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ABSTRACT 
 
Syftet med denna rapport var att undersöka om det bedrivs undervisning kring 
media inom årskurserna 4 till 6. Undersökningen som jag bedrivet är en kvalitativ 
undersökning kring ämnet. Jag har intervjuat fem stycken lärare inom dessa 
årskurser. Intervjuerna tog upp frågor som undersökte om lärarna använder olika 
medieverktyg i sin undervisning, samt om det sker en viss form av 
medieundervisning i deras klasser. Resultatet jag fick från dessa intervjuer var 
väldigt intressanta. Det visar sig att det sker medieundervisning i klasserna samt 
användning av media som verktyg i undervisningen. Resultatet visar också på att 
lärare och elever använder gärna bild när de kommunicera samt bildanalys. I 
undersökningen kommer även lärarnas tankar kring media och om de tror att 
media påverkar barn idag. Det visar sig genom resultatet att alla lärarna anser att 
så är fallet. Denna undersökning kommer fram till att ett samtal kring bilder är en 
bra start för elevernas kritiska tänkande och reflekterande inom olika medier.
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1 INTRODUKTION 
 
Idag lever vi i ett ständigt växande informationssamhälle. Jag själv är född under 
1980 talet och har växt upp i ett samhälle där utbudet av information, som når oss 
människor har ökat otroligt mycket. Det har kommit fram nya tekniker som innebär 
att vi lättare kan hitta information och ta del av information. När jag var barn var TV: 
n en stor informationskälla. Framför TV: n satt man och tittade på nyheterna för att 
se vad som hände runt omkring i världen, man fick underhållning från TV:n genom 
filmer som visades där. Radion lyssnade man en hel del på också, speciellt när man 
åkte bil med familjen. Dagstidningarna läste man på morgonen när man åt frukost, 
för att se vad som hände både lokalt och världen över. Men sedan när man var 
ungdom ändrades tekniken, då massmedier kunde nå ut till oss människor. Datorn 
utvecklades till att bli en persondator istället för att främst företag skulle använda 
dem. I och med att datorn blev tillgänglig för alla människor, innebar det att det 
fanns ännu ett sätt att sprida information till människor, nämligen Internet. Nu kunde 
människor mejla till varandra, reklam kunde visas på Internet, information kunde 
lättare spridas mellan människor. Mobilen utvecklades, även denna till att alla 
människor kunde ha en. De blev lätta att hantera och lätta att ta med sig i byxfickan 
eller i handväskan. När nu nästan alla människor har mobil och då även barn och 
ungdomar innebar det ännu en marknad för att sprida information i dess olika former. 
Vi kan idag använda Internet på våra mobiltelefoner för att söka kunskap och 
information och dessutom utsättas för reklam.  
 
Jag har intresserat mig väldigt mycket kring ämnet media. Jag har sett när jag har 
vikarierat och praktiserat som lärare under min lärarutbildning att allt fler barn och 
ungdomar pratar kring det de har upplevt från t.ex. Internet, TV, radio och tidningar. 
I och med att vi dagligen bombarderas av information från olika medier kan det vara 
svårt att sortera allt det vi hör och ser. Jag började fundera kring hur vi lärare i skolan 
idag arbetar i detta informationssamhälle och hur vi jobbar med ett ämne såsom 
media. Eftersom jag läser till bildlärare inom den tidiga grundskolan så föll det mig 
naturligt att undersöka detta ämne och genomföra undersökningen som ett 
examensarbete. Detta arbete som ni nu kommer att få ta del av är den undersökning 
som jag bedrivit kring media i undervisningen med inriktning på årskurserna 4 till 6.  
 
 



4 

2 BAKGRUND 
 
Detta arbete utgår från läroplanen för grundskolan och dess syn på media i 
undervisningen. I bakgrunden kommer även information om vad media är och hur 
den används i vårt samhälle idag. Inom bakgrunden kommer även Vygotskijs teorier 
samt bildanalys och bildens betydelse i vårt informationssamhälle att tas upp.   
 

2.1 Mediakommunikation 
 
Traditionellt sett är media ett samlingsbegrepp för hur man för vidare ett innehåll. 
Detta är något som Asa Berger tar upp i sin bok Media and Society. Han beskriver 
kommunikation som ett medel för att sprida ett budskap till en eller flera personer 
(Berger, 2003). I Nationalencyklopedin står det att media är en länk eller 
uttrycksmedel för att förmedla information eller underhållning till en grupp av 
människor (Nationalencyklopedin, 1994). Berger räknar upp de mest vanliga 
medierna. Dessa är enligt honom, våra röster, våra kroppar, telefoner, TV, radio, 
inspelningar, film, datorer, nyhetstidningar, tidskrifter, böcker, anslagstavlor, 
fotografier och video. När vi som personer kommunicerar mellan varandra använder 
vi oss utav nästan 70-80 % kroppsspråk och ansiktsuttryck (Berger, 2003). 
 
