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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur niondeklassare ser på och tar till sig nyheter och vilken 

trovärdighet de anser att tidningar och nyhetssändningar har. Tre utvalda niondeklasser i 

Stockholmsområdet med sammanlagt 66 elever har deltagit i studien genom att besvara en 

enkät. Förutom frågor om ovanstående har de också svarat på frågor om sina erfarenheter av 

mediekunskap i skolan när det gäller källkritik. Studien är kvantitativ. Inspiration till 

undersökningen har jag fått av Ebba Sundins avhandling Seriegubbar och terrorkrig - Barn och 

dagstidningar i ett förändrat medielandskap som bland annat behandlar de frågor jag intresserar mig 

för. Teoretiskt perspektiv för övrigt har hämtats från olika vetenskaper. Jag har tittat på 

forskning bland annat inom områdena barn och medier, socialisation och medievanor. Vilka 

nyhetsmedier tar ungdomar del av? Hur ser ungdomar på nyheter? Vilka erfarenheter har 

ungdomar av mediekunskap i skolan? Resultatet av studien visar att nästan alla niondeklassarna 

läser en dagstidning minst ett par gånger i veckan. De läser oftare morgontidningar än 

kvällstidningar och många läser gratistidningar. Det som ungdomarna tycker är roligast i 

tidningen (sport, serier och kultur) skiljer sig från det som ungdomarna tycker är viktigast 

(inrikes- och utrikespolitik och nöje). Enligt niondeklassarna är DN och SvD de mest 

trovärdiga bland tidningarna och TV4 och SVT har de mest trovärdiga nyhetssändningarna. 

Hälften av eleverna anser att de talat om mediers trovärdighet och källkritik i skolan.  
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1 Inledning 
När man går i nionde klass tar man första steget att ta över rodret över sitt eget liv. Det är dags 

att välja gymnasieprogram och fundera över vad man vill göra som vuxen. För att kunna göra 

detta och kommande livsval måste man också vara medveten om samhället och livet utanför 

den ”lilla” värld man levt i som barn. Det blir viktigare och viktigare att veta vad som händer i 

samhället och i förlängningen också vad som händer i världen. Att läsa och förstå nyheter är ett 

sätt att få de kunskaperna. 

 

I ett demokratiskt samhälle som det vi lever i spelar medierna en stor roll i att förmedla den 

information till medborgarna som de behöver för att kunna utnyttja sina demokratiska 

rättigheter. Även barn och ungdomar bör känna att deras röst blir hörd, att de får den 

information som de behöver och kan ta den till sig.  

 

Ett par undersökningar som presenteras under teoretisk ansats pekar på ett samband mellan 

tidningsläsning och förbättrade studieresultat. En tredje undersökning visar att regelbunden 

läsning av dagstidningar i skolan leder till ökad dagstidningsläsning som vuxen.  

 

Som aldrig förr utsätts barn och ungdomar liksom vuxna människor i samhället för en ständig 

strid av information av olika slag. Får de verktyg av oss vuxna att förstå och sålla bland all 

denna information? 

 

Jag är nyfiken på hur barn och ungdomar läser och ser på nyheter. Vilka nyhetsmedier tar de 

del av? Hur ser de på nyheter? Vilka erfarenheter har de av mediekunskap i skolan? Därför har 

jag valt att göra en enkätundersökning med dessa frågor. Min avgränsning blev att koncentrera 

mig på niondeklassare, jag valde den åldern för att de står i skugglandet mellan att vara barn 

och vuxen. 

 

En inspirationskälla till mitt arbete är Ebba Sundins avhandling Seriegubbar och terrorkrig – Barn 

och dagstidningar i ett förändrat medielandskap. Uppsatsen har för övrigt en tvärvetenskaplig ansats. 

Jag har tittat på forskning inom barn och medier, socialisation och medievanor. Studiens 

preciserade frågor kommer efter teoriavsnittet följt av metod och genomförande. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisar jag tidigare forskning som jag tagit del av i förarbetet till min studie. 

Undersökningarna som redovisas nedan visar att tidningsläsning är gynnsamt för skolelever för 

att de i framtiden ska fortsätta läsa tidningar, och att tidningsläsning är gynnsamt för elevers 

skolprestationer överlag. Underlaget har inspirerat mig att göra min studie och påverkat mitt 

enkätarbete.  

2.1 Seriegubbar och terrorkrig 

Ebba Sundin uppger fyra delsyften i sin avhandling Seriegubbar och terrorkrig – Barn och 

dagstidningar i ett förändrat medielandskap (2004). Det första var att beskriva hur barnmaterial ser ut 

i svenska dagstidningar. Det andra var att beskriva och analysera hur barn framställs i 

dagstidningar. Det tredje var att beskriva lärares inställning till dagstidningar i skolarbetet och 

hur samarbetet mellan skolor och dagstidningar ser ut. Det fjärde var att analysera hur barn 

uppmärksammar och uppfattar dagstidningar (Sundin, 2004). Det är främst det sistnämnda 

som jag relaterar till i min undersökning. Hur jag inspirerats och använt mig av hennes 

avhandling framgår i avsnittet om hur jag tagit fram min enkät. Dessutom redovisar jag hennes 

resultat i de fall de är relevanta för min studie under respektive avsnitt i kapitlet Resultat. 

2.2 Ungas medievanor 

Så hur ser svenska barn och ungdomars medievanor ut idag? Statistik över svenska medievanor 

redovisas bland annat i Mediebarometern som sammanställs årligen av Nordicom-Sverige. 

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Enligt 

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2005 läste 51 procent av landets 15-17-åringar en 

dagstidning en genomsnittlig dag år 2005. Skillnaden mellan könen är marginell, bland 

flickorna i åldern 9-17 år läste 50 procent en dagstidning och pojkarna 52 procent. Det är fler 

som läser morgontidningar än kvällstidningar: 64 procent av landets 15-19-åringar läste en 

morgontidning och 22 procent en kvällstidning.  

 

I genomsnitt använder en person i åldersgruppen 15-19 år 343 minuter per dygn åt olika 

massmedier. Den största delen av den tiden, 28 procent, används till att titta på TV. Som 

nummer två kommer Internet med 13 procent av tiden. Läsning av dagstidning upptar fem 

procent av den totala tiden.  
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Rapporten Unga & Medier 2005 – Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, 

bygger på en representativ studie bland tvåtusen barn och unga mellan 9 och 15 år. Studien 

utfördes av ARS Research på uppdrag av Medierådet. Medierådet är en kommitté knuten till 

Utbildnings- och kulturdepartementet som arbetar med barns och ungas mediesituation och 

med frågor om mediepåverkan. Syftet med studien var att ge en saklig och rättvisande bild om 

barn och ungas medieanvändning. Tusen barn i åldern 9-11 år och tusen barn i åldern 12-15 

(upp till 16 år) ingick i studien. Den äldre åldersgruppen kallas i studien de unga. Svarsfrekvens 

för de unga var 72 procent och jag tar endast upp resultaten för den gruppen. 

 

Studien visar att flertalet unga ser på nyheterna åtminstone ibland. Hälften ser på nyheter varje 

vecka, 18 procent varje dag. Pojkar ser mer på nyheter än flickor: över hälften av pojkarna 

uppger att de ser på nyheter varje vecka medan siffran är 40 procent hos flickorna. 

 

I studien ingick även frågan hur de unga upplever nyhetsprogrammen, de kunde fylla i flera 

svarsalternativ. Majoriteten, 67 procent, säger att de lär sig saker. En dryg tredjedel, 33 procent, 

tyckte att nyhetsprogrammen är tråkiga medan 29 procent uppger att de är spännande. En 

femtedel av barnen säger att de blir rädda eller ledsna av att se på nyheter och elva procent 

tycker att de var svåra att förstå. 

 

Nära hälften av de unga uppger att de använder Internet varje dag. En fjärdedel använder 

Internet 3-4 gånger i veckan och endast fem procent uppger att de aldrig använder Internet. 

En dryg femtedel, 22 procent av de unga, använder Internet mer än tre timmar per dag 

(Medierådet, 2005). 

 

I en europeisk jämförande studie, Children and Their Changing Media Environment – A European 

Comparative Study, presenterad år 2001 tittade man på 6-12-åringars medievanor i elva 

europeiska länder. I studien redovisas bland annat hur många procent av barnen i de olika 

länderna som uppger att de använder olika medier ”varje dag”. Där uppger 76 procent av de 

svenska barnen att de läser en dagstidning varje dag vilket placerar dem överst på listan med 

Finland på andra plats med 70 procent. Italienska barn ser mest på TV ”varje dag” med 82 

procent av barnen. Där kommer de svenska barnen på sjätte plats med 69 procent av barnen. 
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Danska barn lyssnar på mest på radio ”varje dag” med 73 procent av barnen. Svenska barn 

kommer på andra plats i listan med 58 procent (Livingstone, Bovill 2001).  

2.3 Tidningsläsning bra för inlärning 

En undersökning som presenterades i februari i år har genomförts vid Pedagogiska 

forskningsinstitutet vid Jyväskylä Universitet av Pirjo Linnakylä och filosofie doktor Antero 

Malin visar att regelbunden tidningsläsning inte bara stöder läsfärdigheten utan även 

färdigheterna i matematik, naturvetenskapliga ämnen och problemlösningsförmågan. 

Undersökningen, som genomfördes på uppdrag av Tidningarnas Förbund i Finland, bygger på 

PISA-materialet från år 2003.  

 

PISA är ett projekt som undersöker hur utbildningssystemen i olika länder rustar 

femtonåringar, som snart ska lämna grundskolan, att möta framtiden. I PISA-provet ingår 

delprov i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. PISA mäter kunskaper 

och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet snarare 

än att kontrollera elevers förmåga att återge kunskaper med utgångspunkt i skolornas 

kursplaner. Projektet är ett samarbete mellan länders regeringar inom OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Sverige har deltagit två gånger i PISA, år 2000 

och år 2003 (Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Besökt maj 2006). 

 

Huvudsyftet med undersökningen var att se om de finländska ungdomarnas aktivitet som 

tidningsläsare hade ett samband med deras inlärningsresultat och deras inställning till sina 

studier. I undersökningen tittade man på deras inlärningsresultat på basis av PISA-resultatet 

inom områdena läsfärdighet, matematik, naturvetenskap och problemlösning. Man tittade även 

på elevernas attityder om skolgång och deras planer för fortsatta studier. 

