning. Arbetsrapport nr 25 (Göteborg: 
Göteborgs universitet, 2005), s. 6.   
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Media literacy är ett begrepp där vi har valt Karin Fogelbergs översättning till kritisk 

mediekompetens. Det handlar om att en person har kunskaper om olika medieformer och 

uttryck som finns i ett modernt informationssamhälle. Kritisk mediekompetens är att en 

person har olika verktyg i form av kunskaper för att kunna förstå hur medier fungerar och 

skapar bilder av vår verklighet. Det handlar även om att själv kunna använda sig av medier för 

att vara en aktiv samhällsmedborgare. Kritisk mediekompetens är att ha skapat sig en förmåga 

att analysera och kunna utvärdera den makt, påverkan och betydelse medierna har i samhället. 

Vara ”läskunnig” i dagens samhälle handlar inte bara om att kunna läsa i en bok, utan det 

krävs en läskunnighet av ett vidare slag för att förstå och hantera sin omvärld. Förmågan att 

kunna använda sig av gamla och nya medieteknologier på ett bra sätt har stor betydelse för att 

kunna kommunicera idag. Begreppet kritisk mediekompetens innefattar en mängd olika 

verktyg av ny kunskap som behövs i ett samhälle med ständigt flöde av information och nya 

kommunikationsteknologier.6   

Gunther Kress skriver om ordet literacy och dess innebörd: ”I engelsk-språkiga sammanhang 

så finner vi ordet literacy – läs- och skrivkunnighet. Eftersom det redan används i mycket 

vidgade betydelser, så kan vi besluta att utöka dess användningsområde ännu längre så att det 

täcker in alla resurser som används för att skapa meddelanden, oavsett om det är ord eller 

bilder, eller andra medier.” 7  Kritisk mediekompetens är kunskap för livet i en global 

medievärld, skriver Pär Lundgren. Vidare skriver han att vi länge har värdesatt förmågan av 

att läsa och skriva som det primära i form av att kommunicera och kunna förstå traditioner, 

historia, sociala och politiska tankar och nyheter. Idag delar skolan, familjer och alla 

samhällsinstitutioner på ansvaret att förbereda unga människor att lära och leva i en global 

kultur som i allt större utsträckning är kopplat till multimedia och påverkad av starka 

föreställningar, ljud och ord. 8   

I Nordamerika används ofta termen ”media literacy” för att beskriva vad som i Storbritannien 

heter ”media education”. Det finns alltså risk för missförstånd när man läser forskning från 

olika länder. Termen media literacy började först användas i Storbritannien under sent 1980-

tal. Då gjordes försök att integrera medieutbildning i det engelska språkämnet, vilket delvis 

förklarar referensen till ”literacy” som betyder läs- och skrivkunnighet. Buckingham 
                                                

 

6 Fogelberg, s. 6.   
7 Gunther Kress, Literacy in the New Media Age (London: Routledge, 2003), s. 21. 
8 Pär Lundgren, Media Literacy and Image Education in Denmark, Finland and Sweden (European Commisson, 
Bryssel, 2002), s. 100.   
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diskuterar hur ordet ”literacy” innehåller ett motsatsförhållande. Dels, menar han, syftar ordet 

till att höja statusen på det relativt nya medieämnet genom kopplingen till den språkliga läs- 

och skrivkunnigheten. Dels motverkar ordet det första syftet, genom att förankra 

uppfattningen att det skrivna ordet är den enda ”riktiga” formen av kommunikation. 9  

Media education är ett begrepp som kan översättas med medieundervisning eller 

medieutbildning. Det handlar om hur undervisning kan genomföras för att utbilda barn och 

ungdomar om medier. Medieundervisning är det som påbörjar processen som leder till att 

skapa en högre kritisk mediekompetens.10  Len Masterman skriver att medieutbildning är ett 

av de få instrument som lärare och elever besitter för att börja ifrågasätta de stora skillnader i 

kunskap och makt som existerar mellan dem som framställer information för sina egna syften, 

och dem som konsumerar det troskyldigt som nyheter och underhållning. Vidare menar 

Masterman att den verkligt svåra och viktiga uppgiften som en medielärare har är att få sina 

elever att utveckla tillräckligt med självförtroende och kritisk mognad, så att de förmår att 

kritiskt bedöma medietexter som de kommer att mötas av i framtiden.11  

2.2 Media och massmedia   

Begrepp som media och massmedia ges olika betydelser i olika kulturer och av olika 

individer. För att klargöra begreppen har vi valt att utgå från den amerikanske forskaren W. 

James Potters definition av begreppen. Enligt Potter betyder ordet media att sprida 

meddelanden med hjälp av teknik. De tryckta medierna är ofta böcker, tidningar och de 

elektroniska är exempelvis radio, television, film, CD och Internet. Men hur skiljer sig 

massmedia från media?12  

Skillnaden på begreppen har inte något att göra med publikens storlek eller publikens 

upplevelse när de tar emot meddelanden. Ordet massmedia har att göra med motivet sändaren 

har av sitt meddelande.  För att det ska vara massmedia ska sändarens huvudmotiv vara att 

skapa en publik som regelbundet utsätter sig för sändarens meddelanden. Gärna skapa en 

ritual i en publiks vardag för att ta emot ett eller flera meddelanden. Det kan vara svårt att 

skilja på media och massmedia då de använder sig av samma kanaler för att nå ut med sina 

meddelanden. För att göra det enklare tar Potter upp några exempel. Om en person tittar på en 

                                                

 

9 Buckingham, s. 35-36. 
10 Fogelberg, s. 6. 
11 Len Masterman, Teaching the media (London: Routledge, 1985), s. 11,  s. 24. 
12 W. James Potter, Media Literacy, 3 uppl. (Thousand Oaks, CA: Sage , 2005), s.16. 
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dokusåpa på Tv utsätts den personen för massmedia. Tittar samma person på en 

videoinspelning från sin födelsedag på samma televisionsapparat är det inte massmedia, utan 

media. Om en person läser ett e-postmeddelande från en vän så är det inte massmedia. 

Däremot om samma person läser ett e-postmeddelande från ett supportföretag som skickat ut 

ett meddelande till alla som är medlemmar i företaget, då är det massmedia.13  

Massmedieföretag gör sina meddelanden enkla att förstå samtidigt som de försöker ha ett 

intressant innehåll som ska locka publiken. På detta vis hoppas företagen att de skapar en 

produkt som publiken upplever är ett värdefullt inslag i deras liv. Massmedieföretagen väljer 

olika medium för att förmedla deras produkter till en viss publik. Exempelvis är 

morgontidningar ett medium där innehållet i exempelvis Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet är produkten. Tv är också ett medium där Idol, morgonnyheter och Expedition 

Robinsson är produkten. Om massmedieföretagen når sitt mål, att produkten blir omtyckt, så 

leder det i sin tur till att skapa en trogen publik som vill ta emot den massmedieprodukten 

flera gånger. Massmedieföretag med populära produkter kan då även hyra ut sin publik till 

företag inom marknadsförning, för att tjäna mer pengar.14  

2.3 En historisk resumé 

Detta avsnitt behandlar hur tankar kring mediepedagogik och medieundervisning har 

utvecklats, från ”defensivitet” till en demokratisering av media.  

2.3.1 Vaccinationsmodellen: omkring 1930-1950 

Den tidiga debatten om barn och media, likväl som de första mediepedagogiska idéerna, hade 

tydliga moraliska förtecken.15 Yttringar i massmedia ansågs av många vara ytliga och 

skadliga nöjen som skulle leda till ungdomens sociala och kulturella förfall och de skulle 

därför bekämpas.16 1933 skrev därför Denys Thompson och F. R. Leavis i Storbritannien den 

första systematiska uppsättningen förslag till hur man skulle undervisa i massmedia.17 Det 

antogs att mottagare av massmedia var försvarslösa varelser som ’injicerades’ av massmedias 

                                                

 

13 Potter, s. 16. 
14 Potter, s. 17. 
15 Birgitte Tufte, 1999, Media Education in Europe. With Special Focus on the Nordic Countries. I Cecilia von 
Feilitzen & Ulla Carlsson (red) Children and Media – Image, Education, Participation.  (Göteborg: Nordicom, 
1999), s. 205. 
16 Masterman, s. 39-40.  
17 Buckingham, s. 7 och Masterman, s. 38. 



 

7

 
manipulativa budskap.18 Tanken var att undervisningen skulle rusta studenterna att stå emot 

de förföriska, kommersiella lockelser som massmedia erbjöd. Istället skulle ungdomarna inse 

storheten i det litterära arvet. Vaccinationsmodellen fungerade så att eleverna utsattes för 

utvalda massmedieyttringar i skolan, varvid lärarna förklarade vilken skadlig inverkan 

massmedian hade på eleverna. Forskare menade att när ungdomarna hade utsatts för denna 

behandling skulle de inse massmedias emotionella falskhet och fördöma den.19  

2.3.2 Hög– och lågkultur: omkring 1950-1970 

Gradvis flyttades forskningsperspektivet från vad medierna gör med människan, till att gälla 

vad människan gör med medierna. Fokus flyttades alltså från att undersöka sändaren till att 

undersöka mottagaren.20 I slutet av 1950-talet utvecklades i Storbritannien ämnet ’cultural 

studies’ - kulturstudier, där lärare började ifrågasätta den kulturella kanon21 och 

uppmärksamma och diskutera populärkultur. Den progressiva22 undervisningen innebar även 

att elever uppmuntrades att skriva och tala om sina vardagsupplevelser, samt diskutera 

samtida sociala ämnen.23 Men det fanns fortfarande en tydlig distinktion mellan ’hög’ och 

’låg’ kultur24, bland annat ansågs film – åtminstone från Storbritannien och övriga Europa – 

vara högkultur, medan TV (och övrig populärkultur) var lågkultur och skadligt för barn och 

unga.25 Medieutbildningen under denna period dominerades av undervisning som syftade till 

att lära eleverna att välja ’bra film’ framför ’dålig TV-underhållning’.26  

2.3.3 Semiotisk analys27: omkring 1970-1990 

Enligt Buckingham innebar 1970-talet ett paradigmskifte för synen på media och 

medieundervisning. Då, menar han, blev ”diskriminering baserat på kulturellt värde effektivt 

ersatt av en form av politisk- eller ideologisk avmystifiering”.28 Det ansågs inte längre lika 

viktigt att barn och unga lärde sig välja rätt media, huvudsaken var att de kunde göra 

semiotiska analyser och ’avslöja’ de underliggande ideologiska budskap som man trodde 

                                                

 

18 Tufte, s. 205. 
19 Buckingham s. 7. 
20 Tufte s. 205. 
21 Kanon, ex. litterär kanon: lista över en nations, eller en hel världsdels, författare vars verk av forskare har 
kommit att betraktas som de viktigaste och mest betydelsefulla [...]. Källa: Lexin – skoldatanätet (2005-11-29). 
22 Progressiv: positiv till förändringar och utveckling. Källa: Norstedts svenska ordbok. 
23 Buckingham, s. 9. 
24 Tufte, s. 206. 
25 Buckingham, s. 8. 
26 Tufte, s. 206. 
27 Semiotik: läran om tecken och symboler; vad de betyder och hur de används. Källa: Cambridge Dictionaries 
Online (2005-11-29) Författarnas översättning. 
28 Buckingham, s. 9 Författarnas översättning. 
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fanns i medias budskap.29 En av de största företrädarna för den nya medieundervisningen var 

Len Masterman. Han poängterade att medieuttryck inte skulle ses som reflektioner av 

verkligheten, då de ofrånkomligen visar ”partiska och utvalda konstruktioner av världen”30, 

och han underströk vikten av att människan aktivt ’läser’ och tolkar medias budskap.  

2.3.4 Demokratisering och ”defensivitet”  

Så långt kommet i mediepedagogikens historia behöver vi stanna upp och reflektera över 

utvecklingen. Enligt Buckingham går det att utläsa två parallella tendenser i utvecklingen, 

som strider mot varandra: demokratisering av media och ”defensivitet”31 – en defensiv 

hållning gentemot media. Den första tendensen innebär att skolan och dess förhållande till 

media har genomgått en demokratisering – en lång process där elevernas ’fritids-kultur’ så 

sakteliga tilldelats ett högre värde och slutligen ansetts vara viktig nog att tas upp i skolan. 

Den andra tendensen innebär att skolan intagit en defensiv hållning gentemot media och 

populärkultur. Den baseras på föreställningen att media har ett kraftfullt, och nästan enbart 

negativt, inflytande på människan, och att barn och ungdomar är speciellt känsliga för dess 

manipulation.32  Defensivitet har haft varierande innebörd genom mediehistorien, men tre 

perspektiv har varit mest framträdande: 

 

Kulturell defensivitet: yttrar sig exempelvis i form av vaccinationsmodellen och 

värderingen i ’hög’ och ’låg’ kultur. 

 

Politisk/ideologisk defensivitet: Tron att media innehåller negativa ideologiska 

budskap, vilka kan avslöjas genom semiotisk analys. 

 

Moralisk defensivitet: Utbrett i USA, men förekommer runtom i världen. Speglar 

rädslan att exempelvis sex, våld och materialism i media har ett negativt inflytande på 

människan. Även här föreslås medieundervisning  kunna lösa problemet.33  

2.3.5 Mot ett nytt paradigm: omkring 1980-nutid 

Trots att synen på kulturellt värde, att exempelvis litteratur och opera är högkultur emedan 

populärkultur i media är lågkultur, till stor del förändrades från 1970-talet och framåt, så tog 

det längre tid att förändra skolan. Det var länge ett stort glapp mellan den media som lärare 

                                                

 

29 Tufte, s. 206. 
30 Masterman, s. 38. Författarnas översättning. 
31 Buckingham använder det engelska ordet ’defensiveness’ ett substantiv som inte har någon svensk 
motsvarighet. Den närmaste betydelsen är ’att vara på defensiven’/’ha en defensiv hållning’, men vi väljer att 
använda ordet ’defensivitet’ trots att det inte är språkligt korrekt. 
32 Buckingham, s. 9-10. 
33 De tre punkterna: Buckingham, s. 10-11. 
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respektive elever intresserade sig för, men under 1980- och 90-talet började det gradvis bli 

mer accepterat att även ungdomars populärkultur var viktig i studiesyfte. Fler och fler lärare 

använde sig av populära medietexter i undervisningen, och ett fåtal producerade media, 

exempelvis gjorde en film, i klassrummet. 34   

Under det senaste decenniet har dessutom media-defensiviteten förändrats; den är långt ifrån 

uträknad, men blir gradvis allt mindre defensiv. En mer modern utgångspunkt i 

medieforskning är att media inte nödvändigtvis är skadlig, eller att unga människor enbart är 

passiva mottagare. Tvärtom visar aktuell forskning att barn och unga är en mycket mer 

oberoende och kritisk publik än de tidigare ansetts vara. Samtidigt har gränserna mellan så 

kallad högkultur och lågkultur blivit allt svårare att hålla isär.35 Idag kan ett hårdrocksband 

spela ihop med en symfoniorkester och göra succé36, och på TV avlöser nyheter och 

debattprogram, sport och nöjesprogram varandra i en strid ström.   

