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Abstract 

The objective with this essay is to establish the benefits of inserting media as an obligatory 

topic in the upper secondary school. In order to succeed with this I will not only type this es-

say I will also produce a medial production in the form of a film.  I have interviewed two sen-

ior masters on Södertörns College where I have reviewed different questions that relate to the 

matter's weight in school values and the society. In the study I will also reflect over existing 

research within the area and to link these to the issue and those interviewed opinions. In the 

film I also present statistics within the communication technology's increase and an explana-

tion how one obligatory topic becomes an obligatory topic.  
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1 Inledning och bakgrund 

Under min tid som student på Södertörns högskola har jag fått möjligheten att utbilda mig i 

mediekunskap då jag på lärarprogrammet har läst inriktningen mediekunskap med didaktisk 

inriktning A, B och C. Under denna tid så har frågeställningen vuxit fram: Finns det tillräck-

ligt med mediekunskap i gymnasiet?  

Medierna har utvecklats snabbt under de senaste åren och det har fått stora konsekvenser 

för samhällsutvecklingen i såväl Sverige som omvärlden. Svensk TV började finansieras med 

reklam under 80-talet, World Wide Webb - www har genomgått en häpnadsväckande utveck-

ling sedan starten 1993. Mobiltelefonen har sedan införandet av GSM-tekniken och framåt 

blivit så mycket mer än en telefon och användare kan numera SMS:a, MMS:a och göra myck-

et annat med sina mobiltelefoner.  

Ungdomar omges idag av medier på ett helt annat sätt en vad äldre generationer gjorde. 

Samtidigt finns en oro över ungdomars historiska kunskaper då det har visat sig att många 

ungdomar saknar viktig historisk kunskap och ibland även visar högst tvivelaktiga åsikter om 

historiska händelser som t.ex. förintelsen. Detta har varit ett bidragande skäl till att regeringen 

har föreslagit att historia blir ett kärnämne i gymnasiet.  

Internet framstår som en mycket viktig informationskälla för dagens unga. Om en elev vill 

få information om en händelse så kommer han/hon i stor sannolikhet söka denna på Internet i 

första hand. All den information som finns på Internet är inte korrekt och ibland sprids direkt 

felaktig information om historiska händelser som t.ex. förintelsen. Att riksdagen tar beslut om 

att historia blir ett kärnämne kan i detta fall vara en del av lösningen, men historisk felaktig 

information kommer att fortsätta att finnas på Internet. Felaktig information finns i överflöd, 

inte bara på Internet utan även i andra massmedier och att stoppa eller kontrollera denna in-

formationsström går inte. Istället kan lösningen vara att informera och utbilda våra ungdomar 

om hur massmedier fungerar och hur de ska kunna vara kritiska till informationen. 

Jag har gjort en 10 minuters film där jag lyfter fram olika argument för att införa medie-

kunskap i gymnasiet som ett kärnämne, alltså som ett ämne som är obligatoriskt för alla. 

Dessutom förklarar jag i den här rapporten mer i detalj de aspekter jag tar upp i filmen. Jag 
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har även i denna rapport kopplat frågeställningen till befintlig forskning (inte i dokumentä-

ren). 

1.1 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning inom området men inte någon som går in på just samma fråge-

ställning. Dock finns det en forskning som kommit mig till handa som handlar om att införa 

mediekunskap i grundskolan, men detta i Uruguay skriven av Ana Graviz. Syftet med Graviz 

forskning var att upptäcka de olika faktorer som kunde påverka införandet av mediekunskap i 

skolan. Hennes forskningsfråga var följande: 

 

Vilka faktorer är verksamma när mediekunskap införs som ämnesområde i skolans undervis-

ning? Vilka faktorer och samspel av faktorer utgör möjligheter, begränsningar och hinder under 

processen olika faser? 

 

Trots våra olikheter i frågeställningarna så finns det intressanta aspekter från Gravizs studie 

som jag här vill ta upp. Graviz avhandling är ett samarbete mellan Sverige och Uruguay och 

som i slutändan handlar om införandet av medieämnet i Uruguays statliga grundskola. Av-

handlingen är från 1996 och redan då var man medveten om vikten av mediekunskap för 

samhället och skolan.  