 

Resultatet visade att regelbunden tidningsläsning har ett samband med god läsfärdighet. Man 

ska dock ta i beaktande att läsfärdigheten i PISA bedöms utifrån de krav på läsfärdighet som 

vardagslivet ställer och inte med betoning på den nationella läroplanen där skönlitteratur ingår 

som en viktig del. I PISA-proven har tidningstexter och uppgifter som ansluter sig dem en 

viktig ställning. 
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Mer anmärkningsvärt var att undersökningen visar att tidningsläsning också har ett samband 

med färdigheterna i matematik, naturvetenskaper och problemlösning. Linnakylä pekar här på 

att PISA också i dessa delar använder provuppgifter som relaterar till vardagliga situationer 

med hjälp av texter. Även PISA-proven i matematik och naturvetenskaper kräver förutom 

kunskap i respektive ämne förmåga att läsa och förstå text. I provuppgifterna ingår också 

ritningar, tabeller och diagram som ska tolkas i samband med text - som när man läser en 

tidning. Ett intressant resultat var att flitigt tidningsläsande särskilt stödde flickornas resultat i 

matematik (Linnakylä, 2006). 

 

Undersökningen Measuring Success – The Positive Impact of Newspaper in Education Programs on 

Student Achievement (2003) av Dan Sullivan vid University of Minnesota och Newspaper 

Association of America Foundation tyder även den på att tidningsläsning förbättrar barns 

skolresultat. I den empiriska studien ingick 22 tidningar och 2900 skolor i nio delstater i USA. 

Studien visar att de barn som haft något slags tidningsprojekt i skolan hade tio procent bättre 

resultat på standardiserade prov jämfört med barn som inte haft det. Anmärkningsvärt är att 

barn från lägre socialgrupper och barn i minoritetsområden visade ännu bättre provresultat, 

upp till nära 30 procent bättre, än barn från likvärdiga skolor som inte haft någon typ av 

tidningsprojekt i skolan (NAA Foundation 2003). 

2.4 Att skapa framtida tidningsläsare 

Undersökningen Growing Lifelong Readers som presenterades år 2005 visar på stora skillnader av 

fortsatt läsning av dagstidningar bland unga människor som haft dagstidningar som en del av 

undervisningen i skolan och de som inte haft det. Undersökningen initierades av National 

Newspaper Association of America och utfördes av det oberoende undersökningsinstitutet 

Clark, Martire and Bartolomeao Inc. I undersökningen ingick 1500 personer mellan 18 och 34 

år. Gruppen representerade det amerikanska genomsnittet avseende kön, ras och religion.  

 

Bland deltagarna som uppgav att de läst och använt dagstidningar i undervisningen i skolan har 

62 procent fortsatt att läsa dagstidningar regelbundet efter avslutad skolgång jämfört med 38 

procent hos dem som inte gjort det (NAA Foundation, 2005). 
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2.5 Vad händer i skolan? 

Att uppmuntra barn till att intressera sig för nyheter och börja läsa dagstidningar har inte bara 

betraktats som ett ekonomiskt intresse från tidningsföretagen utan också som ett samhälleligt 

intresse (Sundin, 2004). Det finns ingen nationell statistik på i vilken utsträckning man 

använder dagstidningar i skolarbetet. Ebba Sundin gjorde en enkätundersökning i 

Helsingborgs- och Jönköpingsområdena år 2004 bland 424 lärare där hon ställde frågor om 

deras dagstidningsanvändning i undervisningen. Totalt använde 39 procent av lärarna i 

undersökningen tidningar i undervisningen och 61 procent gjorde det inte. De som använde 

tidningen gjorde det rätt ofta, 80 procent använde tidningar minst en gång i månaden (Sundin, 

2004). 

 

På frågan om lärarna hade haft någon slags massmediekunskap i sin utbildning svarade 60 

procent att de inte haft några särskilda kurser eller inslag av massmediekunskap som en 

obligatorisk del av utbildningen. Sundin menar att man kunde se ett visst mönster som visar att 

de lärare som avslutat sin utbildning under de senaste tio åren till större del uppgett att de haft 

någon form av massmediekunskap (Sundin 2004). 

 

Ser man på läroplanen finns där klart definierat att mediekunskap ska ingå i barns 

grundskoleutbildning. I 1994 års läroplan (Lpo 94) står det att 

 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  

 

Mer specifikt avseende mediekunskap säger läroplanen 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier och dess 

roll.  

 

En del av frågorna i Sundins undersökning handlade om Tidningen i Skolan.  
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Tidningen i skolan (TiS) är ett underorgan till Tidningsutgivarna som arbetar för att uppmuntra 

skolor runt om i landet att använda tidningar som en del av undervisningen. TiS startade som 

ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Tidningsutgivarna år 1963. För 

närvarande har de 14 konsulter runtom i landet som sköter verksamheten i sina områden. De 

områden i Sverige som inte har någon representant är inte delaktiga i TiS verksamhet. Däremot 

kan lokala initiativ mellan skolor och tidningar finnas. Kansliet i Stockholm samordnar och 

utvecklar arbetet. Det finns liknande verksamheter i runt 36 länder i världen och en 

internationell styrgrupp, Newspaper in Education, NIE, arbetar för samarbete mellan länderna. 

(Tidningens i skolans hemsida, www.tidningeniskolan.se. Besökt maj 2006). 

 

I Sundins enkät svarade 291 lärare på frågan de hade någon TiS-utbildning. Av dem hade 38 

procent någon form av TiS-utbildning medan 62 procent inte hade det. Undersökningen 

visade tydligt att de lärare som hade någon form av TiS-utbildning också använde tidningar i 

undervisningen. Samtidigt var det tydligt att de lärare som inte hade gått någon TiS-utbildning 

inte gjorde det (Sundin 2004). 

3 Teoretisk ansats 
I det här kapitlet redovisas olika teorier angående socialisation och identitet samt vilken roll 

media fyller i en demokrati. Dessa teorier är av intresse för min studie då det handlar om hur vi 

formas som människor från det vi är små och hur omgivningen och medierna spelar in i detta. 

En annan viktig aspekt är hur barn och ungdomar påverkas av media och vilka verktyg vi ger 

dem i skolan för att lära sig hantera detta. 

3.1 Socialisation och identitet 

Med socialisation menar man processen där en individ lär sig hur omgivningens kultur är 

uppbyggd och fungerar och vilka normer och värden som gäller. Den primära socialisationen 

är den del av socialisationen som sociologer och socialpsykologer menar sker inom den 

närmaste kretsen, främst inom någon form av familj.  

 

Den sekundära socialisationen kommer något senare när barnet blir mer självständigt. Då ska 

individen lära sig att fungera i nya situationer och i andra sociala regelverk. Här ingår 

socialiseringsprocesserna som föregår i institutioner i samhället som barnomsorg, skola, kyrka 
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och arbetet men även i olika föreningar och organisationer man kan tänkas tillhöra (Gripsrud 

2002).  

 

Det finns två inriktningar om förhållandet mellan barn och de olika socialiseringsagenterna. 

Den första ser socialisering som en envägsprocess där barnet är en passiv mottagare som blir 

format av olika socialiseringsaktörer. Den andra inriktningen ser på barnet som en aktiv aktör 

som är med och formar och påverkar omgivningen. Ett utslag av den synen är den så kallade 

transaktionsmodellen som menar att både barnet och omgivningen ständigt förändrar sig och 

båda parter påverkar varandra. Barnet påverkar sin omgivning men blir också ständigt 

påverkad och förändras i takt med omgivningen som står i ständig förändring. En människa 

tillägnar sig värderingar och livsstil genom identifikation och imitation med 

socialiseringsaktörerna. Kanhända införlivar inte barnet omgivningens värderingar och normer, 

men kraven och förväntningarna mellan barnet och omgivningen utgör i sig en interaktion som 

påverkar.  

 

En aspekt med transaktionsmodellen som nämnts tidigare är att människan själv kan påverka 

och bestämma sin personlighets- och karaktärsutveckling. När människan har blivit medveten 

om sig själv följer självbild och självförståelse och då är det nödvändigtvis inte längre någon 

motsättning mellan socialisering och personlig identitet. Identitet kan definieras som 

upplevelse om sig själv och vem man är, det vill säga av ens värderingar, sanningar och 

aspirationer (Gjelsten, Simonnes 1997).  

 

I takt med att kommunikationerna i världen ökar och både människor och information snabbt 

kan färdas över globen spelar medierna en allt större roll i skapandet av den egna identiteten. 

Utvecklingen av moderna medier har ökat möjligheterna för människor och samhällen att 

utveckla sina kulturella traditioner, och individer har också genom media fått möjlighet att lära 

känna andra platser, värderingar, livsstilar och sätt att vara vilket kan påverka deras 

identitetsbildning (Maia 2001). 

3.1.1 Politisk socialisation 

Politisk socialisation handlar om den process som individer genomgår för att tillskaffa sig 

kunskaper och värderingar som har med samhälle och politik att göra (Sundin, 2004). 
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Medborgaren hämtar information främst från TV: s nyhetssändningar och den lokala 

dagstidningen. Den politiska process som sker i närheten av läsaren är av största vikt. 

Dagstidningen spelar här en stor roll för läsarens intresse för lokala politiska frågor. Hur barn 

förhåller sig till nyheter blir därför av intresse även om den politiska socialiseringen kan ske 

sent eller tidigt i livet (Sundin, 2004). 

3.1.2 Massmedier som socialisationsagent 

Inom den sekundära socialisationen ingår massmedierna. Medierna får mer och mer utrymme i 

våra liv och har stort utrymme redan från när vi är mycket små. I majoriteten av hem finns det 

TV, radioapparater, datorer, böcker, CD-spelare och tidningar och så vidare. Medierna når oss 

inne i våra hem, TV, radio och datauppkopplingar ger oss direktkontakt med världen utanför. 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och definierar därigenom också vilka 

vi är. De visar oss hur vi ska förhålla oss till världen och hur vi ska förstå den. Medierna talar 

också om för oss vad som är viktigt och inte viktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt (Gripsrud, 

2002).  

3.2 Medias roll i en demokrati 

Massmedierna fyller tre uppgifter för den fria åsiktsbildningen: de ska förse medborgarna med 

sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor, de ska 

granska de inflytelserika i samhället och slutligen låta olika åsikter komma till tals  

(SOU 1995).  

 

Dagstidningen har under lång tid haft en stark ställning i Sverige. Den har ett värde både för 

individen och för samhället. På samhällsnivå har den svenska, och många andra västerländska 

länders, tidningssystem vuxit fram ur den liberala frihetliga syn som dominerade under  

1700-talet som sammanföll med tidningarnas första utveckling. Tidningarna sågs tidigt som ett 

demokratiskt redskap och statens inblandning i tidningarnas verksamhet skulle vara så gott 

som obefintlig. Staten har ändå försökt upprätthålla mångfald på tidningsmarknaden genom 

presstöd och andra typer av stöd (Sundin, 2004).  

 

 



   

   14

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur niondeklassare ser på och tar till sig nyheter och vilken 

trovärdighet de anser att tidningar och nyhetssändningar har. Jag har avgränsat mig till 

niondeklassare för att de står i skugglandet mellan att vara barn och vuxna. Mina 

frågeställningar är: 

• Vilka nyhetsmedier tar niondeklassarna i min studie del av?  