”Den här nya trenden är en del av vad som skulle kunna kallas the new media education – den 

nya mediepedagogiken, en ansats som inte längre är baserad på moralpanik”, skriver Tufte.37 

Hon förklarar vidare att den nya pedagogiken innebär en avslappnad, pluralistisk och 

ämnesöverskridande ansats till medieundervisning. Buckingham, som även han är en 

förespråkare av den nya mediepedagogiken, framhåller att grundtanken är att unga människor 

inte behöver skyddas från media, men att de behöver medieundervisning för att lära sig 

hantera dagens stora medieflöde.38  Han beskriver att syftet med den nya mediepedagogiken 

är att utveckla ett reflexivt lärande, där eleverna får tillfälle att reflektera över sin egen plats i 

medierna – som läsare och författare av medietexter, och utveckla en förståelse över vilka 

sociala och ekonomiska faktorer som interagerar i media.39   

2.4 Medieundervisning i tre aspekter 

Inom forskningen för mediepedagogik/-undervisning finns det olika perspektiv på hur 

medieundervisning kan bedrivas och vad det kan innehålla. Klas Viklund delar upp 

medieundervisningen i tre delar i ett diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt 

                                                

 

34 Tufte, s. 206. 
35 Buckingham, s. 12. 
36 Metallica och San Francisco Symphony Orchestra, 1999, S & M.  
37 Tufte, s. 209. Författarnas översättning.  
38 Buckingham, s. 13. 
39 Buckingham, s. 14. 
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utvecklingsarbete i skolan med namnet Agenda M. Medieundervisningen delas in i tre 

aspekter där undervisning om, med och för medier diskuteras.40    

Då det är undervisning om medier är det själva medierna som kunskapsområde som 

behandlas. Det är undervisning om mediernas innehåll, villkor, historia och dess roll i 

samhället. Viklund ger några exempel där han skriver om vad undervisning om medier kan 

innehålla: 

 

Medias historia från den första tryckpressen till dagens medieteknologier. 

 

Medietexter - kunskap om olika sätt att uttryck sig på med hjälp av olika medieformer. 

Även ta upp olika analysmetoder. 

 

Medieinstitutioner - om medias affärsverksamhet såsom ekonomiska förhållanden, 

ägandeskap och produktion. 

 

Medier och medias publik - olika teorier om kommunikation, användning av media, 

kulturer och socialisation. 41    

Undervisning med medier är att använda sig av olika medier som pedagogiska verktyg i sin 

undervisning, medierna blir en form av läromedel. Viklund skriver: ”Det handlar om en 

vidgad syn på begreppet läromedel som inbegriper alla olika medieprodukter, massmedier och 

populärkulturen.”42  Det kan exempelvis innebära att läraren istället för att be eleverna läsa en 

text om Egyptens faraoner väljer att visa en film från Utbildningsradion som behandlar 

samma tema.   

Undervisning för medier handlar om att ge eleverna kunskap om hur de själva kan hantera 

olika medieformer för att uttrycka sig. Arbeta för medier har även delbetydelsen att utbilda 

elever som vill bli yrkesverksamma inom mediebranschen. Viklund ställer sig frågan hur 

kommunerna och skolorna ska ställa sig till en utveckling där dagens datorer kan användas till 

avancerade medieproduktioner, exempelvis göra radioprogram, skapa musik och redigera 

filmer.43   

                                                

 

40 Klas Viklund, Agenda M  (Stockholm: Svenska Filminstitutet, 2003), s. 13.   
41 Viklund, s. 14. 
42 Viklund, s. 13.    
43 Viklund, s. 13.    
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Viklund skriver att medieundervisningen, indelat i de tre aspekterna om, med och för, har sin 

grund i föreliggande diskussioner för skolans kultur- och mediepedagogiska utveckling när 

det gäller ett aktivt och kreativt arbete i skolan.   

Det är främst tre ståndpunkter som ligger till grund:  

 

Eleverna får utmanas att analysera och reflektera runt olika medieformer och dess 

uttryck. (Om) 

 

Eleverna ska få låta sig inspireras och ta del av professionella uttryck. (Med) 

 

Eleverna får möjlighet att kommunicera med andra genom att själva kunna uttrycka 

sig med de olika mediala uttrycksformerna.(För)44     

2.5 Varför kritisk mediekompetens och medieundervisning 

Jostein Gripsrud skriver om den primära och den sekundära socialisationen för barns 

utveckling. Den primära socialisationen handlar om den del av socialisationen som pågår 

ibland de närmaste, inom hemmet och dess familjemedlemmar. Den sekundära socialisationen 

är de socialisationsprocesser som pågår utanför hemmet, exempelvis i skola, idrottsföreningar, 

kyrka eller fritidsgårdar. I samspel med andra- och i all form av socialisationsprocesser får vi 

reda på något om vilka vi är som individer och vad som kan tänkas förväntas av oss. Gripsrud 

menar att sådan information får vi från massmedierna i så hög grad idag att de har blivit en av 

den största och viktigaste delen av den sekundära socialisationsprocessen. ”Medierna bidrar 

till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är.” 45   

I en rapport tar Lundgren upp varför det i dagens samhälle är viktigt med medieundervisning 

och varför det är viktigt att varje människa skapar sig en högre grad av kritisk 

mediekompetens. Lundgren beskriver hur medierna har flyttat in i varje människas hem. Alla 

är vi idag beroende av massmedias kommunikation med oss för att vi ska kunna veta vad som 

händer i de politiska, ekonomiska och sociala förhållandena i samhället. Vi litar även på att 

media ska ge oss underhållning och roa oss på vår fritid. Det mesta vi vet om andra platser, 

människor och händelser i världen som vi själva inte kan uppleva kommer från media. 

Lundgren menar att film och television har blivit vår generations sagoberättare och att dessa 

berättelser ger oss en bild av vilka vi är, vad vi tror på och vad vi vill bli.46  

                                                

 

44 Viklund, s.14. 
45 Gripsrud, s. 17. 
46 Lundgren, s. 99. 
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Fortsättningsvis beskriver Lundgren riskerna med massmedias kommunikation med oss. Han 

ger ett exempel där han menar att vi kan lära från medierna att vårt land är starkt och stabilt, 

att vår politik är pålitlig och att våra tekniska prestationer är utomordentliga. Men att låta 

massmedia skapa föreställningar av oss själva är riskfullt då media ofta måste följa 

överenskommelser som gör att deras information till oss faller utanför ramen för det verkliga 

livet. Medierna kan informera oss vad det innebär att vara kvinna eller man, hur familjer ska 

vara eller vad det innebär att bli gammal. Vi tar emot dessa meddelanden vid flera upprepande 

tillfällen vilket leder till att vi omedvetet börjar acceptera dessa föreställningar som sanna, 

utan att tänka på det, hävdar Lundgren.47 Men, påpekar Masterman, det är viktigt att minnas 

att media inte är reflektioner av världen. Snarare är medieyttringar ett resultat av en aktiv 

process där media konstruerar en bild av verkligheten.48      

Lundgren menar att om vi misslyckas med att hjälpa unga att utveckla en högre nivå av kritisk 

mediekompetens, då tillåter vi deras personliga utveckling och självbild att bli kontrollerad av 

kvinnor och män som inte är i deras och vår närvaro, vilkas värderingar och visioner vi 

kanske inte alls delar. Filmskapande, menar Lundgren, är ett viktigt sätt för unga att få en 

förståelse för hur media fungerar, meningen är inte att träna unga i att kunna skaffa sig 

professionella mediejobb i framtiden. Unga människor måste kritiskt kunna värdesätta världen 

omkring dem för att effektivt och fullt ut kunna delta i den.49    

Cecilia von Feilitzen skriver om medieutbildning med utgångspunkt i FN:s barndeklaration. 

Hon påpekar att det primära med medieutbildning inte ska vara att skydda barnen från viss 

media. Det ska inte innebära att injicera i dem en viss moral eller åsikter som lär dem att 

avskärma sig från dålig media och istället välja den media som anses vara bra media i 

samhället. Medieutbildning, menar hon, måste istället innehålla ett försök att förändra 

medieproduktionen och mediesituationen i hela samhället, genom att förbättra barns egen 

produktion och deltagande. Vidare skriver Feilitzen att rätten till yttrandefrihet, information 

och rätten till att uttrycka sina åsikter i ämnen som påverkar ens egen situation, måste i dagens 

samhälle även innefatta aktivt deltagande i media. 50  

                                                

 

47 Lundgren, s. 99. 
48 Masterman, s. 20. 
49 Lundgren, s. 99-100.   
50 Cecilia von Feilitzen, Media Education, Children’s Participation and Democracy. I Cecilia von Feilitzen & 
Ulla Carlsson (red) Children and Media: Image, Education, Participation (Göteborg: Nordicom, 1999), s.22. 
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Meningen med att skapa sig en högre grad av kritisk mediekompetens är att ge oss mer 

kontroll över olika tolkningar av medias information till oss, skriver W. James Potter. Han 

menar att all information från media har en betydelse på en ytlig nivå tillsammans med fler 

underliggande betydelser. De människor som har en lägre grad av kritisk mediekompetens har 

svårare att tolka och se de underliggande meningarna i ett meddelande, vilket leder till att 

media skapar sig kontroll över hur en person ser på sig själv och verkligheten runtomkring 

sig. Har en människa däremot en hög grad av kritisk mediekompetens då vet hon vilken 

tolkning av meddelandet hon ska välja som är det mest användbara i flera avseenden, 

exempelvis emotionellt, moraliskt och estetiskt. Genom att skapa sig en hög grad av kritisk 

mediekompetens öppnas en större valfrihet och makt att själv bättre kunna kontrollera sina 

egna föreställningar och beteenden. Med få eller ingen möjlighet till val och avsaknad av 

kunskap hur val av olika tolkningar kan göras, då är mycket av världen stängd. Då blir det 

enda valet att acceptera medias upplägg av värderingar, föreställningar, åsikter och tolkningar 

av nyheter. 51   

Len Masterman skriver att utanför skolan är de mest inflytelserika och spridda 

kommunikationssätten visuella. Han menar att skolan förr eller senare måste erkänna vikten 

av att eleverna utvecklar en förmåga att undersöka visuella bilder med ett kritiskt 

förhållningssätt. Skolan, påstår han, bör inte gå bakåt i tiden utan framåt, men från grunden. 

Detta för att kunna utveckla de anlag och förmågor alla är i behov av om de ska ha relevant 

utbildning i dagens samhälle och i framtiden. Masterman menar att skolorna under 1980-talet 

i hög grad skapar elever som antingen har en naiv tilltro att medieuttryck inte behöver 

ifrågasättas eller, vilket är lika illa, elever som har uppfattningen att media är källan till allt 

ont. 52        

                                                

 

51 W. James Potter, Media Literacy, 2 uppl. (Thousand Oaks, Ca: Sage, 2001), s. 10.  
52 Masterman, s. 13-14. 
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Vid Center for Media Literacy i USA, tar Chris Worsnop upp ett antal punkter, där han pekar 

på  varför det behövs medieundervisning i dagens skola.  

 
Historia - media visar oss vår historia och hur vi har påverkats och formats av den, till 

de vi är idag.  

 
Geografi - media talar om för oss var vår plats är i världen.  

 

Medborgarskap - media får oss att förstå hur det närmaste runtomkring oss fungerar 

och var vår individuella plats är i samhället. 

 

Litteratur - media är idag den största källan till modern kultur och underhållning. 

 

Litteratur - media gör det nödvändigt för oss att skapa och använda oss av olika 

färdigheter för ett kritiskt tänkande. 

 

Näringslivet - media är en av den ledande och största affärsmarknaden idag.  

 

Språk - media hjälper oss att förstå hur vi kan kommunicera med varandra på ett bra 

sätt. 

 

Vetenskap och teknologi - media lär oss om utvecklingen inom vetenskap och 

teknologi genom att ge oss det senaste som hänt inom området.   

 

Socialt - media konstruerar verkligheten runtomkring oss och talar om hur de tycker vi 

ska leva våra liv och hur vi ska hantera olika relationer. 

 

Levnadsförhållande - media är idag en lika stor del av vår dagliga miljö som träd, 

berg, sjöar, städer och hav är.  

 

Filosofi och psykologi - media talar om för oss om värderingar och idéer, och hjälper 

oss att förstå (eller missförstå) oss själv och andra.   

 

Politik - media ger oss ständigt politiska och ideologiska meddelanden i våra dagliga 

liv. 