Graviz avhandling går in mer på processen av ett införande av mediekunskap i grundskolan 

i Uruguay.  Hon nämner olika länders försök att få en bra informerad undervisning i medie-

kunskap. En gemensam nämnare dessa länder, som t.ex. Australien och England, hade var att 

medieämnet var integrerat i ett annat ämne som t.ex. i Australiens fall där engelska ämnet 

hade ett inslag av mediekunskap och där det visade sig att trots att lärarna hade utbildning 

inom medier så skedde inte undervisningen på ett systematiserat sätt (Graviz 1996:15). Detta i 

likhet med svenska utbildningsformen då det gäller gymnasiets undervisningssystematik i 

mediekunskap. I Sverige har mediekunskap också delegerats till andra ämnen men till skillnad 

från Australien så har lärarna inte någon utbildning inom ämnet mediekunskap. 

Graviz förklarar hur olika länder har haft intresse i mediekunskap i skolan men också att 

utvecklingen har bromsats på grund av bristande kunskaper hos lärarna. Idag är det normalt 

att man kan slutföra sin lärarutbildning i Sverige med mycket begränsad mediekunskap. Detta 
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kan kopplas till hur mediekunskap förmedlas i dag i gymnasiet där mediekunskapen är 

integrerad i andra ämnen som historia, samhälle och religion. Lärarnas huvudämneskompe-

tens inte är medier och därav saknar den relevanta kunskapen för att kunna förmedla viktiga 

aspekter inom medieämnet.  

 Kanada är ett av de länder som tidigt satsade på mediekunskap och sedan många år tillba-

ka är mediekunskap ett obligatoriskt ämne i skolan (Graviz 1996:17). Massmedier spelar idag 

en långt större betydelse än 1996 och på grund av mediernas ökande inflytande på samhälls-

utvecklingen är fråga om mediekunskap i skolan en fortsatt viktig fråga. I läroplanen för gym-

nasiet (Lpf 94) finns ett demokratiskt ställningstagande som talar för behovet av mediekun-

skap i skolan. Det finns alltså en teoretisk utgångspunkt i Lpf 94 men att uppnå den i prakti-

ken är delvis vad detta examensarbete handlar om. 

 I Lpf 94 står den följande:  

 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. (Lpf 1994:5) 

 

W. James Potter är professor på University of California i Santa Barbara och han har forskat 

om hur medier kan påverka ungdomar och om vad som kan göras för att ungdomar ska få en 

bättre förståelse av medievärlden. Potter går in på olika aspekter av medier och hur de påver-

kar människors tillvaro. Han presenterar flera punkter i sin studie där han går igenom punkt 

för punkt de steg han anser vara nödvändiga för att nå ökad mediekunskap. I introduktionen 

skriver Potter: 

The more you are aware of how the media operate and how they affect you, the more you gain 

control over those effects, and the more you will separate yourself from typical media users who 

have turned over a great deal of their lives to the media without realizing it.(Potter 2005) 
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2 Medieämnet i gymnasiet  

När jag nämner medieämnet i gymnasiet i denna rapport då syftar jag på det ämne som redan 

finns och som heter mediekunskap. Detta ämne på 100 poäng är ett tillval på gymnasiet. Allt-

så är mediekunskap inte ett obligatoriskt ämne och heller inte något som finns på alla gymna-

sier. 

 

2.1 Mål för kursen mediekunskap 

Kursen skall ge kunskap om medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Kursen skall 

orientera om företagsorganisation och yrkesroller inom mediebranscherna. Ett ytterligare mål 

för kursen är att ge insikt om den påverkan som medierna utövar på samhället och deras roll i 

den demokratiska processen. (skolverket) 

2.2 Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

• Eleven skall ha kunskap om svensk och internationell mediestruktur och förstå den hi-

storiska bakgrunden till dagens mediesituation. 

• Förstå mediers olika användningsområden, sambanden och samspelet dem emellan 

och känna till hur medierna påverkar människor  

• Känna till olika medieföretags organisation och förekommande yrkesroller  

• Känna till betydelsefulla delar i den lagstiftning och de etiska regler som finns inom 

medieområdet samt de principiella resonemangen bakom dessa  

• Känna till begreppet public service och dess betydelse i samhället  

• Ha kunskap om grundläggande kommunikationsteori  
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• Kunna använda sig av olika kanaler för att söka information och inse vikten av att kri-

tiskt granska denna,  

• Känna till och kunna använda sig av fakta ur olika former av medieundersökningar. 

(skolverket) 

Mediekunskap som innehåll förkommer även i andra ämnen som t.ex. svenska och historia. 

Innehållet är dock vagt beskrivet i kursinformationen för dessa ämnen. Till exempel 

behandlas mediekunskap ur samhällsperspektiv och historiskt perspektiv och tas upp i olika 

kurser där det är relevant för kursens övriga innehåll.  
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3 Teorianknytning, syfte och frågeställning  

3.1 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att identifiera olika aspekter som talar för att medie-

kunskap behöver införas som ett kärnämne i gymnasiet. Ett delsyfte är att undersöka hur ett 

kärnämne blir till. ( detta tar jag upp i filmen) 

 

Detta syfte leder till följande frågeställning: 

 Vilka argument anför erfarna medieforskare för att mediekunskap bör införas som kärnämne i 

gymnasiet?  