• Hur ser de på nyheter? 

• Vilka erfarenheter har de av mediekunskap i skolan? 

5 Metod 
I det här kapitlet redovisar för metod och urval för min studie. Vidare presenterar jag skolorna 

där de klasser går som deltagit i studien. 

 

Jag har valt att göra en kvantitativ enkätundersökning i tre niondeklasser på olika skolor i och 

utanför Stockholm: Bergholmsskolan i Bagarmossen, Nytorpsskolan i Enskede och 

Rålambshovsskolan på Kungsholmen.  

5.1 Kvantitativa undersökningar 

I forskningssammanhang skiljer man på kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Kvantitativa undersökningar används ofta om man vill kunna ange frekvenser angående något. 

Om man till exempel vill ange att en viss procent av befolkningen tycker på det ena eller andra 

sättet passar en kvantitativ undersökning. Om man däremot är intresserad av att försöka förstå 

hur olika människor resonerar och agerar, eller vill försöka urskilja varierande 

handlingsmönster är en kvalitativ undersökning rimlig att använda (Trost, 2001).  

 

 Jag har i det här fallet valt att utföra en kvantitativ undersökning då jag är intresserad av att se 

hur många av eleverna som gör eller tycker på ett visst sätt. Resultatet av min undersökning 

kan inte ses som någon statistiskt verifierad sanning. Det visar snarare tendenser på hur det ser 

ut för de ungdomar som ingår i studien och andra niondeklassare i Stockholm som har samma 

förutsättningar som de som ingår i studien. 



   

   15

5.2 Urval 

Ett urval i någon form var nödvändig. För att få bredd ville jag ha en skola i förorten, en i 

närförort och en i innerstaden. En lärare fick jag kontakt med via en bekant som jobbar inom 

skolan. De andra två hittade jag på Stockholm stads hemsida, jag ringde olika skolor tills jag 

fick kontakt med någon lärare som hade utrymme i schemat för att låta mig besöka dem. 

5.2.1 Skolorna 

Nedan följer en presentation av skolorna i den ordning som jag besökte dem. All information 

kommer från Utbildningsförvaltningen på Stockholms stads hemsida (www.stockholm.se, 

besökt juni 2006). 

  
Bergsholmsskolan ligger i Bagarmossen, söder om Stockholm. Läsåret 05/06 har man 484 

elever i årskurs 6-9. Skolans profil är att ha språket i fokus. Det som genomsyrar skolan är 

enligt skolans information på Stockholms stads hemsida satsningen på det svenska språket. 

Man arbetar aktivt på skolan med läsutvecklingsscheman för att göra barnen medvetna om sin 

egen läsutveckling och har under pågående läsår haft intensivkurser i svenska. Andelen elever 

som år 2004 nått lägst betyget G i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk i 

nationella proven är 85 procent. 

 

Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm. Läsåret 05/06 har man 

570 elever i årskurs 6-9. I skolan finns profilklasser med MA/NO-inriktning (dock inte den 

klass som jag besökte). Något som präglar skolan är att man undervisar i små grupper om cirka 

20 barn. Lärarna arbetar i arbetslag som ansvarar för 6-7 klasser och alla elever har en så kallad 

mentor. Andelen elever som år 2004 nått lägst betyget godkänt i nationella proven är 99 

procent i svenska och engelska och 97 procent i matematik. 

 

Nytorpsskolan ligger i Enskede, en närförort söder om Stockholms innerstad. Skolan är har 

cirka 450 elever från förskoleklass till skolår 9, och särskola skolår 7 till 10. Från årskurs 6 har 

man idrottsklasser med inriktningarna ishockey, friidrott och tjejhandboll. Lärarna arbetar i 

arbetslag. Andelen elever som år 2004 nått lägst betyget godkänt i nationella proven för årskurs 

nio är 89 procent i svenska och engelska och 78 procent i matematik. 
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6 Undersökningen 
 
I det här kapitlet redovisas hur jag gjorde enkäten, dess brister och lösningar på detta, och hur 

studien utfördes. Jag tar även upp bearbetningen av svaren.  

 

6.1 Enkäten 

Enkäten inspirerades av den enkät som Ebba Sundin använde i sin undersökning som en del 

av sin avhandling Seriegubbar och terrorkrig – Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap 

(2004). Min enkät är dock gjord på basis av min frågeställning och med hänsyn till att min 

försöksgrupp är äldre än den Ebba Sundin använde sig av. Jag gick igenom hennes enkät och 

använde mig av de formuleringar och frågor (ibland omformulerade) som handlade om något 

som även jag ville ta reda på. Sundin frågade i sin enkät vad barnen ville jobba med när de blev 

stora. Jag frågade istället om de tänkte läsa vidare på gymnasiet och vilken linje i sådana fall.  

 

Sundin hade frågor angående de två lokaltidningar som finns på de orter där hennes 

undersökning genomfördes vilket inte var relevant i min undersökning. Hon var även 

intresserad av vad barnen tyckte om att läsa om andra barn i tidningen, och om särskilda 

barnsatsningar man har i deras lokaltidning. Inget av detta har jag använt mig av.  

 

Det har intresserat mig hur gratistidningarna i Stockholm, Metro och Stockholm City, påverkar 

tidningsläsningen bland ungdomarna i min studie. Jag har också tagit med ett avsnitt i min 

enkät om vilken trovärdighetsgrad ungdomarna tycker att olika tidningar och nyhetssändningar 

har. Jag har tagit med Sundins frågor om vad som är roligast respektive tråkigast i tidningen. 

Hon frågade om nyheter var viktiga och bad barnen specificera en nyhet de tyckte var extra 

viktig och varför. Istället valde jag att låta ungdomarna välja ut de delar i tidningen som de 

tyckte var viktiga.  

 

I den mån en jämförelse av Sundins resultat och mina är relevant har jag tagit med detta i själva 

redovisningen av resultaten av min enkät (se kapitlet Resultat). 

 

I utformningen av frågor och svar i min enkät har jag även tagit till mig synpunkter och råd i 

Enkätboken av Jan Trost (2001). 
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Enkäten innehåller 36 frågor och det tog eleverna ungefär 15 till 25 minuter att fylla i den. 

Till största delen består enkäten av slutna frågor. Det är direkta frågor där man kan kryssa i ett 

visst svarsalternativ. Jag har också använt en del öppna frågor, främst sex stycken, det är frågor 

där man själv kan formulera sina svar (Trost, 2001). Enkäten är bifogad som bilaga 1. 

6.2 Utförandet 

Innan enkäten delades ut i varje klass hade jag en muntlig inledning enligt punkter som jag 

skrivit ner, allt för att förutsättningarna skulle bli så lika som möjligt i varje provklass och för 

att min introduktion inte skulle påverka enkätsvaren (Dahmström, 2005). Jag presenterade mig 

själv och C-uppsatsarbetet och förklarade varför jag önskade att de deltog i undersökningen. 

Jag förklarade att detta inte var ett prov utan att jag önskade få veta hur deras medievanor såg 

ut och önskade veta deras åsikter. Vi tittade på de förkortningar och namn som enkäten 

innehåller (DN, SvD, Metro och så vidare) och begreppen källkritik och trovärdighet. Vi gick 

även igenom vad jag i enkäten avsåg med morgontidningar (DN, SvD), kvällstidningar 

(Aftonbladet, Expressen) och gratistidningar (Metro och Stockholm City). Jag förtydligade att 

första delen i enkäten avsåg papperstidningar och att frågor om gratistidningar och Internet 

kom lite senare i enkäten. Under tiden de fyllde i enkäten svarade jag på de frågor som dök 

upp, det var inte särskilt många vilket jag ser som ett tecken att enkäten inte var allt för 

svårförstådd.  

6.2.1 Brister och lösningar 

På grund av tidsbrist hade jag inte tid med någon testgrupp för enkäten. Jag upptäckte några 

brister som jag löste på plats när jag besökte den första klassen. Då enkäten inte kunde ändras 

fick även de andra två klasserna fylla i samma enkät, men jag tog med de oklarheter som dykt 

upp vid första tillfället redan i den muntliga presentationen i de andra två klasserna. 

 

Ett problem var att det i frågan om tidningars och nyhetssändningars trovärdighet inte finns 

något svarsalternativ för ”vet ej”. De barn som inte läst eller sett en viss tidning/nyhetskanal 

visste inte vad de skulle fylla i. Jag sade åt dem att helt enkelt inte kryssa i någon ruta alls. 

 

Ett annat problem som uppstod är att några elever troligen menar Metro eller Stockholm City 

när de svarar på frågan om de läser en morgontidning någon annanstans än hemma (de måste 
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ha missat informationen angående morgontidning och gratistidning i den inledande 

presentationen). Då mitt främsta intresse var att se om de som inte har en morgontidning 

hemma läser den i skolan besvaras min fråga ändå. De som menar en gratistidning har främst 

angett att de läser den i tunnelbanan eller på bussen. Därför har jag ändå valt att låta frågan och 

svaren stå kvar som de är. En fråga som kommer senare i enkäten frågar specifikt om 

gratistidningar så där fick jag svar angående läsning av gratistidningar. 

 

En fråga i enkäten har jag valt att inte ta i beaktande. Detta gäller frågan om vilket yrke 

mamma respektive pappa har. Tanken med frågan var att få fram hur lång utbildning föräldern 

har och på så sätt kunna koppla det till eventuell prenumeration av morgontidning och 

tidningsläsning över huvud taget. När jag tittade på svaren stötte jag på flera problem. Ett 

problem var att många svar var formulerade så att jag fann det svårt att kunna räkna ut hur 

lång utbildning föräldern i fråga hade. Sedan är det inget som säger att man arbetar med precis 

det som man utbildat sig till. Många hade också svarat med namn på företag eller endast skrivit 

”kontor”, gruppbostad, osv. Yrket framgick inte utan endast arbetsplatsen. Dessutom 

upplevde jag att frågan var besvärande för flera av ungdomarna. Någon skrev ”vill inte säga”, 

någon ”who cares” och så vidare. En del har svarat med streck och jag visste inte om det var 

för att föräldern inte arbetade, att eleven inte ville svara eller om eleven inte visste. Jag 

bestämde mig därför att helt enkelt inte göra några beräkningar baserade på svaren utan uteslöt 

dem helt. 

 

Mindre felaktigheter som inte skapade någon större förvirring var att jag i en fråga skrev SVD 

(istället för SvD) för första gruppen. Det ändrade jag dock i de andra två. I enkäten kallar jag 

tidningen Stockholm City för City men då det namnet är så etablerat i folkmun visste alla 

eleverna ändå vilken tidning som avsågs.  