 

Retorik - media använder sig av ett språk med speciella koder och överenskommelser 

som vi måste kunna tyda och förstå. 53  

En forskare som tagit fasta på att medieundervisning är viktigt för barn och unga är 

Amerikanskan Renee Hobbs. Hon är en av förgrundsgestalterna för organisationen Alliance 

for a Media Literate America, AMLA, och är i dagsläget delaktig i ett flertal 

forskningsprojekt som har fokus på medieundervisning.54 Under 1998 genomförde Hobbs en 

                                                

 

53 Chris Worsnop, 20 Important Reasons to Study the Media ( Center for Media Literacy, 2002-2003) 
 (11.12.2005.) http://www.medialit.org/reading_room/article111.html

 

54 Media Education Lab (2005-12-12) 
http://www.reneehobbs.org/renee's%20web%20site/Contact/profile_of_renee_hobbs.htm   

http://www.medialit.org/reading_room/article111.html
http://www.reneehobbs.org/renee's%20web%20site/Contact/profile_of_renee_hobbs.htm


 

15

 
stor empirisk undersökning av ca 300 elever i den amerikanska årskurs 11 vilka tog del av 

medieundervisning55 under hela skolåret, samt en testgrupp på ca 90 elever som inte erhöll 

någon medieundervisning. I årskurs 11 är eleverna mellan 16 och 18 år gamla, vilket 

överensstämmer med elever i 9:e klass samt första och andra året på gymnasiet,  i det svenska 

skolsystemet. Grunden till undersökningen var att Hobbs önskade fastställa om undervisning i 

media påverkade elevernas förmåga att kritiskt analysera annonser, samt om deras kunskap 

om planering, produktion och redigering av TV-annonser ökade under året de mottog 

medieundervisning. Resultaten lät inte vänta på sig.56 

Testgruppen, det vill säga de elever som deltagit i medieundervisning under året, hade överlag 

bättre resultat i de tester som genomfördes, jämfört med kontrollgruppen som inte fått 

medieundervisning. Exempelvis identifierade 70 % av testgruppen att planering och s.k. 

brainstorming var viktiga moment i planeringsstadiet för att skapa en annons, emedan 

motsvarande resultat för kontrollgruppen var 26 %. Testgruppen hade även klart bättre insikt i 

målgruppsanalys än kontrollgruppen.  Hobbs skriver:   

Bland de, i utbildningssammanhang, mest relevanta observationerna finner 
jag att elever i medieutbildningsgruppen uppvisar förmågan att belägga sina 
bedömningar och tolkningar om målgrupp, genom att använda specifika 
visuella, verbala och symboliska bevis från annonstexten. Förmågan att 
försvara sina argument med hjälp av bevis är en av de mest centrala 
förmågorna för medieundervisning på högstadie- och gymnasienivå. Som ett 
resultat, så visar den här studien på preliminära bevis att annonsanalytiska 
aktiviteter som är integrerade i undervisning i engelska språket, stödjer 
utvecklingen av elevers förmåga till kritiskt tänkande.57    

2.6 Problematiken runt en kompetent mediepedagogik i skolan 

Det är en sak att vara övertygad om vikten och behovet av medieundervisning. Men att 

utveckla fungerande mediepedagogiska metoder är en helt annan. Kan, frågar sig Masterman, 

media studeras och undervisas i på ett systematiskt, rigoröst, och lika begreppsmässigt 

sammanhängande sätt som andra, mer etablerade ämnen? 58  

Fogelberg skriver om faktorer som försvårar en kompetent medieundervisning i skolan. Några 

av faktorerna är avsaknaden av tydliga, genomarbetade mål för vad medieundervisning i 

                                                

 

55 Medieundervisningen hade fokus på fem teman. För mer information, se bilaga 1 
56 Renee Hobbs, Does Media Literacy Work? An Empirical Study of Learning How to Analyze Advertisments. 
(Advertising and Society Review. Volume 5, issue 4 – 2004), s.  4-5. 
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v005/5.4hobbs.html

 

57 Hobbs, s. 13. 
58 Masterman, s. 17. 

http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v005/5.4hobbs.html
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skolan ska uppnå, samtidigt som det saknas en relevant och bra utbildning av lärare. I dagens 

skola har inte mediefrågorna ett eget ämne och ska därför integreras i andra skolämnen, vilket 

ofta leder till att medieundervisningen uteblir, faller mellan stolarna, menar Fogelberg.59 

Medieforskaren Helena Danielsson diskuterar samma problem: ”Åsikterna går isär om i vilket 

ämne det hör hemma. [...] i högre stadier kan det få som konsekvens att ingen riktigt tar 

ansvar för fältet”.60 Vidare saknas samordning gällande mediepedagogik vid landets 

lärarutbildningar som i sin tur leder till att många lärare inte har ämneskunskaper om medier. 

Fogelberg skriver om problematiken i dagen skola: ”Det finns ett utbud av läromedel och 

olika slag av mediepedagogiska resurser, men frågan är hur lärare utan vare sig nämnvärd 

utbildning eller kursplan kan integrera undervisningen om medier i ämnen där det redan utan 

medieperspektiv finns mycket annat relevant kursinnehåll som ska hinnas med.”61 Vissa 

lärare oroar sig för att förlora elevernas respekt när de inte har tillräckliga kunskaper om 

medierna, skriver Danielsson. De vill vara den i klassrummet som har mest kunskap, påstår 

hon. Istället för att erkänna sin bristande kompetens och ta hjälp av eleverna har många lärare 

istället helt undvikit att arbeta med media. 62  

Tufte skriver att det bör poängteras att medieundervisning är per definition 

gränsöverskridande, vilket kan vara ett av skälen till att det är svårt att få det introducerat i 

vetenskapliga sfärer och integrera det som ett obligatoriskt moment i skolan.63 Enligt von 

Feilitzen pekar flertalet forskare på bristen på politisk vilja och stöd, inte minst i det 

obeslutsamma ekonomiska klimat som råder idag. Samtidigt, hävdar von Feilitzen, fungerar 

medieföretagen själva som en bromskloss, genom oviljan att mjuka upp bestämmelser som 

reglerar hur upphovsrättsskyddat material får användas i klassrummen. 64   

Svenska satsningar på medierelaterad undervisning har främst prioriterat IT som läromedel, 

skriver Fogelberg. Det har varit fokus på användning av datorer som en kanal för 

informationssökning och i viss mån att eleverna själva presenterar sina arbeten digitalt. Men 

bristen med de stora IT-satsningarna, hävdar Fogelberg, har varit avsaknaden av kunskaper 

om den moderna informationsteknologins villkor, innehåll och funktioner. Även fokus på IT i 
                                                

 

59 Fogelberg, s. 26. 
60 Helena Danielsson, Att lära med media: om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video 
(Stockholm: Stockholms Universitet, 2002) s. 184. 
61 Fogelberg, s. 27.  
62 Danielsson, s. 179. 
63 Tufte, s. 207. 
64 von Feilitzen, s. 26.  



 

17

 
skolan har inneburit att andra medieformer har fallit bort och saknats i undervisningen. 

Tydligare formuleringar i skolans läroplaner och kursplaner gällande medieundervisning 

skulle göra det möjligt för bättre, mer genomarbetad medieundervisning i skolan. Fogelberg 

menar att det vore en fördel om medieämnet blev ett eget ämne, då ett kunskapsområde som 

media idag ska vara allas ansvar, riskerar att inte bli någons ansvar i verkligheten. Men det 

räcker inte med att stärka medieundervisningen med styrdokument, utan det krävs även lärare 

som har både kunskaper och resurser för att kunna bedriva en aktiv medieundervisning. 

Lärarutbildningens allmänna utbildningsområde behöver förstärkas med kunskaper i 

medieundervisning för att mediefrågor ska kunna behandlas på ett relevant sätt av alla 

lärare.65   

Slutligen menar Fogelberg att yrkesverksamma lärare idag behöver genomgå skräddarsydda 

mediepedagogiska vidareutbildningar för att kunna arbeta med medieundervisning i större 

utsträckning än vad som görs idag i skolan. Det innebär att även skolledare och andra 

personer som har ansvar för resursfördelning inom skolan utbildas för att få dem 

uppmärksamma på behovet av att stärka medieundervisningen i dagens skola.66   

Den svenska medieforskaren Helena Danielsson följde under en längre tid en seminarieserie, 

där pedagoger, beslutsfattare och människor som arbetar på olika resurscentra för film och 

media möttes. Under seminarierna fanns tillfälle för deltagarna att diskutera vad som kunde 

tänkas främja utvecklingen för film- och mediepedagogik i skolan. Danielssons undersökning 

visar att vissa teman återkom under dessa diskussioner. Inledningsvis påpekades vikten av ett 

engagemang för film- och mediepedagogik hos skolledare och kommunalt ansvariga, för att 

utvecklingen skall komma igång. Samtidigt nämnde många möjligheten att skapa regionala 

och nationella nätverk, samt att få till stånd samverkan och utbyten med de andra Nordiska 

länderna. Sist, men inte minst, ansågs kompetensutveckling för lärare samt mer kunskaper om 

film och media i lärarutbildningen vara viktiga faktorer som främjar utvecklingen för film- 

och media i skolan.67      

                                                

 

65 Fogelberg, s. 27-28.  
66 Fogelberg, s. 27-28. 
67 Danielsson, s. 166. 
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2.7 Formellt och informellt lärande  

Universitetsläraren och forskaren Len Masterman skrev 1985 angående vem som bör ta 
ansvar för att befolkningen uppnår en kritisk mediekompetens. Mastermans åsikt är alltså att 
ett formellt lärande, genom undervisning i skolan, är det bästa – om inte enda sättet att lösa 
frågan:  

Lärare kan ha en ledande roll i arbetet att utforma en samhällelig 
medvetenhet som är kapabel att formulera allmänhetens intresse och åberopa 
folklig kontroll över information och över informationsgenererande 
institutioner, speciellt i utbildningssfären. De kan genomföra detta genom att 
uppmuntra sina elever till diskussion av-, deltagande i-, och kritiskt 
granskande av mediefrågor. Om lärarna fallerar att anta denna utmaning så 
ser framtiden onekligen dyster ut. För om lärarna inte antar utmaningen, vem 
skulle då göra det?68  

Men, 1985 var exempelvis persondatorn en ny teknik som var få förunnad. Under de 20 år 

som passerat sedan dess har medieteknikutvecklingen gått framåt i ett rasande tempo, priserna 

på tekniken har sjunkit och användbarheten har ökat. Enligt en stor undersökning som 

genomfördes 1997-1998, så hade 98 % av alla 15-16 åringar i Sverige markbunden TV, kabel 

TV och video i hemmet. Samma undersökning visar också att 69 % av 15-16 åringarna i 

Sverige hade tillgång till dator med Internetuppkoppling i hemmet.69 En följd av 

medietätheten i hemmen är att barn och unga lär sig använda medier utanför skolmiljön, ett 

informellt lärande.   

Enligt Buckingham har det under det senaste decenniet vuxit fram ett erkännande att skolan 

inte har ensamrätt på att erbjuda utbildning, och att lärande sker i skolan såväl som i hemmet, 

på jobbet eller i föreningslivet. Idén att lärande kan ske i olika sammanhang medför även nya 

föreställningar om vad som räknas som legitim kunskap och idag ’betygssätts’ kompetenser 

som inte tidigare värderats och bedömts. Tankar om det informella lärandet figurerar också i 

aktuella debatter om hemundervisning, distansundervisning och ’det livslånga lärandet’. 70   

Det finns dock svagheter med det informella lärandet. Om vi återgår till undersökningen om 

datortillgång i hemmet, så finner vi mer information i statistiken: om 69 % av alla 15-16 

åringar i Sverige har tillgång till dator med Internetuppkoppling i hemmet, innebär det även 

att 31 % inte har det. Dessutom finns stora skillnader i användarkunskaper bland ungdomarna. 

                                                

 

68 Masterman, s. 16-17. Författarnas översättning. 
69 Sonia Livingstone mfl., Children’s Changing Media Environment: Overview of a European Comparative 
Study. I Cecilia von Feilitzen & Ulla Carlsson, Children and Media: Image, education, Participation (Göteborg: 
Nordicom, 1999), s. 52-53. 
70 Buckingham, s.189-190. 
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Bo Wilhelmsson är biträdande rektor vid en gymnasieskola i Mellansverige. ”Vi ser att nivån 

på elevernas datakunskaper varierar ofantligt, vissa kan allt och lite till medan andra inte 

skulle klara av att använda Word effektivt på en svenskalektion”, säger han.71 Det avstånd 

som uppstår mellan dem som har tillgång till digital medieteknik och kunskap att använda 

den, och dem som står utanför, kallas för den digitala klyftan.72   

Vidare poängterar Olle Findahl, professor och forskningsledare vid World Internet Institute 

(WII), att bara för att många svenskar har tillgång till Internet betyder det inte säkert att de 

använder det. Enligt den undersökning som WII genomförde år 2003, så var det hela 18 % av 

de svenskar som hade tillgång till Internet som sällan eller aldrig använde det.73   

Inte heller finns forskning som visar att användning av medieteknik per automatik leder till en 

kritisk mediekompetens. Den svenska medieforskaren Helena Danielsson skriver: ”Hantering 

av medieredskap lär sig barn och unga snabbt [...] Men det fördjupande momentet som en 

pedagogiskt insiktsfull handledare kan bidra till, sker inte lika lättvindigt.”74  Att själv kunna 

använda sig av medierna är bara en del av den kunskap som innefattas i begreppet kritisk 

mediekompetens75, och enligt Danielsson spelar alltså skolan en viktig roll i arbetet för att 

uppnå den.   

Danielsson visar här att det inte finns något forskningsstöd för att det informella lärandet kan 

ersätta det formella lärandet i skolan. Däremot är det möjligt att det formella lärandet gynnas 

av att det finns ett informellt lärande som kan fånga upp barn och ungas fascination för media. 

Tufte skriver: ”I barn- och ungas vardagsliv så interagerar tre faktorer: familjen, skolan och 

media. Det tas för givet att dessa tre områden samverkar inom den helhetsprocess som 

utbildning innebär, och att familjens betydelse är i avtagande.”76   

2.8 Läroplanen 

Verksamheten i skolan ska styras av läroplanen och skollagen. Det är regeringen som 

fastställer läroplanerna och för varje skolform, såsom förskola, grundskola och gymnasiet, 

finns det en läroplan. Riksdagen beslutar om skollagen vilken innefattar grundläggande 

                                                

 

71 Kristin Nilsson, Den digitala klyftan (Karlstad: Karlstads universitet, 2005), s. 2. 
72 Martin Lister mfl., New Media: A Critical Introduction (London: Routledge, 2003), s. 199-200. 
73 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2003 (Gävle: World Internet Institute, 2004), s. 23. 
74 Danielsson, s. 188. 
75 Fogelberg, s. 6. 
76 Tufte, s. 207. Författarnas översättning. 
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bestämmelser för utbildning inom de olika skolformerna.77 I dagsläget har media inget eget 

ämne i grundskolan. Men i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, finns det många punkter som kan tolkas som ett underlag för 

medieundervisning i skolan.   