En konsekvens av ovanstående frågeställning har även varit att fråga samma forskare:  

Vilka rimliga hinder finns för att mediekunskap införs som kärnämne i gymnasiet?  

3.2 Teorianknytning 

Media Literacy är ett engelskt utryck för en teori som belyser effekten av mediekunskap. Pot-

ter skriver: 

Media literacy is a set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the media to 

interpret the meaning of the messages we encounter.  We build our perspectives from knowl-

edge structures. To build our knowledge structures, we need tools and raw material. These tools 

are our skills. The raw material is information from the media and from the real world. Active 

use means that we are aware of the messages and are consciously interacting with them. (Potter 

2005:23) 

  

Potter menar att alla har viss mediekunskap som t.ex. namnet på olika skådespelare, flertal 

serier på tv, föraningar att vi kommer att blir rädda då musik byggs upp vid en given scen i en 
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film osv. Potter förklarar att denna kunskap är något som många framför allt lär sig under sin 

tonårstid genom att använda medier men också att lärandet av detta slag är begränsat längre 

fram i livet. Potter beskriver också andra medieaspekter som att konsumenter av medier ofta 

inte vet vilka tankar som finns bakom en viss produktion, vem som styr medierna, vem gör 

vinst av medierna osv. Konsumenterna förstår alltså inte hur medierna påverkar dem och hur 

medierna delvis styr deras liv. 

Potter menar att desto mer kunskap du har om hur medierna opererar och tänker, desto mer 

kan du inse hur medierna försöker påverka dig. Med detta kunnande så kan du som medie-

konsument lättare undvika en stereotypisk medieanvändning där du som konsument skaffar 

dig vissa vanor som en direkt konsekvens av din medieanvändning. Alltså en situation där 

medierna påverkar och styr (Potter 2005). 

3.2.1 Varför öka media literacy? 

Potter beskriver ett samhälle som har mättats av ett ständigt medieflöde. Han menar att män-

niskor inte tidigare i historien någonsin har varit med om ett så stort informationsflöde. Potter 

anger t.ex. hur många böcker som ges ut per år som exempel på det stora informationsflödet i 

det moderna samhället. För att hinna läsa all nya böcker som kommer under ett år skulle man 

tvingas att läsa ut en bok vart 8:e minut, 24 timmar om dagen, under ett år. Och det finns 

många andra medieformer där flödet är minst lika stort. Det Potter menar är att konsumenten 

inte kan bemästra detta medieflöde och effekten av detta blir att konsumenten som han ut-

rycker det hamnar i ”automatic pilot”.  En automatisering där konsumenten förblindas till viss 

mediekonsumtion. Han menar att flödet blir så stort att konsumenten automatiskt undviker 

viss information och väljer ut och tar av annan (Potter 2005:2-7). 

Problemet Potter ser med denna effekt är att konsumenterna kan missa en viktig informa-

tion som skulle kunna vara bra för dem. Om en konsument håller sig till samma musik, sam-

ma tidning och på samma typ av tv-program så kommer han att begränsa sig. Detta kallar Pot-

ter för en fälla. Desto längre konsumenten befinner sig i denna fälla desto svårare blir det att 

komma ut från den eftersom den är skapad av rutiner som hela tiden förstärks av de medier 

som konsumenten använder. (Potter 2005:7-8).  
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4 Metod 

4.1 Apparatur och mjukvara 

För att lyckas med detta examensarbete som inte bara är i skriftformat utan delvis finns i film 

så var jag tvungen att använda mig av ett flertal olika steg. Till skillnad från när man skriver 

en vanlig uppsats så finns det i denna två helt skilda moment, filmproduktionen och 

rapportskrivandet . Därför följer här en underrubrik, ”Film, där jag går igenom metoden för 

filmproduktionen . 