6.2.2 Bortfall 

Bortfallet var endast någon eller ett par på de flesta av frågorna. En elev svarade endast på de 

två första av sidorna i enkäten men jag valde att ta med dennes svar i alla fall då övrigt bortfall 

var så lite. En elev verkar ha missat en sida i mitten av enkäten. I de fall där bortfallet var högre 

än en eller ett par redovisar jag bortfall och eventuell förklaring till detta i redovisningen av 

resultatet av frågan (se kapitlet Resultat). 
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6.3 Bearbetning 

Jag har använt Microsoft Excel för att sammanställa svarsmaterialet. Efter att ha gjort ett 

kodschema fyllde jag i ett excelark med samtliga svar. Detta fanns sedan som bas för 

uträkningar av svaren. Dataprogrammet har väl svarat för de behov jag haft för 

sammanställningen. Samtliga svar har gåtts igenom två gånger. En gång när excelarket fylldes i 

och sedan i en kontrollomgång.  

 

De öppna svarsalternativen sammanställdes i två steg. Först gick jag igenom alla enkäterna och 

skrev ner alla svar som angivits (många svar återkom). På det sättet kunde jag se om vissa 

svarsalternativ återkom och hur många som lutade åt en viss åsikt. Däremot har jag inte gjort 

några tabeller av dem utan redovisar dem i antal likvärdiga svar och ger även exempel. 

7 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultaten av enkätundersökningen. Först kommer lite allmänna 

fakta, efter det redovisas resultaten i tre underkapitel baserade på mina tre frågeformuleringar 

om vilka nyhetsmedier niondeklassarna tar del av, hur de ser på nyheter och slutligen vilka 

erfarenheter de har av mediekunskap i skolan. En sammanställning av enkätsvaren är bifogad 

som bilaga 2. 

 

I undersökningen ingick totalt 66 niondeklassare från tre grundskolor i Stockholm,  

24 elever från Bergholmsskolan, 19 elever från Rålambshovsskolan och 23 elever från 

Nytorpsskolan. Andelen flickor var högre än pojkar: 39 flickor och 27 pojkar. 

Fördelningen såg ut som följer: 

 

Bergholmsskolan:  Rålambshovsskolan:  Nytorpsskolan: 
Pojkar: 11 Pojkar: 10 Pojkar: 6
Flickor: 13 Flickor: 9 Flickor: 17
Totalt: 24 Totalt: 19 Totalt: 23
     

Tabell 1: Antal elever i studien uppdelat på skolor. 

 

Jag kommer i min redovisning av resultaten från enkätundersökningen att hänvisa till de 

deltagande i enkätundersökningen som eleverna.  
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Vidare studier 

Samtliga elever planerade att fortsätta studera på gymnasieskola till hösten. Bara två elever 

visste inte vilket gymnasieprogram de ville gå. Två elever svarade inte. En stor majoritet, 30 

elever, ville som första alternativ gå Samhällsvetenskapsprogrammet med olika inriktningar och 

sex elever Naturvetenskapsprogrammet. Fem elever vardera hade satt upp Estetiska 

programmet, Hotell- och restaurangprogrammet och Medieprogrammet som första alternativ. 

7.1 Vilka nyhetsmedier tar niondeklassarna del av? 

Majoriteten av eleverna i min undersökning är intresserade av nyheter och tycker att det är 

viktigt att hålla sig underrättade om vad som händer omkring dem i samhället och i världen. 

Knappt två tredjedelar av dem har en morgontidning hemma och läser tidningen i alla fall 1-2 

gånger per vecka. Det är något färre procent av eleverna som har tidning hemma än barnen i 

Sundins undersökning där 82-90 procent av barnen hade tillgång till tidning hemma (Sundin 

2004). Man måste dock ta i beaktande att eleverna i min undersökning har tillgång till 

gratistidningar vilka de tar del av i stor utsträckning. 

7.1.1 Morgontidningar 

Av 66 elever har 41 stycken tillgång till en morgontidning i hemmet. De flesta har Dagens 

Nyheter hemma, 37 stycken, och 12 elever har Svenska dagbladet. Hos en av eleverna 

prenumererar man på Dagens Industri och Financial Times. 

 

Språk 

Vilket språk som talas hemma verkar ha viss betydelse för om man prenumererar på en 

morgontidning eller inte. Av 41 elever som prenumererar på en morgontidning uppger 36 

elever att de talar mest svenska hemma medan fyra elever anger att de talar ett annat språk 

mest. Av de 25 elever som inte prenumererar är siffrorna mer jämna: 14 elever anger svenska 

som mest använda språk medan elva elever talar ett annat språk mest (se tabell 2).  

 

 Prenumererar på morgontidning  Prenumererar inte 
Svenska förstaspråk:  36   14 
Annat förstaspråk:  4   11 
Inte svarat:  1   0 
Totalt:  41   25 
Tabell 2: Antal elever som har tidning hemma 
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Läsning av morgontidning 

Av de 41 eleverna som har en eller flera morgontidningar hemma brukar 17 elever läsa eller 

titta i den nästan varje dag, sju elever 3-5 gånger per vecka och tio elever 1-2 gånger per vecka. 

Endast sju elever uppger att de aldrig eller mycket sällan tittar i tidningen.  

 

I enkäten ingick även frågan om eleverna brukar läsa en morgontidning någon annanstans än 

hemma. Här svarar 19 elever 1-2 gånger per vecka och nio elever 3-5 gånger per vecka eller 

nästan varje dag. Hela 36 elever svarar att de mycket sällan eller aldrig läser en morgontidning 

någon annanstans än hemma, av dem har 16 ingen morgontidning i hemmet. 

 

Tre pojkar på Nytorpsskolan säger att de läser tidningen varje vecka före musiken på skolans 

bibliotek. ”Det är tradition” har en pojke skrivit. 

 

Ett problem med denna fråga har varit att några här blev osäkra på om gratistidningarna Metro 

och Stockholm City ingick i frågan. Meningen var att den inte skulle göra det vilket angavs 

muntligt. Det kan antas att ett antal elever menar Metro och Stockholm City eftersom 21 

elever angav tunnelbana eller buss som platsen där de läser morgontidningen på. Sex elever 

säger att de läser tidningen i skolan, där ingår de pojkar som läser tidningen i skolans bibliotek. 

Hos en kompis, på Internet och på besök hos någon har ett fåtal angett som svar.  

7.1.2 Kvällstidningar 

De flesta eleverna, 28 stycken, säger att de aldrig eller mycket sällan läser en kvällstidning. Sju 

elever läser den 3-5 gånger per vecka och tre elever läser en kvällstidning nästan varje dag. 

Aftonbladet är den mest lästa kvällstidningen med 60 elever som har läst eller tittat i den. 

Expressen har 52 elever läst eller tittat i. Två elever har läst GT och en elev Kvällsposten. Två 

elever har inte svarat. 

7.1.3 Gratistidningar 

Gratistidningarna är mycket populära att läsa av eleverna i undersökningen. Hela 65 elever har 

läst Metro och 60 Stockholm City. Sju elever säger att de läser förortstidningar. Både elever 

som har morgontidning hemma och de som inte har det läser gratistidningar. 
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Figur 1: Hur ofta läser eleverna en gratistidning? 

 

Gratistidningarna läses av många elever som inte har någon morgontidning hemma. Av 26 

elever som inte har någon morgontidning hemma läser 14 en gratistidning nästan varje dag, 

fyra elever läser en gratistidning 3-5 gånger per vecka och fyra elever 1-2 gånger. Endast tre 

elever som inte har morgontidning hemma säger att de aldrig eller mycket sällan läser en 

gratistidning (se figur 1). 

  

Sundin fann i sin undersökning en markant skillnad på barnens tidningsläsning beroende på 

om de hade tidning i hemmet eller inte. Läsningen var något högre om tidningar användes i 

undervisningen men var avsevärd om barnen hade tidning i hemmet. (Sundin, 2004).  

 

Det resultatet stämmer in till en viss del i min undersökning. Den stora skillnaden ligger i just 

gratistidningarna. Ungdomarna i min studie är äldre än barnen i de i Sundins undersökning och 

har en naturlig tillgång till gratistidningar. 

 

 

Hur ofta läser eleverna en gratistidning?

6 
11 

17

7

41 

14 

4 4 3

25 

Nästan varje dag: 3-5 ggr i veckan: 1-2 gg i veckan: Aldrig eller mycket
sällan:

Totalt: 

Morgontidning hemma Ingen morgontidning hemma
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7.1.4 Internet 

Knappt två tredjedelar av eleverna, 41 stycken, har läst en dagstidning på Internet fördelat 

enligt följande (det gick att fylla i flera tidningar): 

• Aftonbladet (28 elever) 

• DN (18 elever) 

• Expressen (10 elever) 

• SvD (6 elever) 

 

Två elever säger att de läst utländska tidningar på Internet och en person Metro. 

 

Knappt hälften av dessa 41 läser dock en dagstidning på nätet sporadiskt: 17 elever svarar 

aldrig eller mycket sällan. Fjorton elever läser en dagstidning på Internet 1-2 gånger per vecka 

och endast tio elever säger att de gör det nästan varje dag eller 3-5 gånger per vecka. 

Sammantaget är det färre som läser tidningar på Internet än papperstidningar. Internet kan 

därför inte sägas ersätta papperstidningar i min provgrupp. 

7.1.5 Nyheter på TV 

Över hälften av eleverna, 38 stycken, tittar på nyheter på TV minst tre gånger per vecka medan 

21 elever säger att de tittar på nyheter 1-2 gånger per vecka. Endast sex elever säger att de 

aldrig eller mycket sällan tittar på nyheter. Tittandet är fördelat på följande nyhetssändningar: 

• Nyheterna, TV4 (47 elever) 

• Aktuellt, SVT 2 (36 elever) 

• Rapport, SVT 1 (30 elever) 

• Update, TV3 (12 elever) 

 

En flicka säger att hon bara lyssnar på Ekot på P3 och en elev brukar titta på ABC Lokala 

nyheter. Båda de sistnämnda alternativen hade eleverna själva lagt till. En elev har inte svarat. 

 

Det är inte många som brukar titta på renodlade nyhetskanaler. Tio stycken, säger att de tittar 

på SVT24, nio elever tittar på CNN och sex elever brukar titta på BBC World.  
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7.2 Hur ser niondeklassarna på nyheter? 

7.2.1 Roligast och tråkigast i morgontidningen 

Frågorna om vad som är roligast respektive tråkigast i morgontidningen ställdes som öppna 

frågor. Det var ett relativt stort bortfall. På frågan om vad som är roligast i morgontidningen 

svarade inte 20 elever och på frågan om vad som är tråkigast svarade inte 22 elever. Troligen 

beror det till stor del på att frågorna ligger i avsnittet i enkäten som handlar om 

morgontidningar. De elever som inte har tidning hemma såg kanhända ingen anledning att 

svara på frågorna. 

