
 
 
 
 
 
 
 

Medieprogrammets nya kläder 

En jämförande diskursanalys av medieämnets omvandling efter 
gymnasiereformen 2011. 
 

The new face of media studies 
A comparative discourse analysis of media courses after the school reform 2011 

 
Stefan Tidlund 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Lärarprogrammet 

Grundnivå 

Handledare: Kyriaki Doumas 

Examinator: Ann-Britt Enochsson 

VT-13 

 



Abstract 
This essay seeks to examine what consequences the latest school reform has had on the media 
courses in the upper secondary school. Though curriculum theory and discourse analysis of 
the course content, intended course outcomes and diploma goals of the new media 
orientations, compared to the contents of the “old” media program, the essay seek to expose 
discourse displacements in the media subject in this reform. The most common of these 
displacements is a shift from practical theory to theoretical practice. At the same time the 
curriculum code in these courses shifts from a utility oriented approach towards a rational 
scientific code, as the old media program had a vocational orientation and the new 
incarnations is oriented towards higher education. The results of the analysis are that the 
media subject has lost some of their identity as advanced subject areas, in place of more 
general knowledge.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att studera vilka konsekvenser den senaste gymnasiereformen haft 
på medieutbildningen i gymnasiet. Genom en läroplansteoretisk diskursanalys av relevanta 
styrdokument är studiens syfte att blottlägga diskursförskjutningar som gymnasiets 
medieämnen förmedlar efter den senaste reformen i jämförelse med det ”gamla” 
medieprogrammet. Denna går framförallt från en kunskapssyn som präglades av praktisk 
teori, till en som snarare genomsyras av teoretisk praktik. Denna förskjutning sker samtidigt 
som programmet glider från en nyttoorienterad till en vetenskapligt rationell läroplanskod, 
enligt Göran Lindes definition av dessa begrepp. Resultatet visar att de tre medieinriktningar 
på olika program, vilka ersatt det tidigare medieprogrammet i reformen, har förlorat 
ämnesspecifikt djup och bredd på bekostnad av mer allmänt orienterade kunskapsområden, 
såväl i kursupplägg som i ämnesplaner.  
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1. Inledning 
I och med gymnasiereformen 2011 försvann medieprogrammet ur utbudet som nationellt 

program. Istället utökades tre andra program med medieinriktningar. Estetiska programmet, 

samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet fick därmed var sin medieinriktning 

utifrån olika premisser. Dessa tre program är dessutom högskoleförberedande, till skillnad 

från det gamla medieprogrammet som var ett yrkesinriktat program.  Syftena bakom 

omläggningen var flera. Dels menade utredarna bakom reformen att medieprogrammet hade 

vissa identitetsproblem, vilket gjorde att det lätt uppfattades som ett ”flummigt” alternativ, 

dels var programmets yrkesinriktning problematisk då mediebranschen var liten och svår att 

få tillträde till utan eftergymnasial utbildning (SOU 2008:27). Som inriktning i andra program 

skulle de både få en tydligare identitet i relation till programmens huvudinriktningar, 

samtidigt som den högskoleförberedande faktorn skulle bidra till att höja status och 

förutsättningar för medieutbildningen.  

 

Denna förändring är spännande på flera sätt. Jag jobbar själv som medielärare i denna 

övergång, och brottas i skrivande stund med att bearbeta nya examensmål och ämnesplaner i 

mina kurser. Jag vill därför undersöka hur innehållet i styrdokument för gymnasiets 

medieämnen har förändrats i GY11. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att genom en läroplansteoretisk diskursanalys av ämnesplaner 

och examensmål reda ut vilken kunskapssyn gymnasiets medieämnen förmedlar.  

Min huvudfrågeställning är: Hur har den senaste gymnasiereformen påverkat kunskapssynen i 

gymnasiets medieutbildningar?  

 

Kopplat till denna huvudfråga finns ett antal sekundära frågor som tillsammans ska bidra med 

svar på huvudfrågan. Dessa är: Hur ser relationen mellan teori och praktik ut i ämnesplanerna 

för det Estetiska och Samhällvetenskapliga programmens medieämnen i GY11? 

Vilken roll för kunskapssynen spelar det faktum att medieämnet i GY11 blivit inriktningar i 

två högskoleförberedande program istället för det yrkesförberedande Medieprogrammet?   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Forskning om gymnasiets medieprogram och dess ämnen, ur såväl en läroplansteoretisk som 

didaktisk synvinkel, är en bristvara. En studie kring just detta specifika gymnasieprogram jag 

valt att använda är Skolverkets utvärdering av fem olika gymnasieprogram från 1998, Fem 

gymnasieprogram under omvandlingstryck, där medieprogrammets utformning och innehåll 

analyseras utifrån en rad olika synvinklar. Denna utvärdering ger en rad inblickar i de pro-

blemområden medieprogrammet brottats med genom åren, och är därför klart intressant som 

referensstudie även till dagens medieinriktningars problematik. Ett av huvudspåren i denna 

utvärdering är kopplingen mellan teori, praktik och kunskapssyn i medieämnenas natur, vilket 

bidrar med intressanta ingångar även i min uppsats, trots att den inte vilar på vetenskaplig 

grund. Framförallt beskrivs här medieprogrammet som en utbildning som brottas med att 

finna en identitet som både teoretisk och praktisk utbildning, vilket även är en av mina fråge-

ställningar.  

Den mest aktiva forskningen kring medieundervisning har annars skett kring det vidgade 

textbegreppet. Här ses medier och dess roll i samhället främst som ett medel att lära och få 

kunskaper, snarare än ett studieobjekt i sig. Rönnbergs (2003) kartläggning av begreppet me-

diepedagogik, är ganska talande i sammanhanget, då hon, liksom flera andra forskare, ser me-

diekommunikation som ett didaktiskt förhållningsätt, snarare än ett ämne i sig. Även medie-

pedagogen Viklund (2003) har denna ingång när han kartlägger mediepedagogikens olika 

skepnader, samt ger en bild över de problem skolor stöter på när de ska implementera ett me-

diepedagogiskt perspektiv i sin verksamhet. Trots ett annorlunda utgångsperspektiv är detta 

fält intressant även för min studie. Framförallt har jag här funnit intressanta teorier och ramar 

för medieämnets karaktär som både praktiskt och teoretiskt kunskapsområde, vilket i sin tur är 

en av utgångspunkterna i denna uppsats. Viklund delar upp mediepedagogiken i tre grenar 

vilka på olika sätt angriper media som kunskapsområde. Den första grenen är att arbeta med 

medier. Medierna ses här som kunskapskälla och läromedel. Film, TV, tidningar och internet 

blir i denna gren pedagogiska verktyg för att belysa kunskaper i olika ämnen.  Den andra gre-

nen handlar att undervisa om medier, där medierna är själva studieobjektet. Här handlar det 

om att analysera och kritiskt granska mediernas budskap och uttryck. Den tredje grenen är att 

arbeta för medier, det vill säga att skapa medieproduktioner och få praktisk kompetens i att 

formulera budskap via olika medier. Enligt Viklund domineras medieprogrammets utbildning 
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av ett arbete för medier, vilket jag till viss del håller med om, även om studier om medier 

också förekom på detta program.  

Förutom Viklund har jag använt mig av Marner (2006) som reder ut hur vetenskaplighet för-

håller sig till beprövad erfarenhet i estetiska lärprocesser utifrån en semiotisk begreppsappa-

rat. Han menar att estetiska lärprocesser bör ske som en intermedial koppling mellan veten-

skap och beprövad erfarenhet. Enligt Marner kan och bör teoretisk och praktisk kunskap mö-

tas i medieringar, där den praktiska färdigheten kan berikas av teoretisk förståelse . Detta för-

hållande utgör medieämnets kärna i programmålen för det gamla medieprogrammet, enligt 

mig, och även för mediepedagogikens ramar. Marner exemplifierar detta förhållande genom 

att historiskt visa hur vetenskapliga framsteg möjliggjort estetiska uttryck, och vice versa. 

Uppfinnandet av fotografi öppnade exempelvis dörrarna till ny estetiska möjligheter, samti-

digt som tekniker även har kunnat användas i rent vetenskapliga syften, exempelvis inom na-

turvetenskapen. Denna utveckling präglar också medieämnenas karaktär. Denna mediering 

mellan teori och praktik är den huvudsakliga diskurs i medieutbildningarna jag kommer att 

analysera, en diskurs som också har förändrats i och med reformen 2011.  