4.1.1 Film 

För att göra denna produktion så gjorde jag först en storyboard, detta för att kunna orientera 

mig i alla scener som jag hade planerat och därigenom kunna skapa det material som behöv-

des i filmen.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan är en storyboard av introduktionen till filmen.  
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Efter att jag hade skapat min storyboard så kunde jag börja insamlingen av material. Denna 

insamling var inte bara film utan också webbdokument och ljudfiler som skulle placeras i 

filmen. Allt filmmaterial var inte producerat av mig utan även vissa citat hämtade från web-

ben ingår. När det gäller in hämtningen av både musik, ljud och film från webben av annan 

producent så tog jag fram information om upphovsrättslagen för att säkra mig om att insam-

lingen var laglig (1993:1 007). Jag får använda film och musik som jag samlat in från andra 

producenter så länge jag inte använder min produktion eller verk till ett annat ändamål än i 

skolan. Det innebär att den film som jag producerat inte får publiceras på Internet eller visas i 

TV.  

Mina upptagningar av film gjorde jag med en HD kamera GZ-HD10E som spelar in i full 

HD kvalitet. Den höga upplösningen gör att ett flertal redigeringsprogram inte klarar av att 

behandla denna typ av bildformat, MPEG-4 AVC/H.264. Formatet är relativt nytt för amatör-

filmning. Därför var jag tvungen att konvertera all film och ljud till ett passande filformat. 

Konverteringen genomfördes med filomvandlaren Xiliosoft HD Video Converter.  

Efter insamlingen av material för dokumentären var klar så var jag tvungen att anpassa film 

och dokument så att filformatet skulle fungera med redigeringsprogrammet. Formatet jag val-

de kallas för AVI som fungerar bra i de flesta redigeringsprogram. 

Filmen redigerades med redigeringsprogrammet Adobe Premier Pro CS3 som är ett avan-

cerat program avsett för professionellt bruk och innehåller alla nödvändiga funktioner för pro-

fessionell videoredigering. 

 

4.1.2 Metod för att få svar på hur ett ämne blir ett kärnämne  

För att besvara frågan om vad krävs för att ett ämne ska kunna bli ett kärnämne i gymnasie-

skolan och alltså ett obligatoriskt ämne som finns för alla elever i gymnasiet genomförde jag 

en kvalitativ undersökning All datainsamling gjorde jag via Internet. Först skriv jag e-post till 

skolverket och utbildningsdepartementet där svaren ledde mig till olika elektroniska doku-

ment på webben: 

• Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola Betänkande av Gymnasieutredningen  

• Stockholm 2008 Svensk författningssamling (SFS) Skollag (1985:1100) 

• Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
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Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola är ett dokument om ett betänkande med för-

slag om olika reformer för gymnasieskolan.  

SFS står för Svenska författnings samling och bland dessa lagar finns skollagen. 

 Jag har även tagit del av ett antal statistiska mätningar som jag insamlat från nätet: 

• Statistiska centralbyrån  
• PTS, Post- och telestyrelsen 

Av all tillgänglig statistik har jag särskilt valt ut olika mätningar som relaterar till mediean-

vändningen.  

4.1.3 Metod för att få svar på vilka argument som erfarna medieforskare anför 
för att mediekunskap bör införas som kärnämne i gymnasiet 

Jag har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med två lektorer på Södertörns högskola. Jag 

valde ut just dessa intervjupersoner därför att de visat en positiv inställning till min forsk-

ningsfråga. Jag är medveten om att det kan finnas andra åsikter som inte stödjer min fråge-

ställning. Men mitt mål är inte att ställa dessa mot varandra utan att söka efter aspekter och 

argument som talar för att mediekunskap blir ett kärnämne i gymnasieskolan. 

Jag hade en standardiserad intervjuform då jag följde ett frågeformulär där jag var konse-

kvent med att fråga samma frågor till båda intervjupersonerna. Intervjuerna skedde i en for-

mell miljö där jag hade bokat tid med intervjupersonerna och utförde intervjuerna bakom 

stängda dörrar. Målet med denna form av kvalitativ intervju är att komma nära in på den in-

tervjuades egen kunskap och uppfattningar av relevant karaktär för forskningsfrågan. 

Under intervjuerna utgick jag från följande frågor: 

 

1. Medier nämns i viktiga styrdokument för skolan. Det står där att ett flertal ämnen ska ta 

upp mediefrågor. Anser du att detta är en bra modell för lärandet? 

 

2. Anser du att skolan idag har en tillräckligt med mediekunskap? Att eleverna får en till-

räcklig kunskap om medier och dess påverkan på dem?  

 



 11

3. Det står i skolans styrdokument att skolan ska värna om att skapa en god demokratisk 

medborgare. Tror du att detta kan uppnås utan en omfattande mediekompetens? 

Den fjärde frågan syftade till att få intervjupersonerna att lyfta fram sådant som kan vara ett 

hinder för att införa mediekunskap som kärnämne: 

4. Vilka negativa aspekter skulle kunna finnas vid ett införande av mediekunskap som ett 

kärnämne?   