 

Det roligaste i morgontidningen: 

• Sport (14 elever) 

• Serier (11 elever) 

• Kultur (10 elever) 

• TV-programtablån (6 elever) 

• Ospecificerade nyheter (5 elever) 

• Utrikesnyheter (4 elever) 

• Inrikesnyheter (3 elever) 

 

Två elever säger att förstasidan eller något som lockar från förstasidan är roligast. Två elever 

säger att ingenting är roligt.  

 

Det tråkigaste i morgontidningen: 

• Ekonomi (18 elever) 

• Sport (6 elever) 

• Politik (4 elever) 

Två elever säger att det mesta är tråkigt. Börs- och valutanoteringar, kultur, näringsliv och 

reklam har alla fått två röster var. Två elever vet inte vad som är tråkigast. 

 

Om man jämför med Sundins undersökning angående vad som är roligast i en dagstidning kan 

man här se en viss skillnad men den är inte så stor. Barnen i hennes undersökning som var 

mellan 11-12 år tyckte att serier var roligast. Efter det kom sport, nyheter och familj. Skillnaden 
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blir större när man tittar på frågan vad som är tråkigast i en dagstidning. Här ansåg de yngre 

barnen att nyheterna var tråkigast. Sedan kom dödsannonser, sport och ekonomi  

(Sundin, 2001).  

7.2.2 Viktiga delar i en tidning 

På frågan om vilka delar som är viktiga i en tidning var bortfallet inte alls stort, det var bara två 

elever som inte svarade. Kanhända påverkades svarsresultatet positivt av att eleverna hade 

färdigskrivna svar som de fick kryssa i om de tyckte att alternativet var viktigt (se bilaga 1). Det 

framgår ändå att eleverna har en åsikt om vad de tycker är viktigt i tidningen.  

 

Eleverna tycker att inrikes- och utrikesnyheter är det viktigaste i tidningen. Därefter följer nöje, 

TV-program, serier, sport och kultur (se figur 2).  

 

 

Figur 2: Vilka delar i en tidning är viktiga? 
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Sport och ekonomi är de enda delarna i tidningen som fler pojkar än flickor tycker är viktiga 

även om andelen pojkar som ingår i studien är färre än flickorna. Insändare och krönikor 

tycker 24 respektive 22 elever är viktiga. Även om ekonomi toppar ligan över tråkigaste delen 

av en morgontidning tycker 21 elever att det är viktigt med ekonomi. Endast elva elever tycker 

familjesidorna är viktiga. Fem elever har själva lagt till delar i innehållet som de tycker är 

viktiga; väder, sudoku och motor.  

 

Resultatet visar att eleverna skiljer på vad de tycker är roligt i tidningen och vad som är viktigt i 

en tidning vilket jag vill koppla till socialiseringsprocessen som beskrivs i avsnittet Socialisering 

och identitet i kapitlet Teoretisk ansats. Vi lär oss av omgivningen vad som är viktigt och inte 

viktigt.  

 

I Sundins undersökning svarade inte barnen på vilka delar de i tidningen som de tyckte var 

viktiga. Däremot fick barnen en direkt ja- och nej-fråga om nyheter är viktigt. Där svarade 

närmare 90 procent av barnen att nyheter är viktiga (Sundin, 2001). 

7.2.3 Saknas det något i tidningen 

På frågan om något saknas i tidningen eller om det fanns något som eleven skulle vilja läsa mer 

om svarar 26 stycken antingen nej eller att det är bra som det är. Mer sport och ungdomsfrågor 

efterfrågas av fem respektive fyra elever. Ett par elever önskar lära sig mer om mode. Ett antal 

elever har angivit enskilda önskemål på vad de skulle vilja se mer av som kortare texter, roliga 

artiklar, musik, information från polisen och hälsa. En flicka föreslår noveller. 

 

Det skulle vara bra om det fanns en sida där olika organisationer fick göra sig hörda. Som någon mot 

misshandel man kan gå med i. (Flicka, Rålambshovsskolan) 

Mer utlandsreportage som är djupare och inte bara vid katastrofer. (Pojke, Bergholmsskolan) 

Det skulle vara kul med en debattfråga varje vecka där folk skickar in argument om just det. Detta 

är ju en hyllning till demokratin. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

Mer artiklar om sånt som rör unga. (Flicka, Bergholmsskolan) 

Mer ungdomlig kultur. Jag har två gånger läst om kultur jag är intresserad av. (Pojke, 

Bergholmsskolan) 
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Det var relativt stort bortfall på frågan, 17 elever har inte svarat. Frågan var formulerad 

som en öppen fråga så en orsak kan vara att de som inte direkt kom på något som de 

saknade helt enkelt inte svarade. 

7.2.4 Vikten av att följa med i nyheterna 

Eleverna fick frågorna varför det är viktigt respektive inte viktigt för dem att följa nyheterna. 

Frågorna var öppna och eleverna fick själva formulera svaren. Fem elever svarade inte på 

varför det är viktigt. Det var dock ett större bortfall på frågan om varför det inte var viktigt; 29 

elever svarade inte. Kanhända ansåg de som inte svarade att frågan redan var besvarad om de 

fyllt i varför det var viktigt, eller så kunde de kanske inte komma på någon anledning. Några 

elever frågade mig vad de skulle fylla i om de tyckte att det var viktigt. Jag svarade att då skulle 

de skriva det.  

 

Skäl att följa med i nyheterna 

På frågan om varför det är viktigt att följa med i nyheterna kom ett tjugotal olika anledningar 

fram. Flera av svarsalternativen kom igen med små variationer. Det vanligast förekommande 

alternativet var att veta vad som händer i världen (26 elever) och i samhället (17 elever). Att 

veta vad som händer i största allmänhet har 15 elever angett som orsak. Det är viktigt med 

nyheter för att kunna bilda sig en åsikt och kunna tala för den tycker sex elever.  

  

För att utvecklas är det viktigt att förstå hur bra vi har det, och vad som kan hända. (Flicka, 

Bergholmsskolan) 

För att hänga med i skolan. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

Hänga med i samhället är viktigt, då kan man också vara med och påverka. (Flicka, 

Rålambshovsskolan) 

Men så man vet vad som händer, så man är allmänbildad. (Pojke, Nytorpsskolan) 

Det är viktigt att veta vad som händer i Sverige och i världen. (Flicka, Rålambshovsskolan) 

Det är bra att veta vad som händer i samhället, och mycket av det som händer varje dag är lärorikt, 

eftersom man lär sig hur samhället är idag. (Flicka, Nytorpsskolan) 

För att det är livet och man måste veta lite om allt så att man kan använda det i diskussioner med 

någon sedan. (Pojke, Nytorpsskolan) 

Man hänger med vad som händer i samhället och man blir kunnig och man kan lära sig att tyda och 

förstå svåra ord och ”rikssvenskan”. (Flicka, Nytorpsskolan) 
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Det är viktigt för att bli allmänbildad tycker sex elever och fyra elever tycker att det är 

intressant. För att kunna hänga med i skolan uppger tre elever som orsak och tre elever säger 

att det är kul. Enstaka elever har pekat ut orsaker som att kunna förstå vad folk pratar om, att 

kunna vara med och påverka och för att inte verka helt borta. En elev säger att det är viktigt 

för att han älskar sport en annan har skrivit att det inte är så viktigt. 

 

Skäl att inte att följa med i nyheterna 

På frågan om varför det inte är viktigt att följa med i nyheterna svarar majoriteten, elva 

stycken, att det visst är viktigt. På andra plats svarar sju elever att anledningen är att det inte 

påverkar eller berör dem. Det är tråkigt säger fem elever, tre elever tycker att de är för unga 

och två elever säger att det skrivs om så många onödiga nyheter. Det är för mycket hemskt 

som händer/för mycket elände tycker två elever.  

 

En människa kan må bättre om de slipper få höra om allt elände som händer i världen. (Flicka, 

Bergholmsskolan) 

Alla nyheter berör inte mig. (Flicka Nytorpsskolan) 

Jag vet inte om det är sant. Allt vinklas av ”mediehororna”. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

Om det är politik så tycker jag inte att det rör mig eftersom att jag inte är myndig. (Pojke, 

Rålambshovsskolan) 

Jag är så liten och får reda på allmänt från annat håll. (Flicka, Nytorpsskolan) 

Det jag inte tycker är viktigt för mig i nyheterna är ekonomin för jag är för ung för att behöva kolla 

sådant. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

Ibland kanske man får nån information som skrämmer en. (Flicka, Nytorpsskolan) 

 

Andra enstaka åsikter är att det är skrämmande, för lite roliga nyheter, att allt inte är lika viktigt. 

En flicka säger att man inte behöver veta allt och menar att hon är för liten för att behöva 

hänga med i nyheterna.  

7.2.5 Trovärdighet 

För att se vilken trovärdighet eleverna tycker att olika nyhetssändningar och nyhetskanaler har 

fick de gradera dem i en skala 5 (mycket trovärdig) till 1 (inte alls trovärdig). De sändningar och 

kanaler som de inte kände till fick de helt enkelt hoppa över (detta gicks igenom muntligt). 
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Det var hög svarsfrekvens på frågan om trovärdig hos tidningar, mellan 58-65 elever. Även de 

som inte läser tidningar särskilt ofta har fyllt i hur trovärdiga de tycker att de är. Angående 

nyhetssändningar har 59-60 elever svarat.  

 

Trovärdighet tidningar
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Figur 3: Trovärdighet tidningar . 

 

DN var den tidning som fick flest femmor och fyror, 48 stycken. SvD fick 40 femmor och 

fyror. Metro fick 36 och Stockholm City 29 femmor och fyror. Sämst trovärdighet anser 

eleverna att Expressen och Aftonbladet har. Aftonbladet fick 19 femmor och fyror och 

Expressen 17. Aftonbladet fick dock 27 treor och Expressen 20. Metro och Stockholm City 

fick även de många treor (17 och 21 var). (Se figur 3.)  
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Figur 4: Trovärdighet nyhetssändningar från olika TV-kanaler. 

 

TV4 får högst betyg i trovärdighet av eleverna med 49 femmor och fyror. SVT får 46 femmor 

och fyror. TV3 får endast nio femmor men 22 fyror (se figur 4).  

 

Av de utländska nyhetskanalerna jag tagit med fick BBC World bäst betyg i trovärdighet.  

BBC World fick 28 femmor och fyror (42 elever graderade BBC World) och CNN fick 26 

femmor och fyror (43 elever graderade CNN) (se figur 4). Det var många elever som angav 

trovärdighet för nyhetskanalerna som inte tittar på dem. Även här kan man se att socialisering 

spelar in på elevernas åsikter (se avsnittet Socialisering och identitet). 