 

Kunskapssynen i skolans styrdokument har analyserats i stor omfattning av en rad forskare 

genom åren. I denna flora har jag främst valt att lyfta fram en större studie, samt en kortare 

artikel, vilka jag anser vara av extra intresse för denna uppsats. Morawski (2010) analyserar 

hur läro- och kursplaner genom historien har konstruerat olika styrningar av kunskapsför-

medlingen. Han ser hur läroplanen har gått från en innehållsstyrd läroplan genom det senaste 

seklet, till att landa i en komplicerad konstruktion där en processorienterad läroplanskon-

struktion ställdes mot en resultatorienterad kunskapssyn i och med reformen 1994, vilket 

ställde stora krav på lärarens förmåga att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken. I och 

med den nya reformen sker enligt Morawski en kraftig diskursskiftning vilken snävar in lära-

rens handlingsutrymme i och med att en innehållsstyrd läroplan återigen tar plats (Morawski 

2010, s. 222-235). Hans studie är främst intressant i denna uppsats som referens till hur styr-

dokumenten i GY11 kan tolkas utifrån kunskapstraditioner och kontrollmetoder.  

Adolfsson (2012) studerar ett liknande problemkomplex i sin artikel ”Vad räknas som kun-

skap?”, där han lyfter fram hur gymnasieskolans styrdokument speglar en politiserad kun-

skapssyn. Han ser en förskjutning från en ”avreglerad målrationell” och ”sociokulturellt ori-
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enterad” kunskapssyn på 90-talet, till den senaste reformens mer ”reglerade arbetslivsoriente-

rade” och ”innehålls- och resultatorienterade” kunskapsdiskurs (Adolfsson, 2012, s. 33-36). I 

denna uppsats kommer jag att utgå från Adolfssons diskursbegrepp när jag utreder mediekur-

sernas kunskapssyner, där främst den avreglerade målrationella diskursen ställs mot den inne-

hålls- och resultatorienterade.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag kommer här att presentera två teoretiska utgångspunkter i min uppsats, läroplansteori och 

diskursanalys, vilka kommer vägleda min studie på olika vis. Läroplansteori är ett teoretiskt 

förhållningssätt till didaktiska frågor vilka grundar sig i en analys av skolans styrdokument, 

medan diskursanalysen är en metod för att analysera och tolka dessa. Båda dessa begrepp 

bygger på olika teoribyggen vilka jag kommer att klargöra här. Jag kommer även att runda av 

detta avsnitt med en kort presentation av media som kunskapsområde, utifrån 

mediepedagogiska parametrar, då detta också skapar en teoretisk ram för min diskursanalys. 

3.1. Läroplansteori  
Läroplansteori har vuxit till att bli en yvig och omfattande forskningsinriktning inom utbild-

ningsvetenskapen. Syftet med läroplansteorin är att analysera skolans styrdokument utifrån 

olika faktorer. Själva definitionen av läroplansteori är därmed mångfacetterad och varierande, 

beroende på den individuella forskarens ingång i problematiken.   

 

3.1.1. Läroplanskoder 
I Sverige har Ulf P Lindgren varit en tongivande forskare inom läroplansteori. Hans bok Att 

organisera omvärlden (1981) har blivit ett standardverk i denna forskningsgren, där han lade 

grunder för disciplinen vilka sedan utvecklats av en rad forskare. Enligt Lundgren är läroplan-

steori något som bör ”ses som ett försök att bygga upp en kunskap om hur utbildningsproces-

sers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur.” (Lundgren, 

1981, s. 20).  

 

En läroplan är därmed enligt Lundgren alltid ett politiskt dokument, då den speglar politiska 

förändringar, kulturella värderingar och samhällsdiskurser, genom så kallade läroplanskoder. 

Dessa koder är dolda innebörder i styrdokumenten som skapar regler och tolkningsvägar för 

läsaren, vilka också reglerar dess implementering i undervisningen. Lundgren delar upp dessa 

koder i fyra kategorier, klassisk, moralisk, realistisk och rationell läroplanskod, vilka i sin tur 

har dominerat olika utbildningspolitiska epoker i ett historiskt perspektiv. Enligt Lundgren 

reflekterar varje kod olika skeden av utbildningsväsendets utveckling och att varje läroplan speg-
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lar en kamp om makten över utbildningens syfte, mål och innehåll. Kortfattat kan man säga att 

utbildningsväsendet har gått från en klassisk läroplanskod, med rötter i antikens bildningside-

al, via moraliska och religiöst orienterade och realistiskt positivistiska kunskapssyner, till en 

rationell, nyttoorienterad kursplanskod under 1900-talets senare hälft (Ibid, s. 34ff).   

Göran Linde har utvecklat Lundgrens modell genom att lyfta fram tre kategorier som han me-

nar slåss om utrymmet i dagens svenska läroplaner.  Nyttokoden präglas av att praktiskt för-

bereda eleven för livet och yrkesliv. Den politiska koden används för att styra skolan utifrån 

politiska agendor, medan den vetenskapligt rationella koden handlar om ett bildningskoncept 

som utgår från vetenskapen som norm. Enligt Linde präglas dagens läroplan av all tre katego-

rier, men deras hierarkiska ordning förändras med skolreformer och samhällsopinion. 

 

Jag kommer i min analys utgå från hur nyttokoden förskjutits mot en vetenskapligt rationell 

läroplanskod i medieämnets lika styrdokument genom den senaste gymnasiereformen. Detta 

ligger tydligt i linje med medieämnenas förskjutning från ett yrkesförberedande till flera stu-

dieförberedande program. Med läroplansteoretiska begrepp är detta en förskjutning från ett 

renodlat rationellt kodsystem till ett mer vetenskapligt rationell kursplanskod, där klassiska 

”bildningsideal”, ”ordning och reda” och akademiska kunskapskrav åter blir viktiga bestånds-

delar i symbios med ett marknadsekonomiskt nyttotänk. I den vetenskapligt rationella koden 

finns alltså en kombination av de klassiska, realistiska och moraliska koderna, vilka samlas 

under en tydlig vetenskaplig förankring (Linde, 2012, s.34ff). 

 

3.2. Diskursanalys 
Diskursanalys är inte en enhetlig analysmodell. Snarare är det ett heterogent begrepp vars 

innebörder måste varieras beroende på vad som ska analyseras. Winther Jörgensen och 

Phillips definierar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Med detta avses ett anlagt perspektiv på vår om-

världsuppfattning, som vi avgränsar med vårt språkbruk. Enligt ett diskursanalytiskt perspek-

tiv är det alltså omöjligt att förhålla sig neutralt till något som kan kallas ”verklighet” då vi 

med språkets hjälp lägger in olika värderingar i vår beskrivning av vår omvärld. Språket ko-

dar, förenklar och konstruerar på så vis verkligheten, och vi som läsare måste hela tiden tolka 

och omtolka språket för att skapa en subjektiv bild av vår omvärld. Michel Foucault drar detta 
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perspektiv till sin spets i sin definition av diskursbegreppet, och menar att det rentav är me-

ningslöst att försöka hitta en objektiv ”sanning” i vår verklighetsuppfattning, då det i vårt 

medvetande endast finns konstruerade diskurser att relatera till. För att förstå ett visst feno-

men kan vi därför endast studera de diskurser som används för att beskriva det då det är dessa 

som konstruerat fenomenet (Foucault, 1974/2002). Tydligast blir diskursanalysen kanske då 

man applicerar den på värdeladdade och normativa begrepp. Foucault menar därmed att dis-

kurser är ett sätt att förmedla och konstituera makt. Enligt Foucault kan diskurser syfta på hela 

tankesystem med outtalade regler man måste ta hänsyn till om man vill yttra sig inom dem 

(Foucault, 1974/2002). För att ta ett konkret exempel kan begreppet ”skola” ses som en dis-

kurs vilken innefattar en rad olika konstruktioner kring vad detta innebär. För att kunna disku-

tera begreppet ”skola” måste man också förutsätta vissa givna ramar för vad ”skola” kan vara, 

till exempel en institution eller ett instrument för lärande. I detta ligger en makthierarki, då de 

som har kontroll över diskursen, eller ”skolan”, också har tolkningsföreträde till hur vi ska 

förhålla oss till den.  