I Lpo 94 under rubriken Skolans uppdrag står det skrivet: 

 

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  

 

”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”  

 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 78  

Fortsättningsvis står det skrivet att det krävs en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp för att 

förstärka och förbättra lärandet i skolan. Det innebär att det bör finnas en öppen diskussion 

om vad som är viktig kunskap idag, i framtiden och hur kunskapsutvecklingen ska se ut. 

Vidare står det att naturliga utgångspunkter i sådana diskussioner ska vara att se på olika 

aspekter av kunskap, med det menas att eleverna skapar sig kunskap genom olika former 

såsom fakta, förståelse och färdighet, där dessa samspelar med varandra. I skolans arbete 

måste det finnas utrymme för olika kunskapsformer så att det skapas ett lärande där dessa 

kunskapsformer balanseras och blir en helhet. I samband med detta står det att det är viktigt 

att eleverna får möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskaper, både intellektuella, 

praktiska, sinnliga och estetiska. Eleverna ska få pröva och utveckla olika former att uttrycka 

sig på där de kan få chans att uppleva känslor och stämningar. Det står därför skrivet att dans, 

drama, rytmik, skapande i bild, musik och text ska vara inslag i skolans verksamhet. 79      

                                                

 

77 Lärarförbundet, s. 5. 
78 Lärarförbundet, de tre citaten är från s. 11.  
79 Lärarförbundet, s. 12. 
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I läroplanen under rubriken mål att uppnå i grundskolan finns det ytterligare kopplingar till 

ett behov av medieundervisning i skolan idag.  

” Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 
[…] har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta 

del av samhällets kulturutbud,    

 

[…] har kunskaper om medier och deras roll, 

 

[…] kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande” 80  

Slutligen, läroplanen för alla skolformer är uppbyggd på en demokratisk grund. Under 

rubriken elevernas ansvar och inflytande i Lpo 94 står följande skrivet: ”Skolan skall sträva 

efter att varje elev […] har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former.”81  Fogelberg diskuterar att medierna har en central roll i 

samhället och hon tar även upp hur kunskaper om olika medier handlar om medborgarnas rätt 

till yttrandefrihet och demokrati. Kunskaper om medier, påstår hon, är en förutsättning för att 

kunna förstå det som händer ute i samhället, men även för att klara av att vara delaktig i 

samhällslivet idag.82  

3. Metod 

Tanken med metodavsnittet är att beskriva hur undersökningen gått tillväga, så att 

efterföljande forskare kan använda samma metod:  

Intersubjektivitet: Observationer och de slutsatser som dras av dem ska i princip 
kunna efterprövas av alla, inte bara av dem som var med på det ursprungliga 
forskningsprojektet.83   

I detta metodavsnitt hoppas vi vägleda läsaren genom vårt uppsatsarbete och 

förklara varför vi valt en specifik metod. Först ut i avsnittet är insamlingsmetod 

(3.1), därefter följer analysmetod (3.2).     

                                                

 

80 Lärarförbundet, s. 15-16. 
81 Lärarförbundet, s. 18.  
82 Fogelberg, s. 3.   
83 Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland, & Leif-Ove Larsen, Metodbok för medievetenskap (Malmö: 
Liber AB, 2004), s. 33. 



 

22

 
3.1 Insamlingsmetod  

Första steget i vårt uppsatsarbete var insamling av forskningsmaterial som behandlar kritisk 

mediekompetens, mediepedagogik och andra ämnen som har gett oss mer kunskap runt våra 

forskningsfrågor (3.1.1). Som tidigare nämnt har vi, förutom insamlat forskningsmaterial, 

genomfört en empirisk undersökning bland högstadielärare. Hur vi gått tillväga står att läsa 

om i 3.1.2. Slutligen tar vi upp problem som kan uppstå vid intervjusituationer (3.1.3).   

3.1.1 Insamling av forskningsmaterial 

Vi har valt att utgå från den vetenskapsteoretiska ståndpunkten kritisk realism. Det innebär att 

vi accepterar att det finns fasta sanningar inom forskningen, men att vi måste kritiskt granska 

allt material vi använder för att komma fram till vilka de sanningarna är.84 Östbye m fl 

påpekar vikten av att både ”inarbetade och nya sanningar ska göras till föremål för kritisk 

efterprövning” inom ramen för vetenskapligt arbete.85 Med det menas att vi, eftersom 

vetenskapen ständigt går framåt, har tillämpat källkritik i samma utsträckning på gammal, 

beprövad forskning såväl som på nya teorier. Eftersom vi är medvetna om vikten av källkritik, 

eller källvärdering som Kjelstadli benämner det 86, har vi tagit del av ett flertal olika källor för 

att på bästa sätt belysa begreppen mediepedagogik och kritisk mediekompetens. I skrivna 

källor räknar vi in böcker, avhandlingar, artiklar och andra texter som har vetenskaplig 

relevans, och vi har inte gjort någon distinktion om de finns i fysisk form eller på Internet. Vi 

har bland annat sökt material genom att utnyttja några av de elektroniska informationsresurser 

som erbjuds på universitetet: Bibliotekskatalogen, Libris, och ämnesdatabasen MUSE. Vi har 

använt oss av ämnesspecifika ord såsom media literacy, media education, mediepedagogik 

med mera, för att avgränsa sökandet och finna relevant material.   

3.1.2 Insamling av empiriskt material 

Grundtanken med vår empiriska undersökning var att undersöka om lärare i högstadiet 

undervisar om, med och för media. Undersökningen var även ämnad att ta reda på vilka 

attityder, tankar och reflektioner lärarna har kring media och lärande i skolan. För att besvara 

frågorna på bästa sätt har vi genomfört kvalitativa intervjuer med lärare på högstadiet.  

                                                

 

84 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm:Tiger Förlag AB, 1991) 
85  Östbye m fl, s. 33. 
86 Knut Kjelstadli, Å analysere skriftlige kilder, (Oslo: Universitetsforlaget, 1997). I Östbye m fl, s. 45.     
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En kvalitativ insamlingsmetod var lämplig då vårt syfte med den empiriska undersökningen 

var att nå lärarnas egna reflektioner och insikter om ämnet. Bland annat kan information, som 

skulle vara svåråtkomlig i exempelvis en enkät, komma upp till ytan i en längre intervju. Vi 

har som intervjuare varit observanta för att på bästa sätt använda följdfrågor för att hjälpa 

personen som intervjuats (informanten) att utveckla och förtydliga sina tankegångar. Östbye 

m fl diskuterar att begreppet informant tydliggör att det är just personen som intervjuas som 

innehar informationen som forskaren vill åt.87 Tyngdpunkten i intervjun har varit att lyfta 

fram lärarnas egna attityder, tankar och reflektioner om media i skolan. Andra fördelar med 

en kvalitativ insamlingsmetod ligger i att vi, under intervjuns gång, har haft möjlighet att 

lägga fram egna hypoteser som informanten får kommentera.88    

En nackdel då kvalitativa intervjuer står som grund för en empirisk undersökning kan vara att 

endast en mindre grupp människor intervjuas. Informanterna kan aldrig sägas representera en 

större population, vilket medför att antagande om generaliseringar utifrån informanternas svar 

inte kan göras. Eftersom ett mindre antal personer intervjuas vid kvalitativa intervjuer än vid 

kvantitativa intervjuer är det även viktigt att göra rätt urval av informanter.   

I samråd med vår handledare blev vårt beslutat att intervjua åtta lärare, från två olika 

högstadieskolor i en mellansvensk stad. För att få ett bra urval har vi intervjuat lärare i 

högstadiets tre kärnämnen – ämnen som alla elever måste läsa: matematik, svenska och 

engelska, samt lagt till SO (samhällsorienterande ämnen). Vi upplever att SO är ett viktigt 

ämne att undersöka, trots att det inte är ett kärnämne i högstadiet. Dels för att 

samhällskunskap är ett kärnämne i gymnasieskolan, dels för att vi anser att mediefrågor är ett 

viktigt inslag i skolans samhällsstudier - om vi vill att våra ungdomar skall växa upp till 

aktiva och kritiska medborgare. Följden av denna fördelning blev att vi intervjuat två lärare i 

varje ämne, dvs. två lärare i svenska, två i engelska och så vidare.        

                                                

 

87 Östbye m fl s. 102. 
88 Östbye m fl, s. 101. 
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Kvalitativa intervjuer kan utföras på tre olika sätt: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade.   

 
Strukturerad: Intervjuaren använder sig av ett på förhand utformat frågeschema, även 

om hon ställer öppna frågor.  

 

Semistrukturerad: Denna intervjuform utgår från en frågeguide, men det finns stora 

möjligheter att använda följdfrågor  

 

Ostrukturerad: Gör inte upp frågor på förhand. Den ostrukturerade formen av intervju 

används ofta vid samspel med observationer där frågorna bör vara mer spontana.89   

Vi har använt en semistrukturerad form på våra intervjuer. I vårt argument av val ligger att vi 

på förhand skapat oss en överblick och kunskap av begreppen mediepedagogik och kritisk 

mediekompetens som vi har ställt frågor om. Det gör att intervjuerna har följt ett visst schema 

av frågor men samtidigt har det funnits plats för flexibilitet med utrymme för uppföljande 

frågor. Vi har alltså börjat vår intervju med ett frågeunderlag, på så vis har svarens tolkning 

blivit utifrån likvärdig bakgrund.    

3.1.3 Problem som kan uppstå vid intervjusituationer 

Slutligen, problem som kan uppstå vid intervjuer är att informanten har kunskap om dem som 

intervjuar: informanten kan exempelvis skapa sig en dold uppfattning om att vi som blivande 

medielärare har en alltför positiv attityd till medieundervisning i allmänhet. Denna 

uppfattning kan leda till den så kallade intervjueffekten, att informanten ger det svar som hon 

tror att vi vill ha, trots att det egentligen strider mot hennes egentliga uppfattning. Vi har 

aktivt försökt motarbeta en eventuell intervjueffekt genom att bemöta informanterna med ett 

positivt och uppmuntrande sätt. Vi undvek att låta kritiska eller fördömande mot deras 

medieanvändning/medieundervisning, även om den var obefintlig, utan frågade istället vänligt 

och intresserat hur det kommer sig att situationen ser ut som den gör. Med denna metod ville 

vi komma åt de verkliga attityder, tankar och reflektioner informanterna har kring media och 

lärande i skolan.    

                                                

 

89 Punkter 1-3: Östbye m fl, s. 102-103. 
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3.2 Analysmetod 

När vi genomförde insamling av det empiriska materialet, i vårt fall djupintervjuer, så 

bearbetade och analyserade vi materialet. Det finns två huvudvarianter av analysmetoder, det 

ena är kvantitativ metod (3.2.1) och det andra är kvalitativ metod (3.2.2).  

3.2.1 Kvantitativ analysmetod  

Att använda kvantitativ analysmetod, statistik och procentsiffror, har varit populärt i Sverige 

sedan 40- talet och har ansetts visa på ett objektivt och rationellt förhållningssätt gentemot 

forskningen.90 Enligt forskare är det dock mest förekommande att en kvalitativ 

insamlingsmetod, i vårt fall djupintervjuer, följs av en kvalitativ analysmetod. Men enligt 

Östbye m fl finns det inslag av kvantitativ analys som går att använda även då forskaren 

använt en kvalitativ insamlingsmetod. Bland annat diskuterar de tre begrepp som kan vara 

användbara vid olika typer av analys: mätfel, validitet och reliabilitet.91   

Mätfel: Oavsett vad en forskare väljer att empiriskt undersöka så kommer det att finnas en 

skillnad mellan den verkliga, naturliga situationen och den situation som uppstår när ett 

fenomen skall undersökas. Ta som exempel en intervjusituation: 

 

Vissa informanter har lätt att uttrycka sig muntligt, medan andra kan bli nervösa och 

kortfattade vid en intervju. 

 

Olika informanter påverkas i högre eller lägre grad av den så kallade intervjueffekten, 

att de försöker ge de svar som de tror att intervjuaren vill ha.92  

Validitet: Kan förklaras med orden giltighet och trovärdighet. Validitet analyserar om ”man 

mäter det man avser att mäta [författarens kursivering]” Ibland används även begreppet 

definitionsmässig validitet, vilket syftar till hur bra vi lyckas ”fånga våra teoretiska begrepp i 

vår insamling och analys av empiriska data”.93  

Reliabilitet: Avser kvaliteten i analysen. Finns det tillförlitlighet i resultaten – det vill säga, 

når forskaren likvärdiga resultat vid varje undersökning?94     

Östbye m fl nämner svårigheten att uppnå likväl hög validitet som hög reliabilitet i en och 

samma undersökning. ”Generellt kan vi säga att kvantitativa analyser har sin styrka i att hålla 
                                                

 

90 Bengt Johansson,  Surveyundersökningar. I Mats Ekström & LarsÅke Larsson (red) Metoder i 
kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 78.  
91 Östbye m fl, s. 38. 
92 Östbye m fl, s. 39. 
93 Östbye m fl, s. 40. 
94 Östbye m fl, s. 40-41. 
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hög reliabilitet, medan kvalitativa analyser kanske kan föra forskaren närmare kärnan i de 

teoretiska begreppen och alltså få hög definitionsmässig validitet” avslutar de.95    

3.2.2 Kvalitativ analysmetod 

Med en kvalitativ analysmetod finns möjlighet att lägga märke till olika sociala tankemönster 

och vilken relation informanten har till ämnet. När en undersökning ska genomföras och olika 

människor står som informanter är det viktigt att ta hänsyn till att alla människor har olika 

bakgrund och därför ser på verkligheten och tolkar begrepp på olika sätt. Det gör att det blir 

viktigt för undersökningens syfte att belysa olikheterna, om intervjuarens mål är att göra en 

mer djupgående intervju för att på så sätt höja kvalitén på undersökningen. Här ligger en stor 

fördel med kvalitativa intervjuer där intervjuaren på nära håll kan skapa sig en uppfattning om 

informantens begreppsapparat, samtalssätt och bakgrund till dess tankegångar.96    

3.3 Avgränsning 

Självklart finns möjligheten att tillägna sig mediekunskaper i andra skolämnen än matematik, 

svenska, engelska och SO – exempelvis i datakunskap och bild. Men då tiden för 

uppsatsskrivandet är begränsad hade vi inte möjlighet att intervjua fler lärare än de åtta vi 

beslutat om. Vidare anser vi inte att det är relevant för forskningsfrågan att ha ett 

könsperspektiv på vår undersökning. Vi intervjuade fem kvinnor och tre män för att få ett bra 

urval. Vi valde att ha med fler kvinnor än män i vår undersökning, då vi tror att det speglar 

verkligheten – att det i dagsläget finns fler kvinnliga lärare än manliga anställda i de svenska 

skolorna. Vi har även diskuterat att ålder och informanternas anställningsår som lärare kan 

påverka deras åsikter. Av den anledningen bokade vi intervjuer med såväl unga som 

medelålders lärare i åldersspannet 26-50 år. Den nyaste förmågan har arbetat som lärare i 

knappt ett år och den mest erfarna har jobbat i hela 26 år. När vi presenterat resultatet av våra 

intervjuer använder vi fiktiva namn på informanterna, för att säkerställa deras anonymitet.  