8 Vilka erfarenheter har niondeklassarna av 
mediekunskap i skolan? 

 

8.1.1 Samtal om nyheter 

Flertalet elever säger att de talar med någon om aktuella nyheter, 51 stycken säger att de talar 

med någon medan 14 säger att de inte gör det.  
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Eleverna uppger att de talar med någon enligt följande:  

• Kompisar (42 elever) 

• Mamma/pappa (40 elever) 

• Lärare (23 stycken) 

• Syskon (3 stycken) 

 

Bara en elev säger att de talat om aktuella nyheter i klassen – vilket kan bero på att det var ett 

förslag man själv fick lägga till själv under rubriken annan/andra. Andra egna förslag var 

syskon, släktingar, och pojk- eller flickvän (två elever).  

8.1.2 Medier i undervisningen 

På frågan om eleven i skolan diskuterat mediers trovärdighet och källkritik svarade 29 att de 

gjort det och 29 att de inte gjort det. Uppdelat på skola ser man tydligt att eleverna är osäkra på 

om de gjort det eller inte. På Bergholmsskolan svarar en majoritet av eleverna ja men på de 

andra skolorna är man mer osäker.  

 

Bergholmsskolan:  Rålambshovsskolan:  Nytorpsskolan: 
Ja 17 Ja: 6 Ja: 6
Nej 5 Nej:  9 Nej: 15
Inte svarat: 0 Inte svarat: 2 Inte svarat: 1
Totalt: 22 Totalt: 17 Totalt: 22
     
Totalt: 61    
Tabell 3: Antal elever som anser de diskuterat källkritik i skolan.  

 

Även frågan om elevernas lärare använder olika typer av medier i sin undervisning verkar 

vara svår att svara på. Frågan har högt bortfall i svarsantalet (se figur 5). Jag tror att det i 

vissa fall beror på att man helt enkelt lämnat tomt istället för att kryssa i ”nej”. Detta då 

man kryssat för ”ja” på en av alternativen och sedan lämnat tomt vad gäller de övriga. I 

andra fall kanske eleven helt enkelt var osäker på om man använt det eller inte. 
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Använder lärare medier i undervisningen?
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Figur 5: Använder lärare medier i undervisningen?  

 

Majoriteten av eleverna, 45 stycken, säger att deras lärare brukar använda tidningar/artiklar i 

undervisningen. TV kommer på andra plats med 26 elever. Internet kommer på tredje plats 

med 19 elever medan endast en elev säger att de använt radio. Tydligt är att det är i 

samhällsorientering och svenska som de angivna medierna används, se nedan:  

 

• Samhällsorientering (36 elever) 

• Svenska (34 elever) 

• Naturorienteringsämnen (5 elever) 

• Livskunskap (5 elever) 

• Engelska, mentorstid och ”olika ämnen” (3 elever vardera) 

 

Spanska och musik har angivits av två elever var. Hemkunskap och ”de flesta ämnen” har 

angivits av en elev vardera. 
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De flesta, 47 elever, tycker att de tillfällen då alternativa medier används i undervisningen har 

varit bra. Frågan ställdes som en öppen fråga och ingen har svarat nej men sju elever har svarat 

sådär, ganska, nja och ibland. Sju elever har inte svarat på frågan. 

 

Ja, det är mycket bättre att relatera till verkligheten än påhittade historier eller läroböcker. (Flicka, 

Nytorpsskolan) 

Ja, jag anser att det gör det lättare. (Pojke, Bergholmsskolan) 

Ja, det handlar om intressanta saker för oss ungdomar. (Flicka, Nytorpsskolan) 

8.1.3 Mer mediekunskap i skolan? 

Det råder delade meningar bland eleverna om det vore bra att lära sig mer om medier och 

nyheter i skolan: 27 elever svarar ja och 33 elever svarar nej (6 elever har inte svarat på frågan).  

 

Frågan om vad de i sådana fall skulle vilja lära mer ställdes som en öppen fråga. Av dem som 

svarade ja kom flera olika förslag på vad de skulle vilja lära sig mer om: 

 

Medias funktion i samhället och hur man ska tolka medias granskningar, medias påverkan inom 

politiken. (Flicka, Bergholmsskolan)  

Det skulle vara intressant att lära sig mer om tidningars/TV-nyheters pålitlighet. (Flicka, 

Nytorpsskolan) 

Vi borde diskutera mer om tidningar och program på TV. (Flicka, Nytorpsskolan) 

Hur det går till när en tidning skapas, besöka någon redaktion ex DN. (Flicka, 

Rålambshovsskolan) 

Hur det fungerar. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

 

”Allt möjligt” säger åtta elever att de vill lära sig och fyra elever önskar att man tog upp större 

nyheter och händelser och diskuterade dem i klassrummet. ”Hur media fungerar” och 

”sanningen bakom nyheterna” säger fyra elever medan fem elever inte vet riktigt vad de vill 

lära mer om. Två elever vill lära mer om politik och media. 

 

Eleverna fick slutligen frågan ”varför”. Denna fråga har besvarats både av dem som önskar 

lära mer och de som inte gör det. Det är bra att veta säger sex elever, sju elever tycker det 

skulle vara kul medan sju säger att de inte bryr sig eller inte är intresserade. Medan fem elever 
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säger att det skulle vara intressant säger fem elever att de redan lärt sig tillräckligt som det är. 

”Lärorikt” säger tre elever medan tre elever tycker att det inte behövs, två elever säger att de lär 

sig tillräckligt hemma.  

 

Därför att jag helt enkelt inte tycker om att ”missa” aktuella händelser. Nyheterna kommer ofta långt 

ner på min prioritetslista. (Flicka, Bergholmsskolan) 

Det är bra att få lära sig allt om medier och nyheter. (Flicka, Nytorpsskolan) 

 

En elev säger att hon vet tillräckligt redan och en att det bara ger mer arbete i skolan. En elev 

vill lära sig mer för att kunna veta vad hon ska tro på  

 

Vill inte veta mer än jag vet, tar bara upp tid och ger mer plugg. (Pojke, Rålambshovsskolan) 

Det räcker med att titta på nyheter och kanske diskutera hemma. (Flicka, Nytorpsskolan) 

 

Det var 28 elever som inte svarade på frågan om varför. Majoriteten av dem var de som 

svarat ”nej” på att ha mer mediekunskap i skolan. Det var sista frågan i enkäten. 

9 Slutsatser och diskussion 
Majoriteten av eleverna i min studie läser tidningar i alla fall ett par gånger i veckan. De flesta 

har en känsla av vad tidningar är till för. Inte bara att roa utan även att förmedla kunskap om 

vad som händer och sker i samhället och i världen och de anser att det är viktigt vilket är 

positivt. Flera elever framhåller att det är viktigt att följa med i nyheterna för att hålla sig 

informerade, få allmänbildning, skaffa sig åsikter och kunna förmedla dessa. Dessa aspekter är 

viktiga när man ser på medias roll i en demokrati – att förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i olika samhällsfrågor (se avsnittet 

Medias roll i en demokrati i teoriavsnittet). 

 

Flera elever säger att nyheter och att läsa tidningen är tråkigt men att de gör det ändå. De kan 

känna att nyheterna inte berör dem eller att det som det skrivs om inte är viktigt för just dem. 

Men även de som inte säger sig läsa tidningen så ofta eller inte svarat på frågan om vad som är 

roligast och tråkigast i tidningen har fyllt i vad de tycker är viktigt i en tidning.  
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En majoritet av eleverna tycker att serier, TV-program och nöje är roligast i tidningen, men 

inrikes- och utrikesnyheter kommer högst upp på elevernas lista över vad som är viktigt i en 

tidning. Till och med ekonomi som många tycker är det tråkigaste i tidningen säger de är 

viktigt, det kommer i samma nivå som sporten. Kanhända spelar här socialiseringsprocessen in 

på så sätt att barn har lärt sig vad massmedia ska stå för via föräldrar och andra 

socialiseringsaktörer omkring dem (se teoriavsnittet Socialisering och identitet). 

 

Gratistidningarna fyller en viktig funktion som skolan inte lyckas nå upp till. I alla fall i den här 

undersökningen läser många av de barn som inte har tillgång till tidning hemma en 

gratistidning flera gånger i veckan. Även de barn som har morgontidning hemma läser 

gratistidningar. Det är bara tre elever som inte har en morgontidning hemma som säger att de 

aldrig eller mycket sällan läser en gratistidning. Det är förvånande att bara sex elever säger att 

de läser tidningen i skolan.  

 

Ser man på de positiva resultat som tidningsläsning har på skolelever enligt de undersökningar 

som redovisats i kapitlet Tidigare forskning är det tråkigt att tidningar inte verkar användas mer 

och vara mer tillgängliga för i alla fall inte eleverna i min studie. 

 

Eleverna läser även i tidningar på Internet. Knappt två tredjedelar av gruppen har läst en 

tidning på Internet. Av dem är det bara tre stycken som läser 3-5 gånger per vecka eller mer 

och 14 stycken gör det 1-2 gånger per vecka. Så många som 17 stycken säger att de gör det 

aldrig eller mycket sällan. Internet kan därför inte sägas ersätta papperstidningar i min 

provgrupp. 

  

De flesta eleverna i undersökningen, 50 stycken, talar med andra om aktuella nyheter. 

Majoriteten talar med föräldrar eller kompisar. Endast en elev kommer ihåg och noterar att 

hon talat i klassen om en stor nyhet. Fem elever skriver dock att de talat med sin lärare om 

aktuella nyheter.   

 

Som framgår av Ebba Sundins undersökning (2004) använder lärare som haft någon slags 

utbildning hos Tidningen i Skolan tidningar i högre utsträckning än de som inte fått någon 

utbildning (se avsnittet Vad händer i skolan). Vad gäller lärarnas användning av olika medier i 
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undervisningen kommer artiklar och tidningar på första plats och de används i främst 

samhällsvetenskap och svenska 

 

Det är tydligt att eleverna i min studie är osäkra om de haft någon slags medieundervisning i 

skolan eller inte. Även om en majoritet säger att de inte önskar mer mediekunskap i skolan 

måste man ha i åtanke att de säkert inte riktigt vet vad det innebär. I och med att det står i 

läroplanen fasta mål för att barn ska få viss mediekunskap i grundskolan tycker jag att det 

borde finnas bättre kontrollredskap för att se att de verkligen får det.  

 

Både medias roll som socialiseringsagent och medias roll i en demokrati visar att de har stor 

inverkan på våra liv och anses vara de främsta verktygen för att förmedla information i vårt 

demokratiska samhälle (se avsnitten Socialisering och identitet och Medias roll i en demokrati). 

Att barn och ungdomar borde få lära sig hur de verktygen fungerar borde vara självklart anser 

jag.  