Ett annat exempel från Foucault själv tar oss än närmare denna uppsats syfte. I sin installat-

ionsföreläsning Diskursens ordning (1970/1993) pekar Foucault på hur olika diskurser kan ses 

som maktinstrument i utbildningens styrning, då ”varje utbildningssystem är ett politiskt me-

del för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper 

och den makt de bär med sig” (Foucault 1970/1993, s. 31). I skolans läroplaner (vilket ju ut-

bildningssystem i praktiken är) kontrolleras alltså kunskapsförmedlingen om vår omvärld 

genom olika diskursiva praktiker, i politiska syften. Med andra ord, det som skrivs (eller inte 

skrivs) ut i en läroplan är ett maktinstrument som kontrollerar medborgaren. Att analysera 

dessa diskurser kan alltså vara ett sätt att försöka genomskåda kodade makthierarkier. Diskur-

ser förändras också över tid i takt med politiska och kulturella samhällsskiftningar. Foucault 

talar då om diskursförskjutningar, då diskurser ofta rör sig långsammare än övriga samhälls-

förändringar (Foucault, 1974/2002).  

 

Jag utgår från Foucaults definition av diskursbegreppet i mina analyser. Jag kommer alltså att 

se styrdokument och utredningar som medel för att förmedla diskurser kring medieämnenas 

kunskapssyn i den senaste gymnasiereformens genomförande. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

Svaret på min frågeställning finn primärt i de styrdokument som reglerar gymnasiets medie-

utbildningar. Därför kommer jag begränsa min analys till detta material, och göra en textana-

lys av dess innehåll. Mitt fokus ligger främst på relationen mellan teori och praktik i det este-

tiska och samhällsvetenskapliga programmens medieinriktningar. Jag utgår från Lindes läro-

planskoder i min analys, då jag vill spåra förändringar i ämnesplanernas syfte och innehåll. 

Min ingång i problematiken är därtill en översiktlig jämförelse med programmål och kurspla-

ner för Medieprogrammet i det gamla systemet samt en kvantitativ jämförelse av program-

mens olika kursupplägg. Jag kommer att göra en jämförande diskursorienterad textanalys av 

styrdokument relaterade till gymnasiets medieinriktningar.  

 

Lundgren delar upp analysarbetet inom läroplansteori i tre nivåer. Den första utgår från själva 

dokumenten och vilket innehåll de har. Den andra nivån handlar om själva konstruerandet av 

läroplanen, alltså det politiska spelet bakom dess utformning. Den tredje nivån är hur läropla-

nen omsätts i skolpraktik av lärare och elever (Lundgren 1979). Jag kommer i denna studie att 

lägga fokus på den första nivån i denna modell med en innehållsanalys av styrdokument som 

huvudmetod. Den andra nivån berörs endast i bakgrundskapitlet, där jag skisserar en historik 

kring gymnasiets medieutbildningar.  

 

4.1. Val av material och avgränsningar 
Det analyserade textmaterialet är programmål för det gamla medieprogrammet, examensmål 

för medieinriktningarna i nuvarande samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska program-

met, samt kurs- och ämnesplaner för medieämnen som är obligatoriska inslag på dessa pro-

gram och inriktningar. De ämnen jag kommer analysera mer ingående är Medier, samhälle 

och kommunikation, Mediekommunikation och Medieproduktion, med särskilt fokus på de 

kurser som är obligatoriska i medieinriktningarna. Jag kommer även att analysera dessa äm-

nes motsvarigheter i det gamla medieprogrammet i jämförande syfte, samt kort analysera Di-

gitalt skapande 1 och Psykologi 2 vilka också ingår som inriktningskurser i respektive pro-

gram. I mina analyser kommer jag att fokusera på syftes- och målformuleringar. Jag kommer 
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inte att gå in på kunskapskrav och betygskriterier då det är kursernas formulerade kunskaps-

diskurser jag är intresserad av, inte bedömningsteoretiska frågor. Mina analyser av just äm-

nesplanerna kommer dessutom att vara översiktligt orienterade i syfte att utläsa diskursför-

skjutningar i förhållande till inriktningarna och programmen i stort, snarare än att ge någon 

detaljerad och utförlig redogörelse för kursernas respektive upplägg. 

 

Jag kommer inte att gå närmare in min på teknikprogrammets medieinriktning i min ämnes-

plansanalys, då den ligger ganska långt bort från de övriga avseende kunskapsområde. Den 

har till exempel inte några uttalade kommunikationsvetenskapliga anspråk, utan fokuserar 

enbart på tekniska aspekter av medieproduktionen. Jag kommer däremot att ha med denna 

inriktning i en övergripande jämförelse av programstrukturerna i GY11, då det här finns in-

tressanta beröringspunkter med det gamla medieprogrammet vilka bidrar med en bredare hel-

hetsbild. 

 

4.2. Analysmetod  
Min analys av medieprogrammet sker på tre nivåer. Den första nivån är att jämföra program-

målen för det ”gamla” medieprogrammet med examensmålen för medieinriktningarna i nuva-

rande estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Den 

andra nivån är en mer kvantitativ jämförelse av kursutbuden i medieprogrammet, med de nya 

inriktningarna. I den tredje nivån analyserar jag kurs- och ämnesplaner för de mediekurser 

som är obligatoriska i respektive program och inriktning.  

 

Genom alla nivåer utgår jag från de diskursförskjutningar som Morawski och Adolphsson har 

identifierat i reformen 2011, samt de läroplanskoder Linde tar upp. Mitt analysperspektiv är 

sedan att se hur dikotomin mellan teori och praktik formuleras i dessa styrdokument. Denna 

baserar jag på Viklunds mediepedagogiska kategorier, och Marners analys av mediering mel-

lan teori och praktik.  

 

Min analysmetod är en diskursiv textanalys, vilket enlig Bergström och Boreus (2006) hand-

lar om att fastställa ramarna för hur en text kan uppfattas, och sedan analysera den utifrån 

dessa. Själva textaanalysen är av kvalitativ sort, då jag vill se hur texterna tolkas av sina läsare 

i sitt sammanhang. I mitt fall handlar det om att se de nya styrdokumenten som beskriver 
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gymnasiets medieutbildningar utifrån den nyttoorienterade och vetenskaligt rationella läro-

planskod Linde beskriver, samt den innehålls- och resultatorienterade kunskapsdiskurs 

Adolphsson beskriver. I bryggan mellan dessa teorier finns dikotomin mellan teori och prak-

tik, vilket också bildar min ingång i problemformuleringen. Enligt min analys är det alltså i 

förhållandet mellan teori och praktik som den stora förändringen i medieutbildningarnas kun-

skapssyn har skett. 

 

4.3. Validitet och reliabilitet 
Vetenskapsrådets text om God forskningssed (2011) handlar primärt om integritet och individ-

skydd i samband med forskning. Men här finns också riktlinjer kring transparens och univer-

salitet. En diskursanalys handlar om tolkning, och en tolkning är alltid beroende av en tolkare. 

Enligt diskursteorier är dessutom ”sanning” i sig en diskurs som går att tolka. Resultatet av en 

diskursanalys blir, enligt Winther-Jörgenssen och Phillips (2000), snarare en ny process vilken 

är öppen för nya tolkningar. Transparens med tydliga teoretiska överväganden och metoder 

blir därmed också ett nyckelord. En diskursanalys kan därför närma sig ett objektivitetskrav, 

då man som forskare måste distansera sig från diskursen man analyserar utifrån teoretiska 

ramar, även om det ändå alltid finns subjektiva drag i analysen. I mitt arbete strävar jag efter 

denna transparens i mitt teoretiska anslag, med läroplanskoder och diskursförskjutningar som 

grundfaktorer. Mitt resultat baseras sedan på mina tolkningar av de styrdokument jag analyse-

rar utifrån dessa teoretiska ramar.  
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5. Bakgrund 
 

Medieprogrammets grundande i början på nittiotalet speglade kulturella och politiska 

strömningar i det svenska samhället och var ett omdebatterat gymnasieprogram redan från 

starten. För att reda ut hur kunskapssynen har förändrats i gymnasiets medieutbildningar 

behöver jag därför beskriva vilken kunskapssyn detta program hade, samt hur det utvecklades 

under de två decennier det fanns i utbudet. 

5.1. Medieprogrammets uppgång och fall från 1994-2011 
Medieprogrammet grundades som nationellt program i och med skolreformen 1994. 

Mediesamhällets utveckling lyftes fram som en viktig faktor i det framtida reformarbetet i det 

betänkande som Läroplanskommittén lade fram 1992, Skola för bildning, vilket sedan skulle 

ligga till grund för reformarbetet. Här betonades att mediesamhällets realitet måste ”tas på 

allvar” och ses som en viktig grundstomme i den nya gymnasieskola som planerades (SOU 

1992:94, s. 98-99). Samtidigt hade dåvarande utbildningsministern Göran Persson tidigt 

uttalat sitt stöd för ett nationellt medieprogram på gymnasiet (Skolverket 1998, s. 137-138), 

vilket också förslogs i den proposition som lade grunden för strukturen i den reformerade 

gymnasieskolan med titeln Växa med kunskaper, vilken lades fram 1990. I denna lyftes 

medieprogrammet fram som ett modernt och tidsenligt studieval, där eleverna spåddes goda 

möjligheter till anställning efter slutförda studier, då mediebranschen expanderade snabbt i 

takt med den tekniska utvecklingen (Regeringens proposition 1990/91:85, s. 84).  