4. Resultat och analys 

I denna avdelning presenterar vi resultat, uppblandat med analys av resultatet, som 

framkommit ur vår empiriska undersökning. Undersökningen bestod av djupintervjuer med 

åtta informanter; lärare i ämnena matematik, svenska, engelska och SO, vilka undervisar i två 

olika högstadieskolor i Mellansverige. Inledningsvis tar vi upp inledande frågor (4.1), vilket 

                                                

 

95 Östbye m fl, s. 41. 
96 Östbye m fl, s. 101. 
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följs av medieundervisning i tre aspekter (4.2). Texten går vidare med läroplanen (4.3), 

resurser (4.4) och avslutas med formellt och informellt lärande (4.5).   

4.1 Inledande frågor 

För att ta reda på vad lärare som undervisar i en mellanstor stad i Sverige i ämnena svenska, 

engelska, matematik och samhällskunskap i grundskolan har för tankar och attityd till 

medieundervisning, ville vi börja från grunden och höra vad de spontana tankarna var när de 

hör ordet media. De vanligaste svaren som kommer upp är att de tänker på Tv, radio, 

tidningar, reklam och Internet. Endast en av våra informanter, ”Magnus”, svarar med ett mer 

djupgående perspektiv på ordet media. Han uttalar sig om sina spontana reaktioner runt ordet 

media och nämner hur stor makt media har i samhället. Bland annat tar ”Magnus” upp reklam, 

som han anser är ett användbart verktyg för att nå många människor. Av våra åtta informanter 

är ”Magnus” den som arbetat kortast tid som lärare, endast ca ett år.   

”Susanne”, en av våra andra informanter talar om den allmänna attityden till media i skolan. 

Hon själv tycker sig ha en positiv inställning till media, men anser att många som arbetar i 

skolan har en väldigt negativ attityd till media. En tredje informant, ”Sara”, nämner det stora 

medieflöde som finns runtomkring oss i vardagen. Det tyder ändå på att det finns en viss 

djupare medvetenhet hos informanten om medias betydelse i vårt samhälle idag. Resultatet 

visar dock att de allmänna spontana tankarna runt ordet media av de lärare som intervjuades 

var huvudsakligen de tekniska kanalerna som media använder sig av för att nå människor.   

På frågan om tankar runt media i skolan förblir tankarna kvar på det tekniska hos alla våra 

informanter. Även hos dem som antydde en djupare medvetenhet om media övergår till det 

materiella användandet av media i skolan. Två stycken av dem nämner Tidningen i skolan 

som är ett projektarbete i skolan. En del av dem nämner att de använder sig av tidningsartiklar 

i sin undervisning för att ta upp något aktuellt i deras ämne, exempelvis statistik och 

procenträkning i matematiken. ”Susanne” berättar att hon använder sig av olika tidningar i 

svenskan för att exempelvis diskuterar kvinnokroppen med eleverna. En antydan till en lätt 

bildanalys och en övning på att kritiskt kunna granska ett medieinnehåll. Alla svarar på ett 

liknande sätt, att de tänker på tidningar, film (och då menar de ofta titta på film i syfte att lära 

sig något i ett annat ämne än media), diabilder, overhead. Det som dominerar mest är 

informationssökning på Internet.   
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Om eleverna har fått göra film är det ofta under en temavecka, som ”Susanne” uttrycker det: 

– I åttan har de spelat in en varsin film, men jag tror det var i samband med en 

temavecka om skogen.     

En av informanterna, ”Kerstin”, låter de elever som har lässvårigheter lyssna på ljudband av 

en bok. Utifrån resultatet visar det tydligt på att media i skolan, för våra informanter, handlar i 

huvudsak om att lärarna använder sig av media som ett materiellt verktyg för att kunna variera 

sin undervisning i respektive ämne.   

4.2 Medieundervisning i tre aspekter 

För att kunna uppnå en hög kritisk mediekompetens behövs en mediepedagogik som 

innefattar en undervisning där media används på olika sätt. Då media inte är ett eget ämne i 

grundskolan, låg ett intresse i undersökningen att ta reda på om lärare i grundskolan använder 

sig av något eller några av de tre aspekter forskare inom området delar in medieundervisning 

i: 

 

Undervisa om medier – media som kunskapsområde, medias roll, historia, innehåll, 

analys osv.  

 

Undervisa med medier – användning av media som läromedel. 

 

Undervisa för medier – praktiskt arbete för att eleverna ska kunna skapa och 

kommunicera själva med medier.  

Resultatet visar på en stor majoritet som använder sig av medier som läromedel, dvs. 

undervisa med medier. Det vanligaste är att lärarna visar TV-program eller film som har med 

deras ämne att göra, följt av att eleverna får använda sig av datorer för att i ett annat ämne än 

media söka information på Internet. Av de informanter som undervisar i ämnet matematik 

används även datorer för dataspel, där de gör olika övningar i räkning. Dock visar 

undersökningen på att informanterna har en attityd som antyder att matematikövningar via 

dataspel inte anses lika seriöst som annan traditionell räkning på papper.  

     – Jag brukar gå till datasalen med eleverna på fredagseftermiddagar när de är lite trötta, 

säger ”Anders”.  

Ändå säger ”Erik”, som också undervisar i matematik, att eleverna tycker det är roligt med 

dataspel, där de övar räkning. Vilket i sin tur skapar ökat intresse för matematiken, och att 

många elever tar till sig den nya kunskapen lättare på så vis, menar han. Film, overhead, 

tidningar, musik, Tv används i syfte som läromedel för att lära eleverna något i ett annat ämne 
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än media. En av informanterna nämner att vissa elever med lässvårigheter lyssnar på böcker 

på ljudband.   

Om medier består av en mycket mindre del av medieundervisningen än vad med medier gör. I 

stort sett alla informanterna nämner att de lär ut och är noga med att eleverna ska vara kritiska 

mot olika källor på Internet. Men annars är medieundervisningen om medier endast ett inslag i 

ett annat ämne och oftast i ämnena svenska och samhällskunskap. Resultatet visar på en 

mycket låg nivå av kunskap som förmedlas om medier. Det handlar mest om en lätt form av 

bildanalys, om möjligheten att kunna påverka, IT-utvecklingen, hitta sakfel i tidningar och hur 

en tidning är uppbyggd. ”Elisabeth” nämner att bildanalys har varit ett inslag under några 

temadagar, vilket kan visa på en viss avsaknad av bildanalys i den dagliga undervisningen då 

de tas upp under vissa specifika temadagar. Men det finns några undantag; en av 

informanterna, ”Susanne”, berättade att hon under ett reklamavsnitt i svenskan tittade på 

bilder med eleverna och diskuterade hur kvinnokroppen porträtterades i media. En annan 

informant, ”Magnus”, reflekterade över bilders stora roll i media och hade tagit upp med sina 

elever om att innehållet i medietexter, exempelvis en tidningsartikel, inte alltid 

överensstämmer med vad bilden som hör till artikeln berättar. Ett tredje undantag är ”Elin” 

som gör något djupare analyser av filmer eleverna fått titta på. Här kan ses en orsak som 

ligger i ett personligt intresse hos ”Elin”, då hon tidigare läst lite filmvetenskap och medie- 

och kommunikationsvetenskap (20p). Även ”Magnus” och ”Susanne” säger att de har ett 

personligt intresse av media.   

För media är en minimal del av medieundervisningen, och förekommer sällan. Resultatet 

visar på en stor avsaknad och kunskapsbrist hos lärarna när det handlar om att använda sig av 

en undervisningsform som är baserad på praktiskt arbete med olika medieformer. Några av 

informanterna kan inte komma på att de överhuvudtaget undervisat för media, medan andra 

informanter nämner att eleverna har fått sammanställa en framsida på en tidning, baserat på 

vilket material i tidningen de fann vara mest intressant. De har gjort skoltidning där eleverna 

bland annat skrivit artiklar och reportage. Ibland har eleverna även fått skriva tidningsartiklar 

på engelska (dock med huvudsyftet att öva det engelska språket) och att eleverna fått göra 

egna presentationer i dataprogrammet Power Point. När skapande av egna filmer kommer på 

tal är det endast vid temadagar och då med syftet att dokumentera vad som hänt under 

temadagarna för ett annat ämne än media. Det uttrycks som att det endast är en kul grej utan 

någon djupare förståelse för filmandet som en undervisningsform, där eleverna kan få 
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möjlighet att uttrycka sig och kommunicera på ett annat sätt än med tal och skrift. Faktum är 

att ”Elin” var den enda informanten som genomfört ett filmprojekt som lade fokus på 

filmprocessen och elevernas eget skapande.  

4.3 Läroplanen 

Ingen av våra åtta informanter minns att de har läst att det står något om media i grundskolans 

läroplan, Lpo 94. Det kanske egentligen inte säger så mycket mer än att minnet är kort och det 

var länge sedan de läste läroplanen. Men en annan tolkning är att lärarna, eftersom de haft 

mycket lite- alternativt ingen fokus alls på media i sin egen utbildning, inte har 

uppmärksammat vad som står om media i Lpo 94. Ett annat alternativt är att läroplanen är 

”lite luddig”, som flera informanter uttryckte det, vilket kan innebära att lärarna har svårt att 

tolka vad som står. Att läroplanen är lite otydligt skriven återkommer i flera intervjuer, och 

fyra informanter efterfrågar just tydligare direktiv.   

”Magnus” tycker att de som sammanställt Lpo 94 har gjort det väldigt enkelt för sig då 

texterna är abstrakt skrivna och lämnar många frågor. Han menar att dagens läroplan 

visserligen innebär att lärarna har stor frihet att utforma sin undervisning på det vis de vill, 

men att det samtidigt lägger ett stort ansvar på individen att ”sätta ihop det bra”, som han 

uttrycker sig.  ”Elisabeth” skulle vilja se färdiga förslag på hur lärare kan jobba med media. 

Det skulle göra det lättare att komma igång för dem, som liksom hon själv inte har någon 

utbildning i media, tror hon. ”Susanne” anser att med tydligare direktiv skulle skolans ledning 

vara tvungna att omprioritera, så att mediearbetet i skolan skulle få mer resurser. Men ”Sara” 

tror att det är svårt att få mer resurser till media:  

– Tyvärr är det nog en pengafråga och det är inte en sak jag tror de kan prioritera just nu, men 

kanhända skulle direktiv uppifrån förändra läget.          
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Vi bad informanterna reflektera över ett antal citat ur Lpo 94, vilka vi tolkat att de berör 

medieundervisning. Vi, som blivande medielärare, är partiska och har en vilja att finna stöd 

för media i läroplanen, och tanken med dessa frågor var att få svar på hur personer som är mer 

objektiva tolkar texten. Nedan följer de citat ur som vi bad informanterna reflektera över:  

Skolans uppdrag (s 11) 

 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  

 

”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 
och förhållanden och inse att konsekvenserna av olika alternativ.”  

 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”  

Mål att uppnå i grundskolan (s 16) 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:  

 

[...] har kunskaper om medier och dess roll, 

 

[...] kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 
lärande”  

Genomgående i svaren är att informanterna lägger stor vikt vid punkt två under skolans 

uppdrag – att eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta. Alla våra 

informanter anser att användning av datorer och informationssökning på Internet är en stor del 

av media i skolan, och en utbredd uppfattning verkar vara att Internet ska man vara mycket 

kritisk mot.   

”Elisabeth” anser att eleverna generellt sett är dåliga på att kritiskt granska fakta, samt att de 

inte verkar bli bättre, trots att hon tagit upp frågan vid ett flertal tillfällen. ”Magnus” påpekar 

att ’vem som helst’ har möjlighet att lägga ut material på Internet och att man därför måste 

kontrollera materialet noga. En bok, påstår han, är mer granskad innan den kommer ut och 

därmed är det mer säkert att det som står i boken är sant. Även ”Elin” litar mer på en bok än 

på Internet, och hon gör även en koppling mellan Internet och fusk i skolan. Det är så lätt att 

’kopiera’ och ’klistra in’ när man söker material på Internet, menar hon, och fortsätter att det 

är av stor vikt att alla lärare är tydliga med vilka regler som gäller då eleverna använder text 

som andra personer har skrivit.   
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Vidare menar ”Anders” att han kan relatera till media i alla citaten ur Lpo 94. Även 

”Elisabeth” tycker att vår tolkning att citaten handlar om media stämmer bra, det enda citat 

hon är osäker på är den tredje punkten under skolans uppdrag: ”Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” Det framgår tydligt att ”Elisabeth” inte ser någon 

koppling till ett vidgat textbegrepp utan hon har en traditionell syn på text som bokstäver på 

ett papper. Ett vidgat textbegrepp innebär exempelvis att fotografier och rörlig bild också är 

ett slags ’text’ som kan ’läsas’, och om citatet ur Lpo 94 skulle tolkas ur den vinkeln så ger 

det en helt annan innebörd än den som ”Elisabeth” såg.   