Intervjuerna varade ca en timme vardera där jag sedan analyserat svaren för att kunna koppla 

dessa till min hypotes.  

4.1.4 Kommentarer om den valda metoden 

Varför göra en film? Detta är en fråga jag fått av ett flertal personer. Jag som många andra 

anser att vårt samhälle håller på att utvecklas medialt med enorma steg. Många branscher har 

en stark utveckling då det gäller informationsteknisk. Till exempel arkitekter använder sig 

nästan enbart av digitala presentationsformer därför att de ser stora fördelar som den moderna 

tekniken erbjuder när det till exempel gäller att presentera skisser inför ett husbygge. På lik-

nande sätt använder även andra yrkesgrupper modern teknik för att åskådliggöra komplexa 

skeenden. 

Jag kan förstå att man för 20 år sedan inte kunnat göra en presentation i det här slaget då 

tekniken var svårtillgänglig och om den var tillgänglig så var den extremt dyr. Men idag så 

har i stort sätt alla någon form av kamera och i stort sätt alla har redigeringsmöjligheter i sitt 

hem. Varför inte utnyttja denna möjlighet? 

I skolan och högskolans värld vad det gäller presentationsformer så finns det fortfarande i 

stort sätt samma typ av presentationer som funnits i hundratals år med vissa undantag. När jag 

ville göra denna uppsats med film inslag så kom frågan varför? Och följdfrågan: Vad är det 

du inte kan presentera i skrivet format som gör att du måste göra en medieproduktion? Detta 

kan man tycka är en konservativ inställning, man skulle kunna vända på frågan: Vad är det du 

måste skriva om som inte går att göra en film av?   

Vi som studenter på Södertörns högskola har blivit ett flertal gånger uppmanade att använ-

da oss av alternativa uttrycksformer för att främja lärandet och utvecklingen när vi kommer ut 

i arbetslivet. Är det inte rätt att föregå med ett bra exempel, den ena ska väl inte utesluta den 

andra? Som ordspråket lyder: En bild säger mer än tusen ord.   
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Eftersom jag även gått medieutbildningen på lärarprogrammet på Södertörns högskola så 

vill jag under examensarbetet kunna använda de specifika kunskaper som jag fått under min 

utbildning. 
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5 Resultatredovisning  

5.1 Intervju  

Jag har intervjuat två lektorer på Södertörns högskola. Anledningen till detta val är att dessa 

två intervjupersoner har en stor kunskap om medievetenskap och de har genomfört ett antal 

forskningsprojekt som handlar om mediekunskap. Båda intervjupersoner har tillåtit namnpub-

licering och deras namn kommer upp i den filmatiserade delen av examensarbetet. De inter-

vjuade är Heike Graf och Jorge Pozo. 

5.1.1  Heike Grafs bakgrund och undervisningsområde 

Bakgrund 

Heike Graf har läst skandinavistik och filosofi vid Ernst-Moritz-Arndt universitet i Greifs-

wald (1977-1982). Har sedan dess arbetat vid olika högskolor, framför allt från 1985-1997 vid 

Humboldtuniversitetet i Berlin. 1993 fick hon ett stipendium från Stifterverband der Deut-

schen Wissenschaft och var forskare vid Johns Hopkins University, Washington, D.C. under 

våren 1994. Under hösten 1995 var hon forskare vid Maryland State University med ett sti-

pendium från German Marshall Fund. Sedan januari 1998 är hon anställd vid Södertörns hög-

skola. Graf har varit verksam som redaktör för tidskriften NORDEUROPAforum (1993-

1997), och är sedan 1998 medlem i redaktionsrådet för NORDEUROPAforum (vid Humboldt 

universitet). (ur Södertörns högskolas personalinformation) 

 

Undervisningsområde 

Heike Graf undervisar i mediehistoria och teorier och metoder inom medie- och kommunika-

tionsvetenskap och ämnen kring medier och migration. Sedan 2003 är hon ansvarig för inrikt-

ning mediekunskap med didaktik inom lärarutbildningen på Södertörns högskola. I samband 
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med det undervisar hon också i mediepedagogik. (ur södertörns högskolas personal informa-

tion) 

5.1.2 Jorge Pozos bakgrund och undervisningsområde 

Bakgrund 

Relevant akademisk bakgrund till ämnet mediekunskap.  

Från 2007 har Pozo varit lektor på Södertörns högskola. Han har en magisterexamen i peda-

gogik från Stockholms universitet. 

 

Undervisningsområde 

Pozo undervisar teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och ämnen 

kring medier i lärarutbildningen i Södertörns högskola. 