 

Programmet hade två studieinriktningar, Information och medieproduktion och Tryckteknik, 

där den förstnämnda snabbt blev mest populär och spridd på landets gymnasier, då ca åttio 

procent av programmets elever studerade denna inriktning fem år efter reformens 

genomförande (Skolverket 1998, s. 140).  

 

I programmålen för det ursprungliga medieprogrammet 1994 beskrivs programmet både som 

ett yrkesförberedande och studieförberedande program, då eleverna inte fick kvalificerade 

yrkeskunskaper direkt efter gymnasiet, samtidigt som programmet var yrkesorienterat i sitt 
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upplägg med APU och mycket utrymme för praktiska färdigheter i kursinnehållet. Samtidigt 

gav programmet, liksom alla andra gymnasieprogram, grundläggande högskolebehörighet, 

och via det individuella valet uppmanades eleverna dessutom att läsa in kurser i engelska och 

matematik, som gav särskild högskolebehörighet på relevanta program. I programmålen kan 

man läsa att syftet är att förbereda för ”yrkesverksamhet inom medie- och 

kommunikationsområdet i en vid mening, samt för fortsatta studier”. Det skrivs också tydligt 

ut att programmet inte ger någon ”färdig yrkeskompetens men är en lämplig förberedande 

utbildning” till de fyra huvudsakliga yrkesområden man anser att mediabranschen består av. 

Dessa yrkesområden är enligt programmålet textproduktion, bild och ljud, expo och grafisk 

produktion. Samtliga dessa kräver i regel fortsatta studier efter gymnasiet. Genom att eleverna 

får utveckla kunskaper i dessa områden ska programmet ge en ”[b]red basutbildning, som ger 

mångfald i kompetens” (Skolverket 1994, s. 9-11).  

 

Medieprogrammet har sedan dess grundande varit omdiskuterat. I Skolverkets utvärdering av 

programmet 1997 framträder en bild av ett splittrat och problematiskt program, där såväl lä-

rarkompetens, utrustning, APU-platser och utbildningens status lyfts fram som stora problem-

områden. (Skolverket 1998, ff). I utredningen hänvisar man också till en negativ mediedebatt 

kring programmet (Skolverket 1998, s. 147). Programmets status som både yrkes- och studie-

förberedande program lyfts i utredningens avslutande diskussion fram som ett problem sna-

rare än en styrka.  

 
Kritiken avser framför allt den bristande behörighet programmet ger för 

utbildningar inom högskolan och andra högre medieutbildningar, men också 

vad som kan betecknas som den breda basutbildningens dilemma – att ge en 

bred bas samtidigt som eleverna får den kompetens som motsvarar grundläggande 

yrkeskrav. (Skolverket 1998, s. 216) 

 

Programmet har därför också en risk inte bli vare sig yrkes- eller studieförberedande, enligt 

utredningen, då den saknar både det praktiska och teoretiska djup som krävs för endera 

målbilden (Skolverket 1998).  

 

Efter flera utredningar och propositioner genomfördes en revidering av gymnasieskolans 

upplägg 2000, kallad GY2000. Denna revidering handlade främst om nya kursplaner och 
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programmål, samt nya riktlinjer gällande poängräkning. Det gamla specialarbetet byttes även 

ut mot en kurs kallad Projektarbete, och man sjösatte även ett nytt gymnasieprogram, 

Teknikprogrammet. Läroplaner, programstrukturer och betygsystem ändrades dock inte i 

denna revidering.  

 

Medieprogrammets programmål från denna revidering ser vi en tydlig förändring i fokus och 

målbild. Framförallt renodlades programmets studieförberedande profil. Här står det uttalat att 

framförallt inriktningen Information och medier bör ses som en studieförberedande utbild-

ning, då chanserna att få jobb efter gymnasiet var försvinnande små. Inriktningen Tryckteknik 

kunde dock fortfarande ses som en mer traditionell yrkesutbildning. Istället för att poängtera 

olika yrkesområden, lyfter man fram programmets breda bas som en grund till fortsatta stu-

dier. Utbildningen ska enligt programmålet ”ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet 

och för vidare studier” och grunden till detta lärande finns i ”en bred bas av kunskaper både i 

kärnämnen och grundläggande medieämnen.” (Skolverket 2000, s. 9). Samtidigt garderar man 

sig med att säga att det ska förbereda för yrkesverksamhet (Skolverket 2000).  

 

Direkt efter revideringen påbörjades även ett arbete med en mer genomgripande reformering 

av gymnasieskolan. Reformen låg färdig att sjösättas 2006, men i och med regeringsskiftet 

samma år lades den ner, och ersattes med ett nytt arbete. 2008 kom betänkandet Framtidsvä-

gen, i vilket en plan för en helt ny gymnasieskola fanns med.   

 

I detta betänkande lyfts medieprogrammets otydlighet och brist på fokus återigen fram. Fram-

förallt är det yrkesinriktningen som anses vara problematisk. ”Otydligheten i MP:s fall består 

i att det är svårt att få anställning inom mediebranschen direkt efter gymnasieskolan och att få 

ut eleverna på APU” (SOU 2008:27, s. 235), skriver man och knyter därmed an till samma 

diskussion som problematiserades redan i utvärderingen 1998. Man föreslår därför att lägga 

ner medieprogrammet, och istället slå ihop det med samhällsprogrammet. Utredaren föreslår 

att detta nya program ska kallas ”Samhälle och media”, och ska innehålla två medieinrikt-

ningar. Båda ska vara studieförberedande.  

 

I det slutliga genomförandet har dock denna idé delvis övergetts, till en där 

medieinriktningarna sprids ut på tre olika program. Det estetiska, samhällsvetenskapliga och 
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teknikprogrammet får varsin inriktning.  Tanken är i första hand att inriktningarna då vinklas 

mot sitt huvudprogram och därmed får olika karaktär.  

 

Mitt syfte med denna historiska genomgång har framförallt varit att visa på en tydlig 

diskursförskjutning i medieutbildningens utformning. Från ett relativt renodlat yrkesprogram, 

om än med vissa förbehåll, till ett mer studieorienterat program i och med GY2000, till 

dagens renodlade studieförberedande inriktningar. Medieprogrammets historia präglas av en 

kritik för att vara otydligt, identitetslöst och illa förankrat i branschen. I och med 

gymnasiereformen 2011 ska denna kritik således bemötas med tre studieförberedande 

inriktningar där branschorientering och yrkesförberedelser torde ha tonats ned till förmån för 

en mer vetenskapligt förankrad ämneskunskap. Har detta inneburit att ämnesområdets 

identitet(er) har stärkts, och att gymnasiets utbildningar i mediekommunikation har blivit 

tydligare och mer konkreta i sitt kunskapsområde?  Detta bildar grunden för resten av min 

analys. 
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6. Resultat 
I min analys av gymnasiets medieutbildningar spårar jag vilka förändringar reformen 2011 har 

inneburit för gymnasiets medieutbildningar. I denna resultatdel kommer jag därmed att gå 

igenom min analys av denna förändring utifrån tre olika nivåer; examensmål, kursutbud och 

ämnesplaner. 

 

6.1. Medieinriktningarnas examensmål och struktur i GY11  
Det tre medieinriktningar som finns idag är utlagda på tre högskoleförberedande program. 

Den jämförelse jag gör här är framförallt ett sätt att spåra hur tråden från det gamla mediepro-

grammet kan spåras i denna nya struktur. Jag kommer först att jämföra de olika inriktningar-

nas examensmål. Här har jag valt att även ta med teknikprogrammets medieinriktning i ana-

lysen då den tydligt fått ärva delar av medieprogrammets programmål. I övriga analysdelar 

kommer jag dock inte att ta upp teknikprogrammets inriktning, då den faller utanför ramen för 

uppsatsens intresseområde, vilket jag också motiverade i min inledning.  

 

I min analys kommer jag att lyfta fram vilken kunskapssyn de styrdokument jag valt att analy-

sera genomsyras av. Medieämnena är utmärkande i sitt förhållande mellan teoretisk och prak-

tisk kunskapstradition, och flera av dessa ämnen rör sig mellan dessa ytterligheter. I och med 

att ämnena rört sig från en yrkesinriktad mot en studieförberedande kontext är det viktigt att 

reda ut hur medieämnen relaterar till teoretisk och praktisk kunskap, då min diskursanalys på 

många vis bygger på förskjutningar i detta område.  