Endast två av de åtta informanterna lade en vidgad betydelse i textbegreppet, vilket förvånade 

oss, då vi upplever att begreppet varit aktuellt i den pedagogiska diskursen i Sverige under 

många år. ”Magnus” anser att bilder, likväl som text, bär på mycket information, och att 

bilder är ett mycket starkt verktyg i media. ”Anders” menar att allt informationsflöde från 

media inte bara är text, utan det finns ju också ett sifferspråk, matematik, som man behöver 

kunna. Det matematiska språket är internationellt, och ”Anders” tycker att för att kunna 

orientera sig i en komplex verklighet så är matten en bra kompass.  

I övrigt så var det just texten som handlade om att eleverna ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet med ett stort informationsflöde, och att eleverna ska kunna använda 

informationsteknik som verktyg för kunskapssökande, som tilldrog sig mest uppmärksamhet 

från informanterna.  

– Det är ett ansvar för alla ämnen i skolan att lära eleverna att kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, menar ”Elin”.  

Hon anser även att det inte räcker att eleverna får lära sig hur de söker information via dator, 

utan att de även måste få hjälp att lära sig söka i det material som finns tillgängligt på 

exempelvis bibliotek. ”Susanne” tycker att det är viktigt att eleverna får lära sig att använda 

informationsteknik som redskap för kunskapssökande. Däremot är hon lite kritisk till att det 

inte står mer om hur breda eller djupa kunskaper eleverna bör ha om media i stort.   

Alla informanter utom en kan se kopplingar mellan citaten ur Lpo 94 och sitt eget ämne. Det 

är ”Erik” som inte upplever att texterna ur läroplanen riktar sig till hans ämne, matematik. 

Han tror istället att media framförallt faller inom ramen för SO (Samhällsorienterande ämnen) 

och svenska, och kanske lite på tillvalsämnet webbradio. Men även de andra informanterna 
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anser att ansvaret för media i skolan vilar på fler ämnen än just det ämne som de själva 

undervisar i.   

”Elisabeth” säger att hon själv inte har tagit upp så mycket om medier och dess roll – det blir 

svenska och SO, tror hon. Däremot har hon och klassen använt informationsteknik som 

verktyg, exempelvis har de sökt information på Internet. ”Anders” tänker sig att media 

hamnar under NO, svenska, SO och värdegrunden, emedan ”Susanne” tycker att media skall 

ligga i alla ämnen. ”Magnus” undervisar i SO och tänker sig att mycket ansvar ligger på hans 

eget ämne, men förutom det tror han att media kommer in på svenska och engelska, kanske i 

språk överhuvudtaget spekulerar han.   

Apropå citatet ur Lpo 94 där det står att eleverna ska få kunskaper om medier och dess roll, så 

hävdar ”Kerstin” att eleverna sitter mycket framför datorn när de är hemma, och att de 

därigenom blivit så duktiga att de inte behöver mer utbildning om IT. Kanhända att de 

behöver lära sig lite mer kritiskt tänkande, fortsätter hon, och säger att det i sådana fall borde 

ligga i svenska, SO, engelska och NO. Det är intressant att höra hur ”Kerstin”, och hon är 

säkerligen inte ensam om detta i lärarkåren, sätter likhetstecken mellan media och IT samt att 

hon tolkar att kunskaper om medier och dess roll skulle innebära ett mekaniskt användande av 

datorer och Internet. Detta trots att vi tidigare under intervjun har diskuterat de tre ’benen’ i 

medieundervisning, att man undervisar med, om och för media.   

Vi ställde några frågor till informanterna för att undersöka hur de anser att medieundervisning 

på deras skola fungerar idag och om de skulle se tydligare direktiv för medieundervisning 

som ett betungande krav eller en inspirerande möjlighet. Dessutom undrade vi om de anser att 

media borde finnas som ett eget ämne, eller om det skulle passa bättre att få extra tid till 

media genom temaveckor.   

”Erik” tycker att det finns många störande moment när han ska jobba med media. Exempel på 

det är när datorerna i datasalen ”hänger sig”, då tappar eleverna tålamodet och det blir stökigt 

i klassen. ”Susanne” säger att hennes skola har anställt en person som ska ha hand om 

datasalen, men hon är inte särskilt positiv till resultatet. Hon tycker till och med att det är rent 

pinsamt att det inte fungerar bättre med informationssökning med datorer, tidningar i skolan 

och resurspersoner. ”Elin” tycker att det är krångligt och tar tid att utnyttja datasalen, först 

måste hon boka lokalen, och det kan lätt bli kalabalik om läraren måste gå mellan 
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klassrummet och eleverna som arbetar i datasalen. ”Elisabeth” anser tvärtemot att det oftast 

fungerar ganska bra på hennes skola, förutom att det inte längre finns någon resursperson som 

har kunskap om exempelvis filmning och redigering. Tidigare hade de en elevassistent som 

hade de kunskaperna och då var hon mer benägen att hitta på aktiviteter med film. Om det 

skulle komma direktiv skulle ”Elisabeth” se det som en inspirerande möjlighet, men hon tror 

inte att det kommer att ske.  

– Då krävs det att kommunen sätter till mer pengar i form av material och fortbildning, och 

det tror jag inte att de vill.   

”Susanne” är inne på samma spår, hon menar att det är skolans val om media ska anses vara 

viktigt. Själv tycker hon att det är kul med media och skulle gärna vilja gå en vidareutbildning 

om det gavs tillfälle. Även ”Sara” blir mycket inspirerad när hon tänker på att ha mer media i 

undervisningen, och hon hävdar att det skulle vara bra att fånga upp det stora intresse eleverna 

har för media. Hon menar att man kan vinna mycket på att eleverna får jobba med något de 

brinner för och att de mår bra av att skapa något från grunden, som eleverna kan göra i olika 

medieprojekt.   

Även ”Erik” tror att tydligare direktiv skulle vara inspirerande, åtminstone om det gör så att 

media kan knytas till ämnet och att det ges tid till en sådan förändring. ”Elin” har läst lite 

filmvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap och anser att hon därigenom har en 

bra grundkunskap om media som är lätt att bygga vidare på. Hon själv tycker att det känns 

inspirerande om det skulle komma krav på mer medieundervisning, men fortsätter att säga att 

hon direkt kan tänka på flera stycken som skulle känna att ”aj då, hur fixar jag det här?!”   

”Magnus” är tveksam, men ändå försiktigt positiv till tydligare direktiv om media i skolan. 

Om det finns direktiv, svart på vitt, så kör man väl på det, säger han. Han är inte ensam i sin 

tveksamhet, ”Anders” är också fundersam. Han förklarar att det är betydelsefullt att 

personalen förstår syftet och tanken bakom nya idéer, och att de får vara delaktiga i processen. 

Om den biten fungerar och det finns bra argument varför man ska införa mer media, då kan 

jag ta det till mig, menar han. ”Kerstin” tror överhuvudtaget inte att det skulle vara positivt 

med tydligare direktiv om media i skolan, då hon hävdar att det skulle innebära större krav på 

lärarna, och att andra ämnen får minskade resurser.    
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Vi upplever att fler informanter än ”Kerstin” har en oro för att krav på mer medieundervisning 

skulle stjäla tid och kraft från andra ämnen – ämnen som informanterna anser är viktigare än 

media. Just uppfattningen att medieundervisning inte är så viktigt tror vi oss kunna läsa av hos 

flertalet informanter. Detta trots att så många av informanterna tidigare i intervjuerna sagt sig 

hålla med om att det exempelvis är av hög vikt att eleverna lär sig att kritiskt granska fakta på 

Internet. Vår tolkning är att informanterna inte är så förtrogna med vad medieundervisning 

innebär enligt forskare. Exempelvis ser inte ”Elin” hur medielektioner skulle kunna fyllas 

med innehåll. Några timmar på ett läsår förstår hon att det kan behövas, men hon kan inte 

tänka sig att det skulle gå att ”fylla ut” fyrtio minuter i veckan. Vidare förklarar ”Susanne” att 

mediebranschen är övermättad och att det långt ifrån finns jobb till alla som utbildat sig inom 

området. Därför borde skolan ”ligga lågt” med medieundervisningen för att inte forma 

eleverna redan i grundskolan till att bli ”mediemänniskor”, som hon uttrycker det. Det verkar 

sannolikt att ”Susanne” ser medieundervisning enbart som en metod att ge eleverna 

yrkeskunskaper, en åsikt som är för snävt avgränsad enligt forskare. Medieundervisning som 

kan ge eleverna yrkeskunskaper kan sägas ingå i undervisning för medier, men enligt forskare 

krävs de andra två aspekterna, om och med, för att skapa en fullvärdig medieundervisning.   

Slutligen, ”Elisabeth” tror även hon att medieundervisningen kan genomföras utan att media 

för den skulle måste vara ett eget ämne. Framförallt rekommenderar hon temadagar, 

temaveckor och samarbete över ämnesgränserna. Alla varianter är bra, påstår hon, så länge 

det innebär längre lektionsblock så att eleverna hinner åstadkomma något mer än att starta 

datorerna och leka en stund.   

4.4 Resurser 

För att kunna ha en kompetent mediepedagogik i grundskolan behövs bra resurser. Frågan är 

om lärarna tycker att det finns det i skolan idag för att bedriva en bra medieundervisning? 

Resultatet visar på att de flesta av våra informanter anser att det behövs mer teknisk utrustning 

i skolan. Två av informanterna nämner att det bara finns 17 datorer på 400 elever. Två stora 

brister för att kunna använda en bra mediepedagogik i grundskolan, som många av 

informanterna tar upp, är tid och kunskap. Det finns ändå en positiv och nyfiken attityd till 

medieundervisning hos majoriteten av informanterna. En resursinsats från högre instanser 

med exempelvis en omfördelning av tiden och omorganisering av ämnesundervisningen är 

något som många kan tänka sig. Däremot är många av informanterna överbelastade av arbete 

vilket gör att ingen anser sig kunna öka sin arbetstid för att ha medieundervisning utöver sina 
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ämnen. ”Elisabeth” talar om att ge dem som arbetar i skolan inspiration till 

medieundervisning i form av föreläsningar, vidareutbildning och att ge de tekniska resurser 

som behövs. Hon berättar även att idag är det upp till lärarna själva att vidareutbilda sig 

utanför arbetstid och att de inte får ersättning i pengar eller tid. Det tyder på att 

kompetensutveckling för lärare på grundskolan är något som inte anses viktigt i dagens skola. 

Det i sin tur tyder på att högre instanser för skolan anser att den kunskap som lärare har fått 

genom sin utbildning är tillräcklig, oavsett om någon avslutade sin utbildning på 1970-talet.   

Vilka kunskaper fick då våra informanter med sig i sin lärarutbildning för att kunna bedriva 

en bra mediepedagogik, som överensstämmer med dagens informationssamhälle? Det visar 

sig att bara 2 av våra 8 informanter har fått kunskaper om media i sin utbildning. Dessa två 

har gemensamt att de gick ut år 2004. De andra har arbetat allt från 3 år, till som längst 26 år, 

och har inte fått några kunskaper alls i media under sin utbildning. Mediekunskaperna de två 

informanterna fått i sin utbildning visar sig vara för den ena en liten 3-poängskurs om 

kommunikation, och för den andra en 5-poängskurs som var en delkurs i ämnet 

samhällskunskap. Resultatet tyder på en stor avsaknad av mediekunskaper bland lärare på 

grundskolan för att kunna bedriva en bra mediepedagogik, som innefattar en 

medieundervisning med hög kvalité som överensstämmer med vårt samhälle idag.   

4.5 Formellt och informellt lärande 

Frågeställningen om formellt och informellt lärande är den del av intervjun där vi finner mest 

likhet i informanternas svar. Framförallt är det ett rättviseperspektiv som framträder starkast. 

Fem av åtta informanter tar upp dilemmat att barn och ungdomar har olika hemförutsättningar 

vilket innebär att möjligheterna till lärande om, med och för media skulle variera enormt om 

inget ansvar för deras medieutbildning låg på skolan. ”Magnus” spekulerar: 

– Speciellt om media blir ett eget ämne så kommer man ju ha en stor kunskap där, om media, 

som man kanske inte har i alla hem. Alla barn och ungdomar har inte förutsättningarna att få 

kunskap av sina föräldrar, men i skolan har alla samma chans. 

En av grundstenarna i det svenska skolväsendet är tanken att skolan skall vara likvärdig för 

alla elever, oavsett var i landet de är bosatta och oavsett vilka hemförhållanden och 

ekonomiska förutsättningar de har. Kanske är det denna bakgrund som genomsyrar 

informanternas begreppsbild och gör att de är så överens i frågan.    
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Samtidigt hävdar sex av åtta informanter att ungas medieutbildning är ett ansvar som åligger 

föräldrar och föreningsliv, ja rent av alla vuxna människor, likväl som skolan. Det är viktigt 

med ett formellt lärande – alltså att media tas upp i skolan hävdar ”Elisabeth”, för att skolan 

är en ”neutral” instans. I skolan, menar hon, kan eleverna få med sig att det finns olika sätt att 

se på saker, att en mix av teorier skapar sanningen. Det informella lärandet, vilket kan ske i 

exempelvis föreningslivet, eller när familjemedlemmar pratar hemma med barnen om vad de 

ser på TV, kan ge ”lättsam” kunskap som finns i det verkliga livet utanför skolan, påstår 

”Elisabeth”.   

Slutligen, ”Sara” tror att skolan är speciellt bra på att lyfta fram kritisk granskning och ge 

formell kunskap till eleverna. Men, fortsätter hon, skolan har inte så mycket tid att ge till 

detta, då kanske föreningslivet har en fördel i att kunna skapa en vana i att använda sig av 

olika medier. Ett samarbete kanske är det bästa, där föreningslivet försöker jobba vidare 

utifrån den kunskap skolan har förmedlat, avslutar hon.  