5.2 Resultat  

Jag har i detta avsnitt flätat samman frågor och svar med befintlig forskning och med hjälp av 

resultatet fått svar på mina frågor. Eftersom jag har gjort en kvalitativ intervju så har jag fått 

in en stor variation av svar på mina frågor och där av kan det vara svårt att stapla upp dem. 

Därför följer resultatredovisningen en tematisk struktur där jag flätar ihop svaren från båda 

intervjupersonerna samtidigt som jag kopplar svaren till befintlig forskning. 

5.2.1 Fråga 1.   

Medier nämns i viktiga styrdokument för skolan. Det står där att ett flertal ämnen ska ta upp 

mediefrågor. Anser du att detta är en bra modell för lärandet?  

 

Här kunde jag se en likhet i svaren från de båda intervjuade, de kunde se att det fanns ett stort 

problem. Graf började med att påpeka ett annat kopplat problem som börjar delvis i högskolan 

då det visar sig att många elever på högskolan som vill läsa denna inriktning (mediekunskap) 

tvekar när de märker att det inte finns någon efterfrågan på skolorna. Graf förklarade att detta 

problem är de medvetna om och därför har högskolan planer på att fläta in mediekunskap i de 

olika momenten på kommande lärarutbildningar. I Australien så är mediekunskap integrerat i 

engelskaämnet i grundskolan där lärarna har fått en utbildning i ämnet mediekunskap i sina 
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högskoleutbildningar. Trots försöket i skolorna i Australien så har det visat sig att det inte har 

fungerat på bästa sätt. Man lyckas inte få någon form av systematik i lärandet (Graviz 

1996:15). Graf förklarar att om skolor inte använder sig av ett stabiliserat ämne som medie-

kunskap så kan det finnas en risk att man inte tar upp de fundamentala punkterna. Hon menar 

att medieämnet har flera nyanser där några går in på hur medier kan påverka människor både 

negativt och positivt. Att veta dessa effekter m.m. och vem som funderar ut dessa strategier i 

medier är väsentligt för att förstå medievärlden. Potter (2005) skriver att media literacy i 

grunden handlar om att vi ska få en inblick i hur medier fungerar. Han menar att när konsu-

menten inte har denna mediekunskap så finns risken att han hamnar i vad han kallar automati-

city som jag förklarat innebörden tidigare i texten (s.6). Det enda konsumenten kan göra för 

att undvika detta stadium är att öka sin kunskap. Potter säger att genom denna kunskap så kan 

konsumenten genomskåda vad som är den verkliga världen och den påhittade världen och 

gränsen där i mellan (Potter 2005:13-14). I intervjun svarade Pozo att problemet inte nödvän-

digtvis finns i styrdokumenten utan förmodligen också finns hos den undervisande läraren. 

Han sa: 

 

Det kan bero på arbetsmodellen hur varje lärare bestämmer sig för att göra. I varje ämne så kan 

man ta en bit eller så kan man ta det tillsammans det beror på hur läraren tar upp problemet. Om 

läraren har de tillräckliga verktygen för att klara denna medieutmaning så skulle det inte vara 

något problem. 

 

Pozo gick in på att modellen som råder i våra gymnasieskolor kan fungera så länge läraren har 

den kompetens som krävs för att förmedla kunskapen. Men idag är det så att denna kompetens 

inte finns då dagens gymnasielärare inte besitter de tillräckliga kunskaperna för att lyckas med 

detta då mediekunskap inte är någon del av den gemensamma lärarutbildningen. Pozo fortsat-

te: 

Eller är problemet att teoretiskt framkommer det på våra styrdokument, det finns intensioner att 

detta ska ske. Men i praktiken så blir det svårt för lärarna att utveckla det för att de saknar kom-

petens.  

 

Jag ser att båda lektorerna hade liknande uppfattningar i frågan att systemet som idag råder på 

våra gymnasier skolor inte är tillräcklig för att lyckas med målsättningen att förmedla en till-

räcklig mediekunskap. Här syftar jag på den mediekunskap som förmedlas i t.ex. samhälle 
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och historia där den är kopplad till de frågor som kan uppstå i dessa ämnen och inte ur ett 

medieperspektiv. Svaren varade mycket längre än det jag har tagit upp här men jag har pre-

senterat vad jag anser ha mest tyngd för min frågeställning.  

5.2.2 Fråga 2.  

Anser du att skolan idag har tillräckligt med mediekunskap? Att eleverna får en tillräcklig kun-

skap om medier och dess påverkan på dem? 