 

I programmålet för Medieprogrammet i GY2000 lyfts just ämnets olika skepnader upp som en 

grundförutsättning för lärande inom ämnet.  

 

Insikter om kommunikation utvecklas i utbildningen genom att eleverna lär sig kommuni-

cera budskap till olika mottagare. Förståelse av mediernas roll och förutsättningar skapas 

genom arbete med medietekniken. Hantering av medietekniken är med andra ord inte bara 

ett mål utan också ett pedagogiskt redskap. (Skolverket 2000, s. 9) 
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Enligt dessa programmål är alltså medieproduktion ett medel för att nå kunskaper om kom-

munikationsprocesser. Genom det praktiska skapandet ska eleven också få förståelse och teo-

retiska ramar. Detta är också en tydlig markering utifrån en nyttokod, enligt Lindes termino-

logi.  

Medieprogrammet kännetecknades av en blandning av teknik, estetik och samhällsvetenskap. 

Efter reformen kan vi också se hur dessa tre kunskapsområden har delats upp i tre olika in-

riktningar, på tre olika program. 

 

Det estetiska programmets inriktning heter estetik och media, och är inriktad mot det kreativa 

arbetet och ämnets estetiska dimensioner. Examensmålet beskriver inriktningen på följande 

vis: 

 
Inriktningen estetik  och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt per-

spektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder 

och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och re-

flektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produk-

ter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium. (Skolverket 

2012b, s.44) 

 

Digitala medier och verktyg är centralt i beskrivningen, samt att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla kunskaper inom kommunikation.  I denna korta beskrivning finns en tydlig ambition 

att eleverna ska arbeta för medier, för att använda Viklunds modell. Genom att man ska foku-

sera på ”något digitalt medium” betonas dessutom programfördjupningen som ett medel att 

utveckla de praktiska kunskaperna. 

 

Samhällsprogrammets inriktning heter medier, information och kommunikation-, och är tydli-

gare fokuserad på studiet om medier. Inriktningen beskrivs på följande vis i examensmålet: 

 
Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i sam-

hället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväck-

ande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt 

få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både 

praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska 

ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när 
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det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. 

(Skolverket 2012b, s.50) 

 

 

Här står det uttalat att programmet ska innehålla ”journalistik, information och reklam”, varpå 

man tydligt ringar in inriktningens fokus. Här uttalas också mer analytiska perspektiv tydligt. 

I den sista meningen skrivs det att eleverna ska undersöka påverkan, opinionsbildning och 

omvärldsuppfattning. Att döma av examensmålen är alltså samhällvetenskapsprogrammet mer 

teoretiskt och analytiskt än det estetiska programmet.  

 

Teknikprogrammets inriktning, slutligen, heter informations- och medieteknik och faller lite 

utanför ramen, då fokus inte alls här ligger på mediedidaktiska frågor. Här är det istället te-

kinken bakom medierna som ska studeras: 

 
Inriktningen informations- och medieteknik  ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, 

kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, di-

gital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. (Skolverket 2012b, s. 52) 

 

Fokus ligger här framför allt på datorteknik i olika former, så som programmering, webut-

veckling och datorteknik. Inriktningen har heller inga analytiska eller teoretiska anspråk kring 

medier och kommunikation i förhållande till samhället eller människan. 

  

De tre inriktningarna har alltså tydliga profiler. Jämför man med medieprogrammets pro-

grammål kan man tydligt se hur programmet har splittrats upp i tre fraktioner. Olika medieut-

tryck betonas i olika inriktningar: Ljud, foto och film i estetiska programmet, journalistik och 

reklam i samhällsvetenskapsprogrammet och dator- och informationsteknik i det tekniska 

programmet. I medieprogrammet finns samtliga dessa medieuttryck uttalade i programmålen.  

 

6.2. Kursupplägg i gamla och nya system – en kort 

jämförelse.  
Innan jag tar mig an själva kursplansanalysen kommer jag att gå in på en makronivå och se 

hur kursutbudet i medieinriktningarna på Estetiska programmet och Samhällsvetenskaliga 
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programmet i GY11 förhåller sig till det gamla Mediaprogrammet i GY2000. Redan på denna 

nivå kan vi nämligen börja skönja vissa mönster. I Tabell 1 nedan har jag spaltat upp de tre 

inriktningarna utifrån inriktningskurser och medieprogrammets gemensamma kurser. 

 

Medieprogrammet (GY2000) Samhällsprogrammet, Inrikt-

ning Medier, information och 

kommunikation (GY11) 

Estetiska programmet, inrikt-

ning Estetik och media (GY11) 

Mediekunskap, 100p Medier, samhälle kommunikat-

ion 1, 100p 

Medier samhälle kommunikat-

ion 1, 100p 

Mediekommunikation A, 100p 

 

Medieproduktion 1, 100p Medieproduktion 1, 100p 

Multimedia A, 100 p Journalistik, information och 

reklam 1, 100p 

 

Medieproduktion 2, 100p 

Medieproduktion A, 200p 

 

Psykologi 2A, 50p Digitalt skapande 1, 100p 

Totalt 500 p Totalt 350p p Totalt 400p 

Tabell 1 

 

I medieprogrammet var kurserna Mediekunskap, Medieproduktion, Multimedia A och Medie-

kommunikation A obligatoriska, gemensamma kurser. Tillsammans med de yrkesinriktade, ej 

specifikt medieorienterade, ämnena Datorkunskap och Arbetsliv och säkerhet utgjorde dessa 

programmets gemensamma karaktärsämnen. I det estetiska programmets medieinriktning i 

GY11 har dessa kurser ersatts med ämnena Medier, samhälle och kommunikation, Mediepro-

duktion och Digitalt skapande, där det sistnämnda ämnet snarare är ett mer allmänt estetiskt 

orienterat ämne än ett utpräglat medieämne.  I samhällsprogrammets medieinriktning är det 

mindre likt det gamla medieprogrammets upplägg, trots att man här lagt in kursen Journali-

stik, information och reklam 1, vilken ingår i ämnet Mediekommunikation. Här sker det, till-

sammans med fortsättningskursen i Psykologi, på bekostnad av de mer praktiskt orienterade 

kurserna Medieproduktion 2 och Digitalt skapande 1. Baserat på detta urval kan man alltså 

rent kategoriskt konstatera att samhällsprogrammets medieinriktning blivit mer teoretiskt ori-

enterad, medan den på det estetiska programmet blivit mer praktiskt. Antal inriktningspoäng 
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har dessutom krympt i såväl SP och EP i förhållande till MP, vilket också kan tolkas som en 

mer teoretiskt orientering jämfört med MP. 

 

Denna bild förstärks dessutom om man tittar på hur de ofta mer praktiskt orienterade pro-

gramfördjupningarna fördelas, med 400 poäng på det samhällsvetenskapliga programmet, mot 

500 poäng på det estiska programmet. I medieprogrammet kunde dock de mer praktiskt orien-

terade programfördjupningarna uppgå till hela 800 poäng om man även räknar in olika val-

bara kurser. Totalt kunde alltså 1300 poäng helt vikas till karaktärsämnen. I GY11 motsvaras 

den siffran av 750 poäng på samhällsvetenskapsprogrammet, och 900 poäng på estetiska pro-

grammet. Räknar man in det individuella valet här blir siffran ytterligare 200 poäng i varje 

ämne. Totalt sett har därmed medieämnena fått mindre utrymme i GY11 i båda inriktningarna. 

Både möjligheten till djup och bredd i media har alltså minskat, till förmån för programge-

mensamma och gymnasiegemensamma kurser. Tydligast är också denna skillnad i samhälls-

vetenskapsprogrammet. 

 

Gymnasiets medieinriktningar har alltså rent konkret fått ett mindre omfattande medieinne-

håll, där även de praktiska fördjupningarna fått mindre utrymme. Istället har mer generella 

programgemensamma kurser tagit plats. I samhällsprogrammet är dessa Filosofi 1, Moderna 

språk och Psykologi 1 medan det i det estetiska programmet handlar om Estetisk kommuni-

kation och Konstarterna och samhället. Av dessa är det i sin tur bara Estetisk kommunikation 

som är av praktisk karaktär, vilket ytterligare stärker bilden.   

 

Vi kan alltså redan på denna nivå ana en diskursförskjutning inom medieutbildningen, från 

ämnesspecifik bredd och djup till en mer allmänt orienterad bredd.  