Berger delar in kommunikationen in i fyra grupper.  

 
 
Intrapersonal  internal dialogue (talking to one self) 
Interpersonal  talking to one person or a few people 
Small group  communicating with a small group of people 
Mass communication using media to communicate with many people 
 
(Berger, 2003, s 23) 

 
Genom detta citat vill Berger komma fram till hur vi placerar massmedia inom olika 
former av kommunikation. Massmedia är en form av kommunikation till ett större 
antal människor, där media används som kommunikationsverktyg (a.a., 2003). I 
Nationalencyklopedin (1994) tar man upp en modell hur en masskommunikation 
sker. Kommunikationen beskrivs utifrån fyra olika egenskaper. Dessa är indirekt, 
enkelriktad, opersonlig/offentlig och samtidig. När det gäller indirekt handlar det om 
att kommunikationen måste gå genom ett medium som antingen är tekniskt eller 
organisatoriskt, vilket innebär att sändaren är skild från mottagaren i tid och rum. 
Enkelriktade egenskaper innebär att det inte sker någon feedback mellan sändaren 
och mottagaren i sändningsögonblicket. Den opersonliga eller offentliga egenskapen 
är när sändaren inte alltid vet vem eller vilka mottagare som dem når ut till. Slutligen 
innebär begreppet samtidig kommunikation att den inte är riktad till bara en person 
utan till en större grupp eller massa (a.a.). 
 
Media är enligt Berger (2003) ett medel att underhålla oss människor, vi kan få 
kunskap utifrån media, den informerar oss och utbildar oss. Genom media får vi 
hjälp att skapa och forma våra identiteter och låter oss skapa attityder mot andra 
minoriteter i samhället. Detta är vad man kan kalla för effekter av media (a.a.). Dessa 
mediaeffekter kan vara direkta eller indirekta. Det kan vara under en kortare eller 
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längre tid. Dessa effekter behöver inte drabba enbart på individer utan dem kan även 
drabba på organisationsnivå, samhällsnivå samt på en internationell nivå 
(Nationalencyklopedin, 1994).  
 

2.2 Läroplanen samt kursplanen för bild 
 
Enligt Lpo94 är ett av skolans uppdrag att eleverna ska utveckla sitt sinne att granska 
fakta och förhållande på ett kritiskt förhållningssätt. Lpo94 tar även upp att skolan 
har som mål att sträva mot att eleverna skall ha goda kunskaper från skolans ämnen 
för att få en beredskap och en erfarenhet för livet. Skolan skall även se till att 
eleverna skall lära sig att diskutera, lyssna och argumentera sina påstående. De skall 
även lära sig att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
 
I Lpo94 står det även mål som skolorna skall ha uppnått efter eleverna gått ut 
grundskolan. Dessa mål är bland annat att eleverna skall känna till de mer 
grundläggande kunskaperna om tekniska, samhällsvetenskapliga samt olika kunskaps 
områden inom de humanistiska ämnena. Eleverna skall också ha utvecklat sin 
förmåga till ett kreativt skapande samt använda kunskaper och erfarenheter inom bild 
och språk. Eleverna skall känna till vårt samhälles olika normer och lagar samt veta 
om sina rättigheter i vårt samhälle. Eleverna skall dessutom ha kunskap och media 
och dess roll i samhället (a.a.). 
 
I kursplanen för bild står det i strävansmålen att eleverna skall ha kunskap om hur 
bild används som språk och hur man kan använda sina egna och andras bilder till att 
kommunicera. Eleven skall också ha utvecklat en form av förståelse för hur man kan 
analysera bilder samt samtala om bilden och dess betydelse 
(Utbildningsdepartementet, 2000).   
 
I målen om vad eleverna ska uppnå i slutet av det femte skolåret står det bland annat 
att eleverna ska ha kunskap i hur man skapar bilder genom olika tekniker. Eleverna 
skall också kunna använda sina egna eller andra bilder till att förklara, beskriva samt 
berätta utifrån bilderna. De skall även ha grundläggande kunskap i hur man tolkar 
och granskar bilder.  
När det gäller att granska medierna reklam, nyheter, rörliga bilder, kommer detta på 
tal i mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 9 (a.a.). 