 

Graf började med att tillägga att hon har tagit del av en studie där man anser att kunskapen 

inom medier inte är tillräcklig bland lärare. Ett problem som Graf diskuterade är att många 

lärare idag inte har samma medievanor och kunskaper som ungdomarna har. Med andra ord 

ungdomarna har mer kunskap då det gäller olika former av mediekommunikation än vad lä-

rarna har. Det kan vara svårt att motsvara deras behov. Graf menade att det finns en ganska 

stor kritik inom skolorna, att man måste höja den digitala kompetensen av lärarna. Hon säger: 

 

Elever lär sig kanske mer media utanför skolan och där kanske det finns någon läroprocess men 

i skolan är det tråkigt. Man använder sig inte av de möjligheter som man har i skolan.  

 

Ungdomar har i stor omfattning en hög teknisk kompetens som i vissa fall är högre än vad 

lärarna har. Problemet som kan uppstå av den här situationen när väl läraren vill göra något i 

medier undervisning så kan detta vara något eleverna inte anser som relevant och kanske i 

värsta fall tycker är föråldrat. Roger Säljö som har skrivit en bok som handlar om IKT (infor-

mation och kommunikations teknik) användningen och hur den utmanar den traditionella un-

dervisningsmetoden i skolvärden skriver: 

 

Det är också värt lägga märke till att kunskapen om datorer och deras användning för ordbe-

handling, kommunikation och annat, har i stor utsträckning spridits utanför utbildningssystemet. 

Barn och ungdomar har lärt sig hur man hanterar tekniken i hemmet och bland kamrater.(Säljö 

2002) 
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Säljö instämmer med vad Graf säger, han fortsätter med att förklara att IKT i skolvärden kan 

vara en av de större utmaningarna för skolan efter boktryckarkonsten. Han menar att sen möj-

lighet att dela ut texter i skolorna i form av böcker skapades så har skolan formats efter denna 

princip. Och nu med detta medieverktyg funnit ett nytt sätt att hämta information. ”(Säljö 

2002) 

 

5.2.3 Fråga 3.  

Det står i skolans styrdokument att skolan ska värna om att skapa en god demokratisk medbor-

gare. Tror du att detta kan uppnås utan en omfattande medial kompetens? 

 

Graf säger: ”man måste se hur politiken fungerar”. Hon menar att all politisk kampanj har 

med medier att göra. En politiker som inte är medietränad har mycket svårt att klara sig. Hon 

påpekar också att genom att vara medveten om hur det fungerar så kan man istället för att vara 

utsatt bli medveten och delta på ett helt annat sätt. Potter går in på liknande banor, han menar 

att konsumenten ska förhindra att hans sinne som han uttrycker det blir programmerad eller 

”programmed”. Han menar att för att förhindra detta så måste man förstå hur medierna försö-

ker programmera oss konsumenter (Potter 2005:25-26). Om man nu tar detta i ett demokra-

tiskt perspektiv så är det högst relevant för att kunna genomskåda t.ex. propaganda.  

Pozo reagerar på frågan och tycker att det är en grund för ett demokratiskt samhälle att 

kunna förstå och tolka medier.  

5.2.4 Fråga 4. 

Vilka negativa aspekter skulle kunna finnas vid ett införande av mediekunskap som ett 

kärnämne?   

Den negativa aspekten som skulle kunna komma i fråga är att den ekonomiska bördan skulle 

kunna vara påfrestande på en redan stram budget. Pozo förklarar att detta kan mycket väl vara 

ett stort hinder för ett införande av ämnet. Han fortsätter och säger att skolor idag tvingas dra 

ner på sina kostnader och skulle man då tvinga dem att införa detta ämne skulle många skolor 

kanske inte klara av det. Ett ämne som mediekunskap kräver en del utrusning och det kan vara 
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kostsamt. Graf går in på samma tankar, hon anser som Pozo att ämnet har en kraftig ekono-

misk negativ aspekt.   
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6 Slutsatser och sammanfattning  

Under undersökningens gång så har jag fått en mycket större kunskap om hur viktig medie-

kunskap är i skolan. Jag är medveten om att jag har utforskat de positiva aspekterna i frågan 

och inte tagit upp andra aspekter. Jag vill klargöra att mitt syfte inte var att undersöka olika 

sidor om frågan utan att lyfta fram aspekter som talar för att införa mediekunskap som ett 

kärnämne.  

Potter skriver att om konsumenter av medier inte lär sig hur medier fungerar så kommer 

han inte att förstå hur medierna påverkar dem (Potter 2005). I Lpf94 så står det:  

 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ (Lpf 1994:5). 