 

6.3. Ämnesplaner 

6.3.1. Medier samhälle och kommunikation  
Ämnet Medier, samhälle och kommunikation innehåller två kurser med samma namn, där 

Medier samhälle och kommunikation 1 är en gemensam inriktningskurs för alla som läser 

medieinriktningarna både på samhällsvetenskapliga och estetiska programmet. 

 



 

20 
 

I skolverkets kommentarer till ämnets ämnesplaner påpekar man att ämnet liknar 

Mediekommunikation i GY2000. Skillnaden ligger främst i betoningen på praktik har 

försvunnit i de nya kurserna, och istället ersatts med en tyngd på ”kunskaper om och 

användning av vetenskaplig teori och metod” (Skolverket 2012b, s. 2). Vid en snabb 

jämförelse kan man snabbt se att så är fallet sett till hela ämnena. Jämför man dock kursen 

Medier, samhälle och kommunikation 1 med Medieprogrammets programgemensamma kurs 

Mediekunskap, vilken i sin tur ingår i ämnet Mediekommunikation enligt GY2000, är dock 

likheterna slående. Det är egentligen först i Mediekommunikation A, vilken bygger på 

Mediekunskap, som mer praktiskt orienterade mål dyker upp i den gamla kursplanen. 

Mediekommunikation A, sin tur, har en tydligare motsvarighet i GY11 i kursen Journalistik, 

reklam och information 1, vilken ingår i ”det nya” ämnet Mediekommunikation, vilket jag 

analyserar nedan. 

 

Såväl Mediekunskap som Medier, samhälle och kommunikation 1 är renodlade teorikurser, 

som går ut på att analysera medier och sätta in dagens medieutbud i samhälleliga och 

historiska kontexter.  Ämnesplanen för Medier, samhälle och kommunikation börjar med en 

tydlig markering om ämnets vetenskapliga förankring, då man fastställer att ”ämnet medier, 

samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, 

journalistikvetenskap och samhällsvetenskap.” Detta ställningstagande är också den största 

skillnaden gentemot Mediekunskap. En annan, mer perifer skillnad är att Mediekunskap har 

ett uttalat mål om yrkesorientering där eleven ska få kunskaper om ”företagsorganisation och 

yrkesroller inom mediebranscherna” (Skolverket 2000, s. 100), vilket helt saknar 

motsvarighet i MSK 1.  

 

Övriga mål i Mediekunskap har sin direkta motsvarighet i ämnesplanen för Medier, samhälle 

och kommunikation, om än i nya formuleringar där den senare har en mer utförlig och aka-

demiskt orienterad målformulering. Båda ämnena ska till exempel innehålla grundläggande 

kommunikationsteori, mediehistoria och mediestrukturer. I Mediekunskap står det att eleven 

ska få ”kunskap om svensk och internationell mediestruktur och förstå den historiska bak-

grunden till dagens mediesituation” samt ha ”kunskap om grundläggande medieteori” (Skol-

verket 2000, s. 100). I Medier, samhälle och kommunikation formuleras liknande mål, om än 

med mer detaljerade formuleringar. Eleven ska här ges möjlighet att utveckla ”förmåga att 
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använda grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori för att analysera sambanden och 

samspelet mellan människor, medier och samhälle”, samt ”kunskaper om den historiska bak-

grunden till dagens mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse för utveckl-

ingen av demokratin och samtidskulturen”. Man ska här också kunna ”analysera svensk och 

internationell mediestruktur”, vilket också är en mer vetenskapligt förankrad formulering då 

ordet ”analys” är viktigt i sammanhanget. 

 

6.3.2. Medieproduktion 
Ämnet Medieproduktion i GY11 innehåller två kurser, Medieproduktion 1 och 2, på vardera 

100 poäng av vilken den första är obligatorisk inriktningskurs både på inriktningen i sam-

hällsvetenskapsprogrammet och på det estetiska programmet. Den andra kursen är enbart ob-

ligatorisk på det estetiska programmet. Kurserna är upplagda som grundkurser i praktiskt me-

diearbete, vilka ska ge grundläggande kunskaper i olika medieuttryck. Efter kurserna ska se-

dan eleverna välja en programfördjupning, där de får tillfälle att fördjupa sig i ett av dessa 

uttryck.   

 

Ämnet Medieproduktion fanns även i det gamla kursutbudet, och hade i princip samma funkt-

ion som grundkurser där. Det var också där en gemensam, obligatorisk kurs på mediepro-

grammet. Vid en första anblick är också ämnenas syftesbeskrivningar relativt lika, men vid en 

noggrannare jämförelse utkristalliseras en rad intressanta skillnader, vilka visar på en viss 

diskursförskjutning i ämnets karaktär.  

 

Den tydligaste skillnaden är här, precis som med Medier, samhälle och kommunikation ovan, 

att medieprogrammets kurs är tydligt yrkesorienterad med mål kring yrkesroller, arbetsmiljö 

och samarbetsformer. Kursen i GY11 har en mer vetenskaplig karaktär i sina målformulering-

ar. ”Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition”, för-

kunnas i ämnesplanens första mening i GY11. Direkt knyter man därmed an till medieämnets 

teoretiska kunskapstradition. Produktens sammanhang, problematisering av medieproduktion-

ers syften och teoretiska kunskaper om produktionsprocessen ska ligga till grund för det prak-

tiska arbetet, vilket också knyter an till en mer akademisk kunskapssyn. 

 



 

22 
 

I den gamla kursplanen är det teoretiska målen inte lika uttalade i syftesbeskrivningen. Där 

lyfts det istället fram som centralt att ämnet syftar till att ge ”grundläggande kunskaper om 

medieproduktion och att belysa hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt” (Skolverket 

2000, s. 102). Här var det med andra ord istället det praktiska arbetet som var centralt. Även 

den gamla kursen har dock flera teoretiska mål, vilka här dock istället lyfts fram som förut-

sättningar för en lyckad arbetsinsats. Historiska sammanhang ses som viktiga för att enklare 

anpassa sig till tekniska förändringar i yrkesutövningen och teoretiska kunskaper i bildanalys 

och berättandeformer ses som ett medel för att skapa effektivare produktioner.  

 

6.3.3. Mediekommunikation 
Mediekommunikation består av tre kurser: Journalistik, information och reklam 1 och 2, samt 

Textkommunikation. Kurserna är på vardera 100 poäng, och Journalistik, information och 

reklam 1 är obligatorisk på medieinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet. Kurserna är 

liksom Medier, samhälle och kommunikation upplagda som grundläggande kurser i 

mediekunskap, om än med en tydligare vinkel mot kommunikationsteori och 

budskapsförmedling, samt med tydliga inslag av praktiskt arbete.  

Mediekommunikation i GY11 är därmed ganska likt ämnet med samma namn i det gamla 

medieprogrammet i stort. I GY11 har dock de historiska inslagen och kunskaper om olika 

medieformer, vilka främst återfanns i kursen Mediekunskap, helt övertagits av ämnet Medier, 

samhälle och kommunikation. Grundkursen Journalistik, information och reklam 1 har istället 

en klar motsvarighet i kursen Mediekommunikation A i det gamla kurssystemet, och som där 

byggde på Mediekunskap. Både Mediekommunikation A och dess namne i GY11 har 

liknande mål kring färdigheter i att förmedla budskap och utforma informationsmaterial. De 

innehåller båda dessutom mål kring att analysera budskap i medier, mottagarens påverkan vid 

mediekommunikation, samt kunskaper om lagar och etik i områden. De formuleras dock 

annorlunda vilket tyder på en vis diskursförskjutning i ämnet.  

Mediekommunikation A i medieprogrammet var analysen och de teoretiska kunskaperna 

tydligt kopplade till praktiska färdigheter. Två mål i kursen berör medieanalys, och båda 

är relaterade till praktiska färdigheter. Eleven ska ”kunna analysera medieproduktioner 

utifrån innehåll, form och målgrupp samt kunna välja medium och medieuttryck för olika 

målgrupper”, samtidigt som de ska ”ha kännedom om semiotiska grundbegrepp samt 
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förstå logotypers och varumärkens betydelse i olika kommunikationssammanhang” 

(Skolverket 2000, s. 96). I båda dessa mål är teorin att se som ett medel för ett bättre 

praktiskt resultat. I GY11 är det inte lika tydligt kopplat. Där står analysmålen för sig 

själva och de praktiskta målen är tydligt formulerade som färdigheter.  