 

I jämförelse med andra Europeiska länder ligger ändå svenska barn högt i tidningsläsning vilket 

man måste se som positivt (se avsnittet Ungas medievanor i kapitlet Tidigare forskning). Vi bör 

värna om det och se till att siffran håller i sig. Men det gäller också att kunna vara kritisk och 

granskande i sin läsning för att kunskaperna ska kunna vara till nytta och där spelar 

mediekunskap i skolan en stor roll. 

10 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att forska vidare på vilken betydelse tidningsläsning har för barns 

inlärningsförmåga även i Sverige. Vidare vore det intressant att titta på vilken skillnad en bra 

mediekunskap från skolan gör för ungdomars syn på nyheter och nyhetsförmedling och i 

vidare utsträckning samhälle och demokratifrågor. 
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UNGDOMAR OCH NYHETER 
 

1. Är du en       pojke      flicka 
 
 

2. Tänker du studera på gymnasieskola till hösten?  
 

 ja       nej 
 
 

3. Om ja, vilket gymnasieprogram vill du helst gå? _______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 

4. Vad jobbar dina föräldrar med? 
 
mamma: ______________________ 
 
pappa: ________________________ 
 
 

5. Vilket/vilka språk talar ni hemma? Om det är flera, skriv dem i den ordning som ni 
använder dem mest:  
 
________________________________________________________________ 
 
 

6. Prenumererar din familj på någon morgontidning hemma? 
 

 ja       nej 
 
 

7. Om ja, vilken/vilka? 
 

 DN 
 SvD 
 Annan/andra:________________________________________________ 

 
 

8. Om du har en morgontidning hemma, hur ofta brukar du läsa eller titta 
i den? 
 

 Nästan varje dag 
 3-5 gånger i veckan 
 1-2 gånger i veckan 
 Aldrig eller mycket sällan 
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9. Brukar du läsa en morgontidning någon annanstans än hemma? 
 

 Ja, nästan varje dag 
 Ja, 3-5 gånger i veckan 
 Ja, 1-2 gånger i veckan 
 Nej, aldrig eller mycket sällan 

 
 

10.  Om ja, var då oftast: 
_____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 

11.  Vad är det roligaste i morgontidningen?____________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
12.  Vad är det tråkigaste i morgontidningen?: ___________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
13.  Vilka delar i tidningen tycker du är viktiga (du kan kryssa i flera)?: 

 
 Inrikesnyheter 
 Utrikesnyheter 
 Ekonomi  
 Sport 
 Krönikor 
 Insändare 
 Kultur 
 Familjesidorna 
 TV-program 
 Nöje 
 Serier 
 Annat: _______________________________________ 

 
 

14.  Finns det något du saknar i tidningar eller som du skulle vilja läsa mer om 
 
_____________________________________________________________ 
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15.  Vilken/vilka kvällstidningar har du läst eller tittat i? 
 

 Aftonbladet 
 Expressen 
 Annan/andra: _______________________________________ 

 
 

16.  Hur ofta läser du en kvällstidning? 
 

 Nästan varje dag 
 3-5 gånger i veckan 
 1-2 gånger i veckan 
 Aldrig eller mycket sällan 

 
17.  Vilken/vilka gratistidningar har du läst eller tittat i? 

 
 City 
 Metro 
 Annan/andra: ________________________________ 

 
18.  Hur ofta läser du en gratistidning? 

 
 Nästan varje dag 
 3-5 gånger i veckan 
 1-2 gånger i veckan 
 Aldrig eller mycket sällan 

 
19. Har du läst någon dagstidning på Internet?  

 
 ja       nej 

 
 

20. Om ja, vilken/vilka: 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

21. Om ja, hur ofta? 
 

 Nästan varje dag 
 3-5 gånger i veckan 
 1-2 gånger i veckan 
 Aldrig eller mycket sällan 
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Varför är det viktigt för dig att följa nyheterna?:  _________________________ 

     _____________________________________________________________ 

 

22.  Varför är det inte viktigt för dig att följa nyheterna?:  
 
________________________________________________________________ 
 

23. Hur ofta tittar du på nyheter på TV? 
 

 Nästan varje dag 
 3-5 gånger i veckan 
 1-2 gånger i veckan 
 Aldrig eller mycket sällan 

 
 

24.  Vilka nyhetssändningar/nyhetskanaler brukar du titta på? 
 
Nyhetssändningar: 

 Aktuellt 
 Rapport 
 Update (TV3) 
 Nyheterna (TV4) 
 Annan/andra:____________________________________ 

 
Nyhetskanaler: 

 SVT 24 
 BBC World 
 CNN 
 Annan/andra:_____________________________________ 

 
 

25.  Sätt poäng på hur trovärdiga du tycker att följande tidningar är: 
 

 Mycket 
trovärdig   

   Inte alls 
trovärdig 

 5 4 3 2 1 
DN:                                                        
SvD:                                                        
Aftonbladet:                                           
Expressen:                                             
Metro:                                                    
City:                                                       
Annan/andra:_________________           
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26.  Sätt poäng på hur trovärdiga du tycker att nyheter är som förmedlas av följande TV-

kanaler: 
 
 

 Mycket 
trovärdig   

   Inte alls 
trovärdig 

 5 4 3 2 1 
SVT:                                                        
TV3:                                                        
TV4:                                           
CNN:                                             
BBC World:                                                 
Annan/andra:__________________          

 
 
27. Brukar du prata med någon om aktuella nyheter? 

 
 Ja 
 Nej 

 
28.  Om ja, vem/vilka pratar du med (du kan kryssa i flera svarsalternativ)? 

 
 Mamma/pappa 
 Kompisar 
 Lärare 
 Annan/andra: _____________________________ 

 
 

29. Har du i skolan diskuterat mediers trovärdighet och källkritik? 
 

 Ja 
 Nej 

30. Har du någon lärare som använder olika medier i undervisningen? 
 

 Ja Nej 
Tidningar/tidningsartiklar   
Radio   
TV   
Internet   

 
 
31.  Om ja, i vilket/vilka ämnen: ________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
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32.  Tycker du att det varit bra:_________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

33. Vill du lära dig mer i skolan om medier och nyheter? 
 

 Ja 
 Nej 

 
34.  Om ja, vad: _______________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 

35. Varför: ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ ______ 
 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  



     Bilaga 2  

   1

Resultat enkät "Ungdomar och nyheter" 
      
Skola:      
Bergholmsskolan 24     
Rålambshovsskolan 19     
Nytorpsskolan 23     
Totalt: 66     
      
Kön      
Pojkar: 27     
Flickor: 39     
Totalt:  66     
      
      
Bergholmsskolan:  Rålambshovsskolan:  Nytorpsskolan: 
Pojkar: 11  Pojkar: 10  Pojkar: 6
Flickor: 13  Flickor: 9  Flickor: 17
Totalt: 24  Totalt: 19  Totalt: 23
      
      
      
Tänker du studera vidare på gymnasieprogram till hösten?   
Ja 66     
Nej 0     
 66     
      
Gymnasieprogram:  Antal:   
Samhällsvetenskapsprogrammet  30   
Naturvetenskapsprogrammet  6   
Estetiska programmet  5   
Hotell- och restaurangprogrammet 5   
Medieprogrammet   5   
Byggprogrammet   2   
Handel- och administrationsprogrammet 2   
Inte svarat:   2   
Teknikprogrammet   2   
Vet inte   2   
Barn- och fritidsprogrammet  1   
Hantverksprogrammet  1   
Naturbruksprogrammet  1   
Omvårdnadsprogrammet  1   
Specialutformat program  1   
Elprogrammet   0   
Individuella programmet  0   
Totalt:   66   
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Vilket språk talar ni mest hemma?    
Svenska:   50   
Annat språk:   15   
Inte svarat:   1   
Totalt:   66   
      
      
Talar ni något mer språk hemma?    
Ja:   22   
Nej:   43   
Inte svarat:   1   
Totalt:   65   
      
Prenumererar din familj på någon morgontidning hemma?   
      
Ja: 41     
Nej: 25     
Totalt: 66     
      
Bergholmsskolan:  Rålambshovsskolan:  Nytorpsskolan: 
Ja 18  Ja: 16  Ja: 7
Nej 6  Nej:  3  Nej: 16
Inte svarat: 0  Inte svarat: 0  Inte svarat: 0
Totalt: 24  Totalt: 19  Totalt: 23
Totalt alla: 66     
      
Språk och prenumeration     

  
Prenumererar på 
morgontidning  Prenumererar inte 

Svenska förstaspråk:  36   14 
Annat förstaspråk:   4   11 
Inte svarat:   1   0 
Totalt:   41   25 
      
  Prenumerar på morgontidning  Prenumererar inte 
Fler språk   11   11
Endast svenska   29   14
Inte svarat:   1   0
Totalt:   41   25
      
Om ja, vilken:      
      
DN 37     
SvD 12     
Dagens Industri 1     
Financial Times 1     
Olika 1     
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Om du har en morgontidning hemma, hur ofta brukar du titta i den?  
      
Nästan varje dag:   17   
3-5 ggr i veckan:   7   
1-2 gg i veckan:   10   
Aldrig eller mycket sällan:  7   
Totalt:   41   
      
      
Brukar du läsa en morgontidning någon annanstans än hemma?  
Nästan varje dag:   5   
3-5 ggr i veckan:   4   
1-2 gg i veckan:   19   
Aldrig eller mycket sällan:  36   
Inte svarat:   2   
Totalt:   66   
Tidning eller inte tidning hemma - hur många läser inte någon annanstans? 
      
  Läser inte någon annanstans   
Tidning hemma   21   
Ingen tidning hemma  15   
Totalt:   36   
      
Om ja, var då oftast:     
Tunnelbanan:   21   
Biblioteket i skolan:  3   
I skolan:   3   
Hos kompis:   2   
På besök hos någon:  2   
Någon har med sig till skolan:  1   
På internet:   1   
Inte svarat:   5   
      
Vad är det roligaste i morgontidningen:   
      
Sport   14   
Serier   11   
Kultur   10   
TV-program   6   
Ospecificerade nyheter  5   
Korsord/sudoku   4   
Utrikes   4   
Inrikes   3   
Nöje   3   
Horoskop   2   
Insändare   2   
Krönikor   2   
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Något som lockar från förstasidan 2   
Ekonomi   1   
Familjesidorna   1   
Finns inget roligt alls  1   
Goda nyheter   1   
Ledaren   1   
Lättsamma artiklar   1   
Nyheter om rån och sådant  1   
Reklam   1   
Statistik   1   
Stockholmsnyheter   1   
Ungdomsfrågor   1   
Annonser   0   
Ungdomar och sport  0   
Ungdomskultur   0   
Inget svar   20   
      
Inte svarat och ingen tidning:  14   
      
Vad är det tråkigaste i morgontidningen?   
Ekonomi   18   
Sport   6   
Politik   4   
Börs- och valutanoteringar  2   
Det mesta   2   
Dödsannonser   2   
Kultur   2   
Näringsliv   2   
Reklam   2   
Vet inte   2   
Alla tråkiga skämt   1   
Annonser   1   
Att det händer så mycket hemskt 1   
Bostad   1   
Debatt   1   
Dåliga nyheter   1   
Inrikes   1   
Kontaktannonser   1   
Motor   1   
Serier   1   
Sådant man inte förstår  1   
Tråkiga artiklar   1   
Inget svar   22   
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Vilka delar i tidningen tycker du är viktiga?   
   Totalt  Pojkar Flickor
Inrikesnyheter   49  20 29
Utrikesnyheter   47  21 26
Nöje   44  17 27
TV-program   34  16 18
Serier   30  12 18
Kultur   28  11 17
Sport   28  18 10
Insändare   24  8 16
Krönikor   22  7 15
Ekonomi   21  11 10
Familjesidorna   11  3 8
Annat: Horoskop   2  0 2
Annat: Motor   1  1 0
Annat: Sudoku   1  1 0
Annat: Vädret   1  0 1
Inte svarat   2   
      
Finns det något du saknar i tidningar eller som du skulle vilja läsa mer om? 
      