5. Diskussion 

När lärarna som deltagit i vår undersökning diskuterat media och lärande i skolan så framgår 

det att de tänker mycket på medieteknik och lärande med medier. De berättar exempelvis att 

de har visat TV-program och film på lektion och att eleverna har fått använda datorer till att 

skriva arbeten och söka information (se 4.1). Bristen på mediekunskap bland lärare och 

otydligt formulerade styrdokument, som i läroplanen för grundskolan (Lpo 94), skapar en 

uppfattning bland många lärare att mediepedagogik framförallt handlar om tekniskt 

användande av datorer. Ett exempel: I läroplanen, under rubriken ”Mål att uppnå i 

grundskolan”, står det att skolan ansvarar för att eleverna ”[...] har kunskaper om medier och 

dess roll” samt att eleverna ”[...] kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande” (se 4.3). Majoriteten av informanterna säger att de inte ägnat 

någon tid åt att undervisa om medier och dess roll, det ingår nog i någon annans ansvar, 

verkar de tycka. Däremot hävdar alla informanterna att deras elever fått träna på att använda 

informationsteknologi som redskap för kunskapssökande. Dock anser ”Kerstin” att eleverna 

sitter så mycket framför datorn när de är hemma, att de därigenom blivit så duktiga att de inte 

behöver mer utbildning om IT (se 4.3).   

Förutom bristen på kunskap bland många lärare kan denna syn på mediepedagogik, att det 

viktigaste är att eleverna kan använda datorer och Internet, bero på att de senaste årens 
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svenska satsningar på medierelaterad undervisning främst varit fokuserad på IT som 

läromedel. Fogelberg menar att bristen med de stora IT-satsningarna har varit avsaknaden av 

kunskaper om den moderna informationsteknologins villkor, innehåll och funktioner. 

Fogelberg påstår även att andra medieformer har fallit bort och saknats i undervisningen då 

det hamnat i skuggan av den stora fokuseringen på IT som läromedel (se 2.6).   

Det krävs politiskt stöd och vilja för att skapa ökande kunskaper och ett bredare synsätt på 

vad medieundervisning är och borde innehålla i grundskolan. Informationsökning på Internet 

borde enligt forskare endast vara en liten del utav det stora innehåll som medieutbildning 

innefattar. Cecilia von Feilitzen menar att förutom bristen på politiskt stöd bromsar även 

medieföretagen upp en kompetent mediepedagogik då upphovsrättsskyddat material ofta är 

hårt reglerat för användning i undervisningssyfte (se 2.6).  Trots att det finns vissa lärare med 

intresse och kunskap för en kompetent medieundervisning så behövs det mer resurser i form 

av samhällets stöd, utbildning för lärare i mediepedagogik, gränsöverskridande undervisning 

av olika ämnen och tekniska materiella resurser.   

Som vi nämnt tidigare tyder våra resultat på att media för informanterna mestadels är en 

teknik – ett verktyg som de kan använda i skolan– och inte något som de diskuterar och 

analyserar som ämnesområde. Men det finns undantag, bland annat berättade ”Susanne” att 

hon under ett reklamprojekt i svenska tittade på bilder med eleverna och diskuterade hur 

kvinnokroppen porträtterades i media. En annan informant, ”Magnus”, reflekterade över 

bilders stora roll i media och hade tagit upp med sina elever om att innehållet i medietexter, 

exempelvis en tidningsartikel, inte alltid överensstämmer med vad bilden som hör till artikeln 

berättar. Och alla informanter ansåg det viktigt att deras elever ska utveckla sin förmåga att 

kritiskt granska fakta, speciellt vad gäller information från Internet (se 4.2).           
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Vissa lärare tänker också på att undervisning i media kan leda till att skolungdomarna i 

framtiden söker sig till medieyrken – att de vill arbeta på reklambyrå, bli journalist, fotograf 

eller jobba på TV – vilket inte upplevs som positivt av informanten ”Susanne”:  

– Jag tror att många lärare känner att vi måste ta lite paus från media. Det är 
väldigt många ungdomar som vill jobba med media idag men eftersom 
branschen är övermättad finns det inte jobb för alla som vill utbilda sig inom 
media. Och alla ungdomar är ju intresserade av media iallafall, så vi i skolan 
kanske borde ”ligga lite lågt” med media så att det inte blir så många som vill 
jobba med det. Det kan vara bra som en liten del, men det är inte bra att forma 
eleverna redan i grundskolan att bli ”mediemänniskor” (se 4.3).  

Vår uppfattning är, som vi diskuterat tidigare, att informanterna inte har helt klart för sig vad 

forskare tänker sig att medieundervisning – som skall kunna leda eleverna mot en kritisk 

mediekompetens – bör innehålla. Exempelvis menar forskare inte att det primära syftet med 

medieundervisning är att eleverna skall tillskansa sig yrkeskunskaper. Lundgren skriver att 

filmskapande är ett viktigt sätt för unga att få en förståelse för hur media fungerar, men 

meningen är inte att träna unga i att kunna skaffa sig professionella mediejobb i framtiden. 

Istället kan filmskapandet vara en arbetsmetod som rustar unga människor att kritiskt kunna 

värdesätta världen omkring dem för att effektivt och fullt ut kunna delta i den (se 2.5).   

Syftet med den nya mediepedagogiken, anser Buckingham, är att utveckla ett reflexivt 

lärande, där eleverna får tillfälle att reflektera över sin egen plats i medierna – som läsare och 

författare av medietexter. De kan även utveckla en förståelse över vilka sociala och 

ekonomiska faktorer som interagerar i media (se 2.3.5). För att uppnå detta reflexiva lärande 

behöver barn och unga inslag av alla de tre aspekterna av medieundervisning, om, med och för 

media (se 2.4) som Viklund diskuterar. Men om medieundervisningen reduceras till att, som 

informanterna intygar, mest handla om undervisning med media, så leder det knappast till en 

kritisk mediekompetens. Som Helena Danielsson skriver: ”Hantering av medieredskap lär sig 

barn och unga snabbt [...] Men det fördjupande momentet som en pedagogiskt insiktsfull 

handledare kan bidra till, sker inte lika lättvindigt” (se 2.7). Det är mycket troligt att 

informanternas bristande mediekompetens och kunskaper om medieundervisning är en 

anledning till varför de inte verkar fundera så mycket över de djupare, analyserande, 

”teoretiska” mediekunskaper som även bör ingå i medieundervisning. Men det är ju inte så 

konstigt om informanterna har dåliga kunskaper om den moderna mediepedagogiken, då de 

hade mycket lite- alternativt ingen fokus alls på media i sin egen utbildning (se 4.4).   



 

40

 
Fogelberg skriver om faktorer som försvårar en kompetent medieundervisning i skolan. Några 

av faktorerna är avsaknaden av kursplaner och genomarbetade mål för vad medieundervisning 

i skolan ska uppnå. Samtidigt saknas det samordning gällande mediepedagogik vid landets 

lärarutbildningar som i sin tur leder till att många lärare inte har ämneskunskaper om medier 

(se 2.6). Bristande mediekunskaper hos lärarna kan även orsaka ytterligare hinder för 

medieundervisning i skolan. Vissa lärare oroar sig för att förlora elevernas respekt när de inte 

har tillräckliga kunskaper om medierna, skriver Danielsson. De vill vara den i klassrummet 

som har mest kunskap, påstår hon, så istället för att erkänna sin bristande kompetens och ta 

hjälp av eleverna har många lärare istället helt undvikit att arbeta med media (se 2.6). Då det 

ändå finns vissa krav, exempelvis i läroplanen Lpo 94, på att lärarna skall ta upp media i 

skolan så väljer de sannolikt att utgå från den aspekt av medieundervisning som de har mest 

kännedom om – det blir undervisning med media.   

Av olika anledningar används tyvärr inte heller medietekniken, undantaget TV och 

videoapparater, speciellt ofta av informanterna. Den teknik som finns på skolorna, förutom 

TV och video, är främst datorer, men att låta eleverna nyttja skolans datasal upplevs av vissa 

informanter som krångligt och tidsödande (se 4.3). De flesta av informanterna upplever att de 

själva skulle behöva mer kunskap och erfarenhet om att använda datorer och Internet. En 

majoritet har attityden att eleverna får använda datorerna någon gång när det passar, snarare 

än att det är ett viktigt moment som finns inlagd i planeringen. Dessutom är tillgången till 

datorer liten, i vår undersökning framkom att det på en utav skolorna finns 17 datorer på 400 

elever (se 4.4). Talar vi om annan medieteknik än datorer som exempelvis kameror för 

stillbildsfotografering och videokameror för att eleverna ska kunna producera egna bilder och 

filmer, då är tillgången ännu sämre. Men trots liten tillgång till medieteknik, brister i kunskap 

och ont om tid att genomföra medieprojekt, så uppvisar flera av informanterna en positiv 

inställning till medieundervisning. Exempelvis uppger ”Sara”, att det kan vara bra att ta fasta 

på elevernas intresse för media. Hon tror att både läraren och eleverna kan vinna mycket på 

att eleverna får göra något som de själva är intresserade av och skapa något från grunden (se 

4.3).   

Med hänvisning till resultatet av vår empiriska undersökning (se 4.3, 4.4) så fann vi att de 

informanter som använder sig mest av mediepedagogik och olika medieteknik i sin 

undervisning är de som har ett eget personligt intresse för mediers olika uttrycksformer. 

”Elin” är en informant som av eget intresse gjorde ett filmprojekt med sina elever. En orsak 
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till ”Elins” intresse för mediepedagogik tror hon själv är att hon har en grundkunskap om 

media då hon har läst 20 poäng vardera av medie- och kommunikationsvetenskap och 

filmvetenskap, utöver sin lärarutbildning. ”Susanne” och ”Magnus”, som båda hållit i viss 

undervisning om media, nämner även de ett personligt intresse bakom de mediepedagogiska 

inslag de använder sig av i sin undervisning. Det är mycket intressant att ”Elin”, ”Susanne” 

och ”Magnus” har tagit upp en seriös diskussion om media i skolan, men tyvärr så verkar det 

ändå vara något som skett vid enstaka tillfällen snarare än på en regelbunden basis. Ett 

problem som uppstår för de lärare som i dagsläget har intresse och vill använda sig av 

mediepedagogik i sin undervisning är brist på samarbete mellan ämnena i dagens grundskola. 

Ett mer gränsöverskridande samarbete mellan ämnena är en förutsättning för att en kompetent 

mediepedagogik ska kunna fungera, om inte media blir en egen ämnesdisciplin. Exempelvis 

menar ”Elisabeth” att ökat samarbete över ämnesgränserna och längre lektionsblock är en 

förutsättning för en bra mediepedagogik.    

Enligt Karin Fogelberg innebär kritisk mediekompetens att en person har olika verktyg i form 

av kunskaper för att kunna förstå hur medier fungerar och skapar bilder av vår verklighet. Det 

handlar även om att man själv bör kunna använda sig av medier för att vara en aktiv 

samhällsmedborgare. Kritisk mediekompetens är att ha skapat sig en förmåga att analysera 

och kunna utvärdera den makt, påverkan och betydelse medierna har i samhället (se 2.1). Det 

betyder att det är nödvändigt med en skola som är verklighetsanpassad och som innehåller 

medieutbildning för att vi i framtiden ska få aktiva, utbildade samhällsmedborgare. Fogelberg 

tar upp hur kunskaper om media handlar om medborgarnas rätt till yttrandefrihet och 

demokrati (se 2.8). Det innebär även att en förutsättning för att kunna bevara den välfärd vårt 

samhälle har i grunden ligger i en modern, samhällsrelaterad grundskola. Även Cecilia von 

Feilitzen diskuterar barn och ungas behov av medieutbildning. Hon har utgångspunkten i FN:s 

barndeklaration när hon hävdar att rätten till yttrandefrihet, information och rätten till att 

uttrycka sina åsikter i ämnen som påverkar ens egen situation, även måste innefatta aktivt 

deltagande i media (se 2.5).   

När informanterna reflekterade över vad som står om media i läroplanen, Lpo 94, förstod vi 

snart att de lade stor vikt vid punkt två under skolans uppdrag – att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att kritiskt granska fakta (se 4.3). Som vi nämnt tidigare anser alla våra informanter 

att användning av datorer och informationssökning på Internet är en stor del av media i 

skolan, och en utbredd uppfattning verkar vara att Internet ska man vara mycket kritisk mot. 
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Om vi gör en koppling till den historiska resumén så upplever vi inte att våra informanter 

kommit till det sista steget, den nya mediepedagogiken: ”en ansats som inte längre är baserad 

på moralpanik”, som Tufte skriver (se 2.3.5). Informanterna har generellt sett en kritisk 

uppfattning om media, att det finns mycket material med dålig kvalitet, främst då på Internet.   

Det handlar även om kulturell defensivitet. Att ge ut en bok, det får ju inte vem som helst göra 

om man inte startar ett eget bokförlag. Men Internet är mer demokratiskt för där har många 

möjligheten att lägga ut material. Men, då anses det inte vara lika fint och bra, för något är ju 

delvis bra för att det är exklusivt – det vill säga att det exkluderar människor och det material 

de skapat. Mycket litteratur (i pappersform) är långt ifrån ”bra”, om man nu kan bestämma 

vad som är bra och dåligt. Våra informanter är tydliga med att det är viktigt att granska vad 

som står på Internet, men de nämner inte att man även bör kritiskt granska böcker. Det tyder 

på att de har uppfattningen att på grund av att Internet är nytt och öppet för ”alla”, så måste 

man granska det i sömmarna. Vår egen uppfattning är att det är lika viktigt att granska alla 

typer av material, oavsett om det är rörliga bilder eller text i pappers- eller digital form.   

Vad gäller formellt & informellt lärande så var detta det område i undersökningen i vilket 

informanterna svarade mest lika varandra. En majoritet av informanterna anser att det borde 

finnas både formella och informella möjligheter att tillägna sig mediekunskaper, det vill säga 

att medieundervisning bör finnas i och utanför skolan - även om det största ansvaret ligger på 

skolan (se 4.5). Under det senaste decenniet har det enligt Buckingham vuxit fram ett 

erkännande att skolan inte har ensamrätt på att erbjuda utbildning, och att lärande sker i 

skolan såväl som i hemmet, på jobbet eller i föreningslivet (se 2.7). Att så många av 

informanterna anser att ansvaret för medieundervisning inte bara ligger på skolan utan också 

på informella läroplatser, antyder att det Buckingham skriver om även gäller för Sverige. 