Det finns dock även mer avgörande skillnader i de båda ämnena. I GY11 har ämnet klara 

inslag av journalistik, vilket inte minst antyds i kursnamnen. Texten lyfts fram i ämnets 

syfte som en central beståndsdel, då ”textens roll som uttrycksmedel” är centralt, och 

kursen ska syfta till att utveckla sin ”språkförmåga”. Det gamla ämnet har dessutom 

tydliga yrkesinriktade mål, vilka saknas i den nya kursen. Eleven skulle här bland annat ha 

kunskap om olika yrkesroller, kunna göra en aktivitetsplan och beräkna kostnader för 

mediekommunikation. Detta är mål som helt saknas i den nya kursen. 

 

6.3.4 Digitalt skapande och Psykologi 
Båda medieinriktningarna har kurser i det obligatoriska inriktningsutbudet som inte är 

medieämnen i traditionell betydelse, utan snarare har förankring i respektive huvudprogram. I 

det estiska programmet är Digitalt skapande en sådan kurs, och i 

samhällsvetenskapsprogrammet motsvaras denna av Psykologi 2. Jag kommer här att 

översiktligt även diskutera dessa kurser, då de bidrar till den diskursförskjutning som jag 

identifierar. Jag ställer dessa kurser i relation till kursen Multimedia A i medieprogrammet, 

som saknar motsvarighet i GY11. 

 

Digitalt skapande är en kreativ och praktiskt orienterat ämne som består av två kurser, Digitalt 

skapande 1 och 2. Digitalt skapande är inget utpräglat medieämne trots att den första kursen 

är obligatorisk för medieinriktningen på det estetiska programmet. Det fanns en kurs i gamla 

gymnasieskolan med samma namn, med vissa gemensamma inslag, vilken främst ingick i det 

estetiska programmets kursutbud.  

Ämnet är estetiskt präglat med digitala verktyg i fokus. Man ska alltså skapa bilder, ljud och 

film med olika programvaror till hjälp. I den första kursen ligger fokus på olika 

arbetsprocesser, där kreativitet, samarbete och val av programvara står i fokus. Slutproduktens 

estetiska eller kommunikativa kvaliteter nämns överhuvudtaget inte i kursens centrala 
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innehåll eller kunskapskrav. Dess roll i kursutbudet är lite oklar, då den tangerar vissa mål i 

Medieproduktion kring samarbete och skapandeprocesser, samtidigt som den har mer 

gemensamt med programgemensamma kurserna Estetisk kommunikation och Konstarterna 

och samhället. I medieprogrammets kurs Multimedia A står däremot 

kommunikationsprocesser i centrum. Formspråk, kommunikation och berättande är centrala 

mål i kursen. Även mer yrkesinriktade mål kring kostnader och fackuttryck finns. Multimedia 

är alltså ett renodlat medieämne, till medan Digitalt skapande är av mer allmän estetisk 

karaktär.  

 

Psykologi 2 bygger på Psykologi 1, vilken är en programgemensam kurs i 

samhällsvetenskapsprogrammet. Kursen ska ge fördjupade perspektiv på psykologi utifrån ett 

samhällsperspektiv, samt kritiska perspektiv på psykologiska teorier. Dess roll på 

medieinriktningen verkar i första hand vara att ge eleverna tydligare förberedelser för 

högskolestudier, samt bredda de psykologiska förståelseramarna i medierna påverkan.  

 

Den utveckling vi ser här är alltså en förskjutning mot huvudprogrammens karaktär, på 

bekostnad av bredare medieteoretiska perspektiv. Medan vissa målen för Multimedia A har 

viss motsvarighet i Digitalt skapande 1, saknas denna koppling helt i 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

De mer utpräglat medieteoretiska målen i Multimedia A har istället bakats in i 

fördjupningsämnena i media i GY11. Berättande och formspråk finns till exempel med i 

målen för fördjupningsämnena Grafisk kommunikation, Fotografisk bild och Film och Tv-

produktion, medan kunskaper om interaktivitet och webbutveckling helt har flyttat över till 

det tekniska programmets medieinriktning, och endast finns med i kurser inom ramen för 

individuellt val i de övriga båda inriktningarna. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då ju 

internet och digitala verktyg blivit ett dominerande medieuttryck, men det hänger tydligt ihop 

med den diskursförskjutningen mot en mer brett orienterad kunskapssyn i GY11.  
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6.3.5. Sammanfattande jämförelse av ämnesplansanalyserna 
I min analys av ämnesplanerna har framförallt ett tydligt mönster framträtt. Innehållet i 

kurserna har gått från ett fördjupat karaktärsämnesperspektiv, till en bredare och mer allmänt 

hållen kunskapssyn. Medieämnena i GY11präglas av breda baskunskaper och teoretiska 

överblickar, medan de i medieprogrammet var mer fördjupade i specifika mediekontexter och 

yrkespraktik.  

Jämför man de båda nya medieinriktningar framträder också en intressant bild. Två av de 

analyserade ämnena ges i båda medieinriktningarna, Medier, samhälle och kommunikation 

och Medieproduktion. Digitalt skapande och Mediekommunikation ges däremot bara i varsin 

inriktning. Ett sätt att tolka denna uppdelning är att de sistnämnda ämnena syftar till att ge 

inriktningarna karaktär och egenart gentemot varandra. De förstnämnda kurserna kan då ses 

som mer grundläggande och allmängiltiga för medieämnets kunskapsområde. Både 

Mediekommunikation och Digitalt skapande är praktiskt orienterade kurser, men med ganska 

stor skillnad i fokus på kunskapsområde. Mediekommunikation handlar i stor grad om att 

producera och reflektera kring medietexter i förhållande till ett kommunikationsteoretiskt 

perspektiv. I Digitalt skapande ligger fokus på gestaltningsprinciper, projektformer och 

kreativa arbetsätt. Kommunikationsbegreppet finns överhuvudtaget inte nämnd i anslutning 

till skapandet i detta ämne. 

Skillnaderna mellan inriktningarna är alltså framförallt synen på medieämnets karaktär. I 

samhällsvetenskapsprogrammet är det analys och reflektion i relation till samhället i fokus, 

medan det i det estetiska programmet är kreativitet och skapande som dominerar. Vidare finns 

en tydlig uppdelning mellan programmen gällande medieuttryck även på en 

ämnesplansanalys, då estiska programmet främst innehåller foto, film och form, medan 

samhällsvetenskapliga programmet präglas av textkommunikativa uttryck såsom journalistik, 

reklam och information. De synergier som fanns mellan dessa uttryck har alltså försvagats i 

GY11.  
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 
Jag har i denna uppsats gjort en diskursiv textanalys av styrdokument som är av relevans för 

kunskapssynen i gymnasiets medieutbildningar. Mitt syfte var att försöka svara på hur 

kunskapssynen i medieutbildningarna har förändrats i och med reformen 2011. Mitt resultat 

har visat på en tydlig diskursförskjutning i denna kunskapssyn, från en nyttoorienterad 

läroplanskod med praktiskt orienterad kunskapssyn, till en mer vetenskapligt rationell 

läroplanskod med en mer teoretiskt orienterad kunskapssyn. Min analys visar också hur detta 

speglar medieutbildningen från makronivå i kursutbud och examensmål, till detaljer i 

ämnesplaner.  

 

En textanalys kan dock endast ge begränsade svar på hur en kunskapssyn tolkas och omsätts i 

praktik ute på skolorna. Häri ligger också både styrkan och begränsningen med en analys där 

empirin uteslutande består av styrdokument. Det kan blottlägga spännande sammanhang och 

diskrepanser mellan skolpolitiska avsikter och didaktiska principer, men den rent 

ämnesdidaktiska praktiken lämnas därhän.  Härmed öppnas också dörren till vidare studier i 

detta område. En mer verksamhetsnära studie utifrån lärarerfarenhet och elevuppfattningar 

kan berika detta problemområde och kanske även motsäga några av mina slutsatser. Samtidigt 

behövs det också fler och djupare analyser av samtliga styrdokument vi arbetar efter i vår 

vardag, då de ju är maktinstrument skapade att styra och kontrollera vår profession. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1 Från teoretisk praktik till praktisk teori  
I medieprogrammet fanns möjligheter till såväl djup och bredd inom ramen för kursutbudet. 