2.3 Bildkommunikation 
 
Att analysera bild är en grund för att kunna analysera media. I kursplanen för bild 
beskriver man bild som har en betydelse i vårt samhälle idag. Dessutom tar man upp 
att bilder ofta används i kommersiella syften samt att bilden skapar åsikter hos 
människor. Bilden kan användas till att hjälpa oss skapa våra identiteter, kulturer 
samt kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2000).  
 
I Johan Frids (2005) bok Intro bild skriver han att bild inte är bara något som man 
skapar. Det är otroligt mycket mer. Bild har nämligen en viktig funktion hos oss 
människor idag. Bild är ett sätt för oss människor att kommunicera precis som när vi 
kommunicerar med språk. Dagligen bombarderas vi utav bilder som vi ser på TV, 
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affischer och i tidningar. I denna tid vi lever som han kallar för 
”informationsåldern” är bild och språk de vanligaste sätten att sprida information på. 
Han menar att för att vi människor ska kunna hantera all denna information behöver 
vi människor kunna förstå och analysera bildspråket. 
 
Borgersen och Ellingsen (1994) beskriver i sin bok bildanalys en enkel modell för 
bildkommunikation. Denna modell består utav tre komponenter (se figur 1). 
 

 
Figur 1,  Borgersens och Ellingsens modell för bildkommunikation (1994).  
 
Borgersen och Ellingsen har valt att kalla bilden för ett bildspråkligt uttryck och 
mottagaren som får se bilden som bildläsare. Detta gör de för att de vill påpeka 
likheten mellan en verbaltext och en bild samt bildläsaren och textläsaren (1994).  
 
Skillnaden ligger i hur man kommunicerar med dessa metoder. Skillnaden är väldigt 
klar mellan de olika sätten att kommunicera. När det kommer till tecken är de väldigt 
olika varandra. En text är uppbyggd genom bokstäver som bygger ord som i sin tur 
bygger meningar. Bilden är uppbyggd genom färger, streck, figurer och former. Men 
det gemensamma är att vi hittar budskap i de bägge metoderna att kommunicera. 
Båda metoderna är ett kodat teckensystem som vi måste lära oss avkoda (a.a.).  
 
Borgersen och Ellingsen beskriver hur elevernas första möte med bild kan vara. De 
menar att om vi börjar vår undervisning om bild genom teori det vill säga enbart 
samtal om bilder, då kommer elevernas intresse för bilder att minska. De menar att 
elever till en början betraktar bilder väldigt ytligt. Vi som lärare skall ge eleverna 
möjlighet att stanna upp och betrakta bilderna som de får se och inte rusa iväg och 
bara konsumera en massa bilder utan att förstå meningen bakom dem. Stanna upp 
och titta på bilderna och lägga märke till detaljer i bilden. På detta sätt ser eleverna 
att det finns små tillägg i figurer, gestalter och former som ger bilden en helt annan 
betydelse än man först tror. Barn idag lever i en bildkultur som är väldigt intensiv. 
Där visuella intryck från TV, film, spel, musikvideos och reklamfilmer kan vara 
väldigt våldsamma. Dagens barn är uppfostrade till att snabbt växla mellan snabba 
scenklipp t.ex. filmer och TV-serier. Det har dock visats sig att barnen har lätt att 
hänga med i dessa snabba växlingar och kan lätt komma ihåg och hålla i ordning på 
det de sett (a.a.).  
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Borgersen och Ellingsen (1994) har tagit upp nio stycken steg (frågor) som de 
använder i en analys om reklam som de kallar för bildbruksanalysen (se ruta 1).   

 
1. Vem är sändaren? 
2. Hur är texten och bilden utformad?  
3. Hur förmedlas innehållet? 
4. Vilken kanal har använts? 
5. Vem är tänkt som mottagare? 
6. Vad vill sändaren med texten och bilden? 
7. Vad fick mottagaren (jag) ut av texten och bilden? (Effekt) 
8. Vilken återkoppling fick mottagaren? (Feedback) 
9. På vilket sätt kan utomstående faktorer styra tolkningen? 
(Borgersen & Ellingsen, 1994, sid. 99) 

 
 
Ruta 1, Borgersen och Ellingsens bildbruksanalys (1994) 
 