Trots detta upplever vi att det formella lärandet, i skolan, fortfarande har en högre status bland 

våra informanter. Exempelvis tror ”Sara” att skolan är speciellt bra på att lyfta fram kritisk 

granskning och ge formell kunskap till eleverna, och ”Elisabeth” menar att ett informellt 

lärande kan ge ”lättsam” kunskap som finns i det verkliga livet utanför skolan (se 4.5).  

Som vi nämnt tidigare skiljer sig informanternas uppfattningar om hur viktig 

medieundervisning är för barn och ungdomar, och hur mycket tid och resurser 

medieundervisningen skall tilldelas. Det är som att informanterna är överens om hur 

julklappen ska se ut, den är fint inslagen i ett rättvise-papper med en stor fin jämlik-skola-för-
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alla-rosett på toppen. Men vad paketet skall innehålla – vad medieundervisningen egentligen 

innebär, hur mycket tid och resurser den borde få ta i anspråk, och om den ska finnas i alla 

ämnen eller få utvecklas till en egen disciplin – dessa frågor kvarstår att besvaras.  

Vi upplever att flera av våra informanter känner en oro för att krav på mer medieundervisning 

skulle stjäla tid och kraft från övrigt kursinnehåll i deras ämnen – ett kursinnehåll som 

informanterna anser är viktigare än media (se 4.3). Fogelberg diskuterar problematiken: ”Det 

finns ett utbud av läromedel och olika slag av mediepedagogiska resurser, men frågan är hur 

lärare utan vare sig nämnvärd utbildning eller kursplan kan integrera undervisningen om 

medier i ämnen där det redan utan medieperspektiv finns mycket annat relevant kursinnehåll 

som ska hinnas med” (se 2.6) Vidare hävdar Fogelberg att medieundervisningen riskerar att 

utebli på grund av att mediefrågorna inte har ett eget ämne, vilket medför att ingen riktigt tar 

ansvar för fältet (se 2.6).   

Kanske är det så, att medieundervisning inte kommer att få någon riktig ”status” och bli 

prioriterat av lärare förrän det ingår i schemaläggningen som en egen ämnesdisciplin. För hur 

ska egentligen lärare som spenderat många år i utbildning på sina valda ämnen kunna känna 

engagemang och brinna för media som de inte valt att undervisa om, och heller inte fått någon 

utbildning i? Vi är medvetna om att våra åtta intervjuer inte utgör ett material som är 

representativt för alla högstadielärare i hela Sverige. Men om liknande resultat skulle 

återfinnas i större undersökningar så hävdar vi att media bör göras till ett eget ämne. Annars 

kommer en seriös undervisning om, med och för media även i fortsättningen att hamna i 

skymundan, och inte få den tid och resurser vi anser att den är värd.   

6. Slutsats 

Syftet med vår empiriska undersökning var att undersöka om lärare i svenska högstadiet 

undervisar om, med och för media. Vi ämnade även undersöka vilka attityder, tankar och 

reflektioner lärarna har kring media och lärande i skolan.  

Resultatet visar att en majoritet av informanterna som deltog i vår undersökning mestadels 

använder sig av medier som läromedel, det vill säga att de undervisar med medier. Det 

vanligaste är att lärarna visar TV-program eller film som har med deras ämne att göra, följt av 

att eleverna får använda sig av datorer för att i ett annat ämne än media söka information på 

Internet. Men det finns undantag, bland annat har ”Susanne” och ”Magnus” på olika sätt tagit 
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upp en seriös diskussion om media i skolan. Tyvärr så verkar det ändå vara något som skett 

vid enstaka tillfällen snarare än på en regelbunden basis. Vad gäller undervisning för media så 

har flera informanter låtit eleverna skriva journalistiska texter. Dessutom har flera informanter 

varit med om tillfällen där eleverna har filmat, dock har motivet för filmande oftast varit ren 

dokumentation av aktiviteter på skolan. Faktum är att ”Elin” var den enda informanten som 

genomfört ett filmprojekt som lade fokus på filmprocessen och elevernas skapande. Trots att 

det finns undantag undervisar informanterna alltså mestadels med media. Aktuell forskning 

säger däremot att medieundervisning bör innehålla en balanserad undervisning om, med och 

för medier. Det innebär att den medieutbildning som informanterna erbjuder idag inte når upp 

till forskarnas målsättning. Vi upplever att det finns flera orsaker till att resultatet ser ut som 

det gör.  

För det första har informanterna inte kunskap om vad forskare tänker att medieundervisning 

bör innehålla. Exempelvis menar forskare inte att det primära syftet med medieundervisning 

är att eleverna skall tillskansa sig yrkeskunskaper, dessutom bör medieundervisning enligt 

forskare inte ha så stort fokus på ett mekaniskt användande av medieteknik som 

informanterna verkar ha. Istället borde studierna präglas mer av eftertanke och reflektion hur 

medier, samhälle och människa interagerar. Informanternas bristande kunskaper om modern 

mediepedagogik har sannolikt grunden i att de själva hade mycket lite- alternativt ingen fokus 

på media i sin lärarutbildning.  Vidare råder resursbrist på informanternas arbetsplatser. Lite 

eller ingen tid alls ägnas åt fortbildning inom media och lärare som önskar gå 

medieutbildningar på fritiden för att öka sin kunskap blir inte kompenserade i form av tid eller 

pengar, som det fungerar på de skolor som ingår i undersökningen.  

För det andra har informanterna en överdriven fokus på media som teknik, de talar mycket om 

att använda TV och video, samt att söka information på Internet. Förutom att även detta kan 

bero på att informanterna saknar kunskaper om modern mediepedagogik, så kan det även 

härröra till de senaste årens svenska satsningar på medierelaterad undervisning som främst 

varit fokuserad på IT som läromedel.   

För det tredje finns ett slags revirtänkande, en oro för att media ska ta tid och resurser från 

kursinnehållet i de ämnen som informanterna faktiskt valt att undervisa och anser är viktigare 

än media. Danielsson och Fogelberg hävdar att medieundervisningen riskerar att utebli på 
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grund av att mediefrågorna inte har ett eget ämne, vilket medför att ingen riktigt tar ansvar för 

fältet.   

Slutligen, Vissa lärare oroar sig för att förlora elevernas respekt när de inte har tillräckliga 

kunskaper om medierna, skriver Danielsson. De vill vara den i klassrummet som har mest 

kunskap, påstår hon, så istället för att erkänna sin bristande kompetens och ta hjälp av 

eleverna har många lärare istället helt undvikit att arbeta med media. Då det ändå finns vissa 

krav, exempelvis i läroplanen Lpo 94, på att lärarna skall ta upp media i skolan så väljer de 

sannolikt att utgå från den aspekt av medieundervisning som de har mest kännedom om – det 

blir undervisning med media.  

Trots att hela vårt samhälle genomsyras av ett stort medieflöde och att det inte är någon ny 

företeelse så finns tankar och attityder till media bland informanterna som något skrämmande, 

oseriöst och svårbegripligt. De gör att de istället främst förlitar sig på gamla traditionella 

former av undervisning. Våra informanter är tydliga med att det är viktigt att granska vad som 

står på Internet, men de nämner inte att man även bör kritiskt granska böcker. Det tyder på att 

de har uppfattningen att på grund av att Internet är nytt och öppet för ”alla”, så måste man 

granska det i sömmarna. Vår egen uppfattning är att det är lika viktigt att granska alla typer av 

material, oavsett om det är rörliga bilder eller text i pappers- eller digital form.   

Det finns dock en underliggande tendens till en positiv attityd och en nyfikenhet till media i 

skolan bland informanterna. En majoritet av informanterna anser att det borde finnas både 

formella och informella möjligheter att tillägna sig mediekunskaper, det vill säga att 

medieundervisning bör finnas i och utanför skolan - även om det största ansvaret ligger på 

skolan. Detta innebär att informanterna, trots avsaknad av kunskap och resurser, ändå anser 

att skolan bör ta ansvar för medieundervisningen. Problemet ligger i otydliga direktiv från 

högre instanser, för lite medieutbildning för lärare, svårigheter med ämnesöverskridande 

samarbete för medieundervisning och brist på tekniska materiella resurser såsom kameror, 

datorer och övrig utrustning. Dessutom råder en osäkerhet bland lärarna av vad 

medieundervisningen egentligen innebär, hur mycket tid och resurser den borde få ta i 

anspråk, och om den ska finnas i alla ämnen eller få vara en egen disciplin.  

Avslutningsvis, Cecilia von Feilitzen diskuterar barn och ungas behov av medieutbildning 

med utgångspunkt i FN:s barndeklaration. Hon hävdar att rätten till yttrandefrihet, 
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information och rätten till att uttrycka sina åsikter i ämnen som påverkar ens egen situation, 

även måste innefatta aktivt deltagande i media. Vidare tar Fogelberg upp hur kunskaper om 

media handlar om medborgarnas rätt till yttrandefrihet och demokrati. Om tanken är att 

skolan och våra unga är grunden för vår fortsatta välfärd i framtiden, så visar vår 

undersökning på en avsaknad av en verklighetsanpassad grundskola där ett strukturerat arbete 

för att uppnå kritisk mediekompetens saknas. Efter att ha arbetat med denna uppsats upplever 

vi att undervisning om, med och för media är en förutsättning för att våra barn och ungdomar 

ska kunna förstå omvärlden, påverka och kommunicera för att bevara vår välfärd och 

demokrati.                                      
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Bilaga 1 

Renée Hobbs: Medie- och kommunikationsprojekt i Alverson High School (pseudonym) 1998  

Skolledningen på Alverson High School gick med på att omorganisera kursplanen i ämnet 

English Language Arts så att det under hela skolåret 1998 (och även i fortsättningen) innehöll 

lektionstid för undervisning i media och kommunikation. Projektet fokuserade på fem teman:  

1. the analysis of media messages using five critical questions to promote critical 

thinking and inquiry (analys av mediebudskap med hjälp av fem kritiska frågor, för 

att gynna kritiskt tänkande och ett undersökande arbetssätt)  

2. advertising, propaganda, and the manufacture of consent (annonsering, propanda och 

skapande av samtycke)  

3. the nature and function of storytelling in a culture (sagoberättandets beskaffenhet och 

funktion i en kultur)  

4. media representation of age, gender, race, ethnicity and ideology (hur 

representeras/framställs ålder, kön, ras, etnicitet och ideologi i media?)    

5. the structure and function of contemporary journalism and the impact of the news 

media on American society (struktur och funktion i den samtida journalismen, och 

hur nyhetsmedia påverkar det amerikanska samhället)  

__________________________________________________________________________          
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BILAGA 2      (sida 1 av 3)   

Intervjumall: Sofia & Kristin  

SÄTT PÅ MIKROFONEN !!!  

Inledning 

 

Namn, ålder och ämne 

 

Hur länge har informanten arbetat i aktuellt ämne? 

 

Har hon/han utbildning, vad/vilken? Hur länge sedan? Fanns några mediemoment i 

utbildningen?  

Presentation av vårt ämne... 

Vi jobbar utifrån 2 begrepp: 

 

Media education – medieutbildning/mediepedagogik (det man jobbar med) 

 

Media literacy – kritisk mediekompetens (det man vill uppnå) 

Vi gör intervjuer för att ta reda på vad lärare har för tankar och reflektioner om media i 

skolan, om det finns några hinder och möjligheter och så.  

 

När vi säger media – vad tänker du på då? 

 

När vi säger media i skolan – vad tänker du på då?  

Vissa forskare delar upp medieundervisning i tre delar: 

 

Undervisa MED medier – användning av medietekniken som läromedel, ex visa film, 

söka information på Internet... 

 

Undervisa OM medier – media som kunskapsområde, medias roll i samhället, historia, 

innehåll, analys mm. 

 

Undervisa FÖR medier – praktiskt arbete för att eleverna ska kunna skapa och 

kommunicera själva med medier.  

 

Har du själv tagit upp något av dessa moment i din undervisning? 

 

Om du använt flera, vilket har det varit mest fokus på? (böcker är oxå media, men har 

du använt nåt förutom böcker?)    
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BILAGA 2      (sida 2 av 3)  

Läroplanen 

 
Har du läst om vad som står om media i läroplanen? Ja/Nej..berätta…. 

För att friska upp minnet lite har vi några citat vi tänkte läsa upp:  

Ur Lpo 94  

Skolans uppdrag (s 11)  

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt.”  

”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och inse att konsekvenserna av olika alternativ.”  

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”  

Mål att uppnå i grundskolan (s 16)  

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:  
[...] har kunskaper om medier och dess roll, 
[...] kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”  

 

Hur tolkar du det som står? 

 

Ser du någon koppling till ditt ämne? 

 

Eller känner du att det faller inom ramen för något annat ämne? Vilket?  

 

(Det finns ju inget ämne som heter Media, var tror du regeringen tänkte att Media 

skulle få plats? Vad anser du?) 

 

Hur ser det ut på din skola idag? Fungerar det på din skola idag? 

 

Tycker du att media borde vara ett eget ämne, eller är det bra med exempelvis 

temadagar? 

 

Anser du att det behövs tydligare direktiv? I så fall -  var skulle de komma ifrån, 

exempelvis Regeringen eller kommun/skola? 

 

Om det i framtiden skulle komma tydligare direktiv – skulle du då uppleva det som ett 

betungande krav eller en inspirerande möjlighet? 

 

Om det kom ett direktiv som sa att du skulle ha media i ditt ämne, har du några 

funderingar vad du skulle kunna göra då?  
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BILAGA 2      (sida 3 av 3)  

Resurser   

 
För att göra det möjligt att använda dig av media i ditt ämne – vilka resurser tror du 

dig då behöva? 

 

Tror du skolan/kommunen skulle kunna ge dig resurserna du behöver?  

 

Finns det något annat som skolledningen skulle kunna göra för att underlätta för 

mediearbete i ditt ämne och i skolan?   

Formellt kontra informellt lärande 

Forskare är överens om att en kritisk mediekompetens är viktigt för alla för att kunna hantera 

det stora medieflödet av idag. Men det diskuteras vem som ska ta ansvaret att förmedla 

kunskapen.  

 

Vad tycker du….hör media hemma i skolan eller är det något för familj/föreningsliv 

att ta tag i? 

 

Vad kan vara fördelarna med ett formellt lärande, alltså att man jobbar med media i 

skolan, kontra fördelar med ett informellt lärande?            