Samtliga ämnes- och kursplaner inom programmets karaktärsämnes präglades av både teore-

tiska och praktiska kunskaper. I GY11 har uppdelningen mellan teori och praktik blivit tydli-

gare, samtidigt som de mer yrkesorienterade målen helt försvunnit. Teoretiska kunskaper har 

tonats ner i Medieproduktion och ändrat karaktär i Mediekommunikation, samtidigt som mer 

”allmänbildande” kunskaper lyfts fram. Ämnena har därmed förlorat en del av sin unika ka-

raktär.  I medieprogrammets kurser hängde teori och praktik ihop, där ofta de teoretiska per-
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spektiven skulle berika de praktiska färdigheterna. Rent mediepedagogiskt handlade alltså 

medieprogrammet till stor del om att arbeta med och för medier. Medieinriktningarna i GY11 

karaktäriseras istället av klara skott mellan teori och praktik, där också kunskaper om medier 

får ett större utrymme och praktiken ska fördjupa förståelsen för teorin.  

 

7.2.2. Från djup till bredd - mot en ny kunskapsdiskurs 
Enligt Josefsson markerar den senaste skolreformen en diskursförskjutning mot en ”innehålls- 

och resultatorienterad” kunskapsdiskurs. Han skrev sin artikel innan reformen implementerats 

och baserade sina analyser på betänkandet Framtidsvägen som låg till grund för reformen. 

Efter implementeringen ser det ut som om Josefsson hade rätt. De nya ämnesplanerna är 

skapade för att vara tydligt resultatorienterade, och där ett centralt innehåll även anger ramar-

na för kursernas stoff. En mer kontrollerad och toppstyrd verksamhet kort sagt, vilket enligt 

Josefsson ligger i linje med den internationella utvecklingen i kapitalistiskt starka stater (Jo-

sefsson 2010, s. 34-35). Josefssons slutsatser ligger helt i linje med Morawskis diskursanalys 

av läroplanernas kunskapssyn i ett historiskt perspektiv. Morawski menar att den senaste re-

formen, vilken inte heller här hade implementerats när han skrev sin avhandling, ”ingår i en 

diskurs som varken visar tillit till lärarens professionella kunnande eller att kunskap svårligen 

går att mäta” (Morawski 2010, s. 222). Även Morawski antyder att den stora diskursförskjut-

ning som den senaste reformen genererat, innebär en mer innehållsformulerad styrning av 

undervisningen, vilket begränsar lärarens frihet. Dessa båda diskursförskjutningar kan också 

bidra till förståelsen för den förskjutning som skett på medieprogrammet.  

 

Den innehålls- och resultatorienterade kunskapsdiskursen är en bidragande faktor till detta då 

den låser upp karaktärsämnen till brett orienterade kunskapskrav, på bekostnad av mer ämnes-

specifika kunskapsmål. Samtidigt skvallrar denna diskurs om hur den vetenskapligt rationella 

kursplanskoden också sorterat bort intermedialiteten mellan teori och praktik i medieämnena. 

Den rationellt präglade kursplanskoden från GY2000 var medieämnenas kursplaner konstrue-

rade kring nyttoorienterade mål, med yrkesfärdigheter i fokus. I GY11 har detta bytts ut mot 

en mer linjär, vetenskaplig förankring, med kommunikationsvetenskapliga analysmodeller, 

och historisk förankring som ledord.  
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Som ett resultat av detta ser jag även ytterligare en diskursförskjutning, från djup till bredd i 

både praktiska och teoretiska mediekunskaper i de nya programinriktningarna.  I och med att 

kurserna blivit mer fokuserade på innehåll och målstyrning, blir de paradoxalt nog också mer 

allmänt hållna. I Skolverkets utvärdering av medieprogrammet 1997 var en av de mest utta-

lade kritiska poängerna att programmet riskerade att falla mellan två stolar, då det varken var 

tillräckligt djupt för att ge specialiserade kunskaper, eller tillräckligt brett för att vare sig 

kunna ge en relevant orientering i medieområdet eller förberedelser för högskolestudier. ”Den 

breda basutbildningens dilemma” kallade Skolverket denna problematik då, och enligt min 

mening är den fortfarande relevant, om än på andra grunder.  

 

I och med att programmet är uttalat högskoleförberedande har man minskat risken för att ele-

ver får en alltför begränsad behörighet, om än inte helt eliminerat den. Dock har medieprofi-

lerna vattnats ur rent innehållsmässigt. Där det gamla medieprogrammet erbjöd djupa kun-

skaper i specifika medieuttryck tillsammans med breda baskunskaper i mediekunskap, ger 

båda de nya inriktningarna mindre djup i medieämnen, både på det teoretiska och praktiska 

planet, till förmån för program- och gymnasiegemensamma ämnen. Detta ger en bättre förbe-

redelse till vidare studier, men samtidigt en otydligare ämnesidentitet. Den kritik som det 

gamla samhällsprogrammet fick för att vara en ”förlängd grundskola” är därmed fortfarande 

aktuell, både vad gäller samhällsveteskapsprogrammet och det estetiska programmet 

 

7.2.3. Tre nya medieprogram eller en ny identitetskris? 
Frågan är om medieinriktningarna i GY11 är att betrakta som nya, tydligt formulerade kun-

skapsområden eller om de snarare handlar om att medieprogrammet splittrats till tre mindre 

enheter. Den tekniska inriktningen sticker här ut, då den ju skiljer sig både från de övriga två 

och från medieprogrammet, i och med att det är en renodlad medieteknisk kurs utan medieve-

tenskapliga anspråk. I detta program finns en tydlig och ny nisch jämfört med den gamla 

gymnasieskolans mål. Det är dock svårare att skilja det estetiska och samhällsvetenskapliga 

inriktningarna åt, både mot varandra och gentemot det gamla medieprogrammet. Båda inrikt-

ningar är tydliga efterföljare av medieprogrammet både till programupplägg, som kursinne-

håll.  
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Båda de inriktningar jag studerat sätter ett vetenskapligt perspektiv på mediekommunikation i 

fokus. Detta görs framförallt i ämnesplanerna för de kurser som ges som inriktningskurser i 

programmen. När det gäller examensmålen är det framförallt samhällsvetenskapsprogrammets 

inriktningsbeskrivning som har ett mer vetenskapligt fokus, då det estetiska programmet har 

mer svepande formuleringar kring förankringen i medie- och kommunikationsvetenskap.  

 

Gymnasiets medieinriktningar har i denna kontext fått en lätt schizofren framtoning. Ämnes-

planerna är hårt styrda med tydligt uttalad kunskapssyn med rötter i akademiska kunskaps-

traditioner helt i linje med den innehålls- och resultatorienterade diskursen. Samtidigt ger ex-

amensmål och kursplaner en bild av ett koncept med otydliga konturer. Vid en första anblick 

ger uppdelningen i två olika program sken av en fördelning av två olika kunskapstraditioner. 

Den estetiska inriktningen torde vara mer kreativt och praktiskt orienterad, medan den sam-

hällsvetenskapliga är mer teoretiskt förankrad. Tittar man närmare framträder dock två inrikt-

ningar som saknar tydliga identiteter gentemot varandra, utan istället snarare verkar som en 

sprucken spegel av det gamla medieprogrammets helhetsperspektiv på medieämnet. Spegelns 

skärvor splittrar alltså ämnets karaktär, snarare än delar upp det i tydligare och mer specifika 

identiteter. 

 

Min huvudfråga i denna uppsats rör vilken påverkan den senaste gymnasiereformen har haft 

för medieämnenas kunskapssyn. Svaret på denna fråga är en smula paradoxal. Å ena sidan är 

de nya medieinriktningarna tydligt förankrade i en vetenskapligt rationell läroplanskod, där 

nyttoperspektivet från medieprogrammet trängts undan för ett mer bildningsorienterat per-

spektiv. Här har också medieämnena tappat en del av sin särart, då de dels inte längre har 

samma utrymme i programmen, dels har ett bredare anslag på bekostnad av ämnesspecifik 

fördjupning. Samtidigt har indelningen i två inriktningar, i kombination med den hårdare in-

nehållsstyrningen, skapat splittring i ämnets helhetsperspektiv. I dagens mediesamhälle, där 

gränserna mellan olika medieuttryck blir mer flytande är det anmärkningsvärt att de två medi-

einriktningarna är så uttalat kopplade till olika medieuttryck. Den tydligaste diskursförskjut-

ningen i denna omvandling har därmed skett från en nyttoorienterad praktisk teori, till en ve-

tenskapligt förankrad teoretisk praktik, som riskerar att urvattna medieämnenas egenart.  
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Framtida utvärderingar, avhandlingar och uppsatser får svara på om även denna nya inkarnat-

ion av gymnasial medieutbildning kommer associeras med de debatter kring otydlighet, låg 

status och identitetskris som det gamla medieprogrammet drogs med. Min undersökning visar 

dock att det framförallt finns potentiella identitetsproblem även i dagens medieinriktningar.  
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