Nej/det är bra som det är  26   
Sport   5   
Ungdomsfrågor   4   
Mode   2   
Bredare och fler annonser  1   
Debattinlägg från vanliga människor 1   
Design   1   
Hälsa   1   
Information från organisationer man kan gå 
med i 1   
Information från polisen  1   
Information om realisationer  1   
Intressanta nyheter som berör  1   
Kortare texter   1   
Musik   1   
Noveller   1   
Roliga artiklar   1   
Serier   1   
Skolan   1   
Sådant som lockar unga att läsa tidningen 1   
Ungdomar och sport  1   
Ungdomskultur   1   
Utlandsreportage, mer och djupare 1   
Vet inte   1   
Inte svarat   17   
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Vilka kvällstidningar har du läst eller tittat i? 
      
Aftonbladet   60   
Expressen   52   
Annan/andra: GT   2   
Annan/andra: Kvällsposten  1   
Inte svarat:   2   
      
Hur ofta läser du en kvällstidning?    
      
Nästan varje dag:   3   
3-5 ggr i veckan:   7   
1-2 gg i veckan:   27   
Aldrig eller mycket sällan:  28   
Inte svarat:   1   
Totalt:   65   
      
Vilken vilka gratistidningar har du läst eller tittat i?   
      
Stockholm City   60   
Metro   65   
Annan/andra Stadsdelsdelning  7   
Annan/andra Lyckoslanten  1   
Inte svarat:   1   
      
Hur ofta läser du en gratistidning?    
      
Nästan varje dag:   20   
3-5 ggr i veckan:   15   
1-2 gg i veckan:   21   
Aldrig eller mycket sällan:  10   
      
Hur många läser gratistidning som inte har morgontidning hemma?  
Har tidning hemma:     
      
Nästan varje dag:   6   
3-5 ggr i veckan:   11   
1-2 gg i veckan:   17   
Aldrig eller mycket sällan:  7   
Totalt:   41   
      
Inte har tidning hemma:     
      
Nästan varje dag:   14   
3-5 ggr i veckan:   4   
1-2 gg i veckan:   4   
Aldrig eller mycket sällan:  3   
Totalt:   25   
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Har du läst någon dagstidning på Internet?   
      
Ja:   41   
Nej:   25   
Totalt:   66   
      
Om ja, vilken?      
      
Aftonbladet   28   
DN   18   
Expressen   10   
SvD   6   
Utländsk tidning   2   
Metro   1   
Vet inte namnet   1   
      
Om ja, hur ofta?      
      
Nästan varje dag:   8   
3-5 ggr i veckan:   2   
1-2 gg i veckan:   14   
Aldrig eller mycket sällan:  17   
Inget svar:   0   
Totalt:   41   
      
Varför är det viktigt för dig att följa nyheterna?   
      
Veta vad som händer i världen   26   
Veta vad som händer i samhället  17   
Veta vad som händer   15   
Allmänbildning    6   
Skapa sig åsikter och kunna tala för sin åsikt 6   
Intressant    4   
För att hänga med i skolan   3   
Kul    3   
Det kanske rör en själv   1   
Det är inte så viktigt   1   
För att inte komma efter   1   
För att inte verka helt borta   1   
För att jag älskar sport   1   
För att kunna vara med och påverka  1   
För att lära sig svåra ord och rikssvenska 1   
Förstå vad folk pratar om   1   
Lära sig mycket    1   
Som underhållning    1   
Inte svarat    5   
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Varför är det inte viktigt för dig att följa nyheterna? 
       
Det är viktigt    11   
Det påverkar/berör inte mig   7   
Det är tråkigt    5   
Jag är för liten    3   
Det är för mycket hemskt som händer/för mycket elände 2   
Det skrivs om onödiga nyheter   2   
Vet inte    2   
Allt är inte lika viktigt   1   
Allt är vinklat    1   
Bryr mig inte    1   
Det är skrämmande   1   
För lite roliga nyheter   1   
Inte intresserad    1   
Man behöver inte veta allt   1   
Samma saker skrivs hela tiden  1   
Vissa saker är ointressanta   1   
Har inte tid    0   
Låg trovärdighet    0   
Inte svarat    29   
      
Hur ofta tittar du på nyheterna på TV?   
      
Nästan varje dag:    23   
3-5 ggr i veckan:    15   
1-2 gg i veckan:    21   
Aldrig eller mycket sällan:   6   
Inte svarat:    1   
Totalt:    66   
      
Vilka nyhetssändningar brukar du titta på?   
      
Nyheterna (TV4)    47   
Aktuellt    36   
Rapport    30   
Update (TV3)    12   
Annan/andra: Ekot PS (radio)   1   
Annan/andra: ABC Lokala nyheter  1   
      
Vilka nyhetskanaler brukar du titta på?   
      
SVT24    10   
CNN    9   
BBC World    6   
Annan/andra: Fox News:   1   
Annan/andra: Ryska kanaler   1   
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Sätt poäng på hur trovärdiga du tycker att följande tidningar är:  
(5 = mycket trovärdig, 1 = Inte alls trovärdig)   
      
DN   SvD   
5 24  5 21   
4 24  4 19   
3 6  3 9   
2 3  2 7   
1 2  1 2   
Totalt 59  Totalt 58   
      
Aftonbladet   Expressen   
5 4  5 2   
4 15  4 15   
3 27  3 20   
2 16  2 20   
1 3  1 6   
Totalt: 65  Totalt: 63   
      
Metro   Stockholm City   
5 9  5 6   
4 27  4 23   
3 17  3 21   
2 9  2 10   
1 1  1 2   
Totalt: 63  Totalt: 62   
      
Annan/andra: Stadsdelstidning    
5 1     
4 0     
3 0     
2 1     
1 0     
Totalt: 2     
      
      
      
Sätt poäng på hur trovärdiga du tycker att    
nyheter är som förmedlas av följande TV-kanaler:   
(5 = mycket trovärdig, 1 = Inte alls trovärdig)   
      
SVT   TV3   
5 31  5 9   
4 15  4 22   
3 8  3 16   
2 4  2 10   
1 2  1 3   
Totalt: 60  Totalt: 60   
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TV4      
5 28     
4 21     
3 6     
2 3     
1 1     
Totalt: 59     
      
CNN   BBC World   
5 18  5 20   
4 8  4 8   
3 11  3 8   
2 2  2 2   
1 4  1 4   
Totalt: 43  Totalt: 42   
      
Brukar du tala med någon om aktuella nyheter?   
      
Ja: 51     
Nej: 14     
Inte svarat: 1     
Totalt: 66     
      
Om ja, vem/vilka pratar du med?    
      
Mamma/pappa  40    
Kompisar  42    
Lärare  23    
Annan/andra: syskon 3    
Annan/andra: klassen 1    
Annan/andra: släkt  2    
Annan/andra: pojk-/flickvän 2    
      
Har du i skolan diskuterat mediers trovärdighet och källkritik?   
      
Ja: 29     
Nej: 29     
Osäker: 5     
Inte svarat: 3     
Totalt: 66     
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Har du i skolan diskuterat mediers trovärdighet och källkritik?   
      
Bergholmsskolan:  Rålambshovsskolan:  Nytorpsskolan: 
Ja 17  Ja: 6  Ja: 6
Nej 5  Nej:  9  Nej: 15
Inte svarat: 0  Inte svarat: 2  Inte svarat: 1
Totalt: 22  Totalt: 17  Totalt: 22
      
Totalt: 61     
      
      
Har du någon lärare som använder olika medier i sin undervisning?  
      
Tidningar/artiklar   Radio   
Ja: 45  Ja: 1   
Nej: 12  Nej: 37   
Inte svarat: 9  Inte svarat: 28   
Totalt: 66  Totalt: 66   
      
TV   Internet:   
Ja: 26  Ja: 19   
Nej: 23  Nej: 20   
Inte svarat: 17  Inte svarat: 27   
Totalt: 66  Totalt: 66   
      
Om ja, vi vilket/vilka ämnen:    
      
Samhällsorientering 36    
Svenska  34    
Naturorienteringsämnen 5    
Musik  2    
Hemkunskap  1    
Engelska  3    
De flesta ämnen  1    
Olika ämnen  3    
Mentorstid  3    
Spanska  2    
Livskunskap  5    
      
Tycker du att det har varit bra?    
      
Ja:  47    
Nej:  0    
Sådär/nja/ibland/ganska 7    
Inte svarat:  7    
Totalt:  61    
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Vill du lära dig mer i skolan om medier och nyheter? 
      
Ja:  27    
Nej:  33    
Inte svarat:  6    
Totalt:  66    
      
Om ja, vad?      
      
Allt möjligt    8   
Ta upp stora nyheter på lektionerna  4   
Hur media fungerar – sanningen bakom nyheterna 4   
Vet inte    5   
Politik och media    2   
Använda olika medier mer i olika ämnen 1   
Diskutera TV-program och serier  1   
Lära om hur en tidning skapas/besöka en tidning 1   
Lära sig varför saker händer och inte bara att de hänt 1   
Medias funktion i samhället   1   
Källkunskap    0   
      
Varför?      
      
Vill ha mediekunskap argument    
Kul    7   
Bra att veta    6   
Intressant    5   
Lärorikt    3   
Viktigt    2   
För att veta vad man ska tro på   1   
Så man inte missar stora nyheter  1   
Totalt:    25   
      
Vill inte ha mediekunskap - argument   
Bryr mig inte om det/inte intresserad  7   
Lär oss tillräckligt som det är   5   
Det behövs inte    3   
Lär sig tillräckligt hemma   2   
Ger mer arbete i skolan   1   
Kan redan    2   
Tillräckligt med det jag läser   1   
Totalt:    21   
      
Vet inte    4   
Inte svarat:    28   
       

 