 

Detta citat är en antydan på vad Potter beskriver. Skolmyndigheter förstår vikten av media 

literacy för eleverna. I Lpf94 tar man upp riktlinjer för hur en skola ska styras. Citatet är en av 

dessa, man har gett i uppdrag att samtliga ämnen ska genomsyra denna idé. Det står i läropla-

nen men har skolorna lyckat förmedla detta till eleverna? Då är frågan: finns det ett problem? 

I så fall är det lärarna som inte har kunskapen för att kunna förmedla denna viktiga informa-

tion? Eller är det systemet som inte ger möjligheten för lärarna att kunna förmedla denna in-

formation?  

Det har visat sig i Australien där lärarna faktiskt har en viss mediekunskap trots detta inte 

fått de resultat de önskat. Möjligtvis kan det finnas problem i att ha mediekunskap inflätat i 

olika ämnen som är situationen idag både i Sverige och Australien. Graf beskriver vilka nack-

delar det kan finnas att ha mediekunskap inflätat i andra ämnen. Hon menar att idag när lärare 

går igenom medier och dess frågor tas detta från det perspektivet som läraren anser passa sitt 

ämne, då syftar hon t.ex. på samhälle, historia eller religion. Graf säger att mediekunskapens 
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perspektiv kan tendera att försvinna och där igenom inte gå igenom de viktiga punkterna i 

ämnet. Men har lärarna den kompetensen idag, att förmedla mediekunskap från medier per-

spektiv? Nyexaminerade lärare får idag inte någon kurs i mediekunskap i sin utbildning så 

länge de inte väljer mediekunskap som ett tillval i högskolan. Där kan högskolan möjligt ha 

ett problem, nyexaminerade lärare kan med stor sannolikhet sakna den tillräckliga kompeten-

sen för att kunna förmedla alla de olika aspekterna i medieämnet. Graf påpekar att studenter 

på Södertörns högskola idag inte längre väljer detta tillval (mediekunskap med didaktisk in-

riktning) då det visar sig vara svårt att få arbete i gymnasieskolorna inom ämnet.  

Kan det vara systemet det är fel på? Det står i vår läroplan Lpf94 vissa punkter som är vik-

tiga men är det tillräckligt? Att ha mediekunskap inbakat i andra ämnen har fungerat mindre 

bra. Det har däremot visat sig att införandet av ämnet har gjort stora framsteg som t.ex. i Ka-

nada. Men behöver gymnasiet verkligen mediekunskap som ett kärnämne? Statistik visar att 

medier har haft en massiv ökning. Idag finns en massa stereotyper skapade av medier som 

orsakar problem som t.ex. flickor som får ätstörningar delvis på grund av olika medier. Det 

finns också andra effekter som t.ex. svininfluensans masshysteri på grund av mediernas över-

drifter.  

Utvecklingen kommer till tanken, idag ligger skolorna efter i kunskapen om medieteknik.  

En stor del av vår vardag utanför skolan har en stor påverkan av medier och samtidigt for-

mar oss till de individer vi är med olika åsikter, politiska, religiösa och andra ställningstagan-

den som medborgare. Detta är i hög grad baserat på vad vi ser och hör från de olika medieka-

nalerna.  

Att skapa den goda samhällsmedborgaren som är en av skolans strävan kan bli svårt om 

skolan inte har de rätta verktygen. Man skulle nästan kunna påstå att samhällsmedborgaren 

idag delvis skapas av massmedierna och inte enbart av skolan och föräldrarna.  

De intervjuade tar upp de ekonomiska aspekterna där båda anser att ett införande av ämnet 

skulle kunna vara en stor ekonomisk påfrestning på dagens gymnasieskolor som redan har en 

stram budget. Jag måste hålla med i denna fråga då jag själv vet vilka kostnader som kan fin-

nas vad gäller datatekniska instrument och program.  

 

Efter all informationsinsamling jag gjort, inte bara av forskningen utan även statistiken så 

anser jag att införandet av mediekunskap skulle göra nytta för samhället. Men som tillvalsäm-

ne kommer inte alla elever ta del av denna. Mediekunskap som ämne finns redan men som till 
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val i vissa gymnasier. Alltså för att få alla gymnasier att konsekvent erbjuda detta till eleverna 

skulle en lösning kunna vara med hjälp av kärnämnesstatus.  

 

6.1 Framtida forskning 

Det vore intressant att forska kring de negativa aspekterna av införandet av mediekunskap 

som ett kärnämne. Bland annat de ekonomiska aspekterna, hur mycket skulle det egentligen 

kosta för samhället och hur det skulle påverka skolorna ekonomiskt. 
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