Genom dessa nio frågor kan man komma fram till vem som sänder bilden, vad man 
ser på bilden och hur den är formad, vad det är för budskap sändaren vill få fram till 
mottagaren och vilken kanal eller medium som de använt sig utav. De skriver att när 
man jobbar med frågorna två och tre finns det en stor risk att man även blandar in en 
tolkning i fråga två. Meningen med fråga två är bara att beskriva vad man ser, sedan 
är det att tolka det man ser genom fråga tre. Genom resten av frågorna får man tänka 
över vem mottagaren till bilden är, vad mottagaren får ut av bilden och vad effekten 
av blir av bilden. När det gäller feedback från mottagaren beror det lite på vad för typ 
av bild det är. Deras exempel var en reklambild och därför är det också en 
envägskommunikation. Det vill säga att mottagaren inte kan ge någon feedback 
tillbaka till sändaren. Men om reklambilden skapar en diskussion då är det inte 
längre en envägskommunikation då mottagaren kan ge feedback tillbaka. När det 
kommer till att tolka bilden menar Borgersen och Ellingsen att utomstående faktorer 
kan bidra till hur man tolkar en bild. Det kan vara vilken typ av miljö man befinner 
sig i eller om det finns andra bilder som finns i samband med bilden som kan 
påverka tolkningen (Borgersen & Ellingsen, 1994).  
 
Bild visar inte alltid sanning som Frid (2005) vill komma fram till i sin bok. Idag är 
det vanligt att fotografer bildmanipulerar sina foton. Eftersom vi idag har väldigt 
avancerade bildredigeringsprogram kan man klippa bort objekt som visas på bilden 
eller klistra in andra objekt. För ett icke tränat öga kan man inte se någon skillnad. 
Därför kan det ibland vara svårt att veta om bilden visar sanning eller om den är 
manipulerad. Detta kan därför missbrukas inom t.ex. dokumentärfotografering, då 
man kan skära bort delar av verkligheten och förändra innehållet helt (a.a.) 
 

2.4 Vygotskij teorier om verktyg för lärande 
 
Vygotskij har lagt fram en egen konkret teori om lärande där han använder sig utav 
formeln S � X � R (se figur 2). S står för människans mål i deras handlingar, även 
kallat stimulus. X står för själva aktiviteten för att uppnå själva målet i sina 
handlingar. Det vill säga vilka hjälpmedel man kan använda sig utav. R står för 
själva resultatet av aktiviteten. Det som Vygotskij huvudsakligen koncentrerade sin 
forskning kring var just aktiviteten (Jerlang & Ringsted, 2006).  
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Figur 2, Vygotskijs teori om hur människan uppnår sitt mål. (Jerlang & Ringsted, 
2006). 
 
Vygotskij talar om de inre processer som sker i våra huvuden vilket utgör vårt 
lärande. Dessa processer skapar vi genom att vi genomför yttre aktiviteter 
tillsammans med andra människor. Genom dessa yttre aktiviteter skapar vi flera inre 
processer i våra hjärnor. Några av dessa processer som Strandberg beskriver i sin bok 
Vygotskij i praktiken är den sociala, medierade, situerade och de kreativa 

processerna. I den sociala processen ingår de kompetenser som vi har samlat på oss 
genom att interagera med andra människor. Tankegången här är att man lär sig 
genom att vara med andra människor och dra lärdom från dem innan man kan göra 
något helt själv. I den medierande processen menar Vygotskij att vi människor 
använder oss utav tecken och verktyg för att lösa olika problem som vi utsätts för i 
vår värld. Dessa verktyg kommer till användning när vi ska minnas saker, när vi ska 
tänka och utföra olika arbeten. Med dessa yttre verktyg och arbeten gör vi ett inre 
tankearbete. I den situerade processen lär vi oss lättare om vi är i samma miljö som 
det vi ska lära oss om att genomföra. Som exempel skulle det vara lättare att lära sig 
prata engelska om vi lär oss engelska i till exempel Storbritannien än om vi skulle 
lära oss det i Frankrike. Den fjärde processen som är den kreativa processen handlar 
om att vi inte bara använder relationer mellan människor, verktyg för att lära oss och 
situation för lärande. Genom den kreativa processen kan vi omvandla och omforma 
dessa processer till ett eget lärande. Detta menar Vygotskij är en viktig process för 
barns och ungdomars utveckling. Genom olika utvecklingszoner prövar vi olika sätt 
att lära oss sådant vi ännu inte kan. Alla dessa processer sammanfattas därför inom 
ett begrepp som heter sociokulturell-historisk-praxis (Strandberg, 2006).  
 
Tidigare nämndes den medierande processen. Vygotskij har en modell där vi just 
sätter den medierande processen i centrum för vårt lärande (se figur 3).  
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Figur 3, Vygotskij modell för hur människan, världen och artefakten bildar en enhet 
(Strandberg, 2006). 
 
Figuren är utformad som en triangel. De tre hörnen utgörs av subjekt, objekt och 
verktyg Subjekt är själva människan. På andra sidan av subjektet kan vi finna objektet 
som är utgörs av världen eller omgivningen. På toppen av triangeln finns verktyget 
eller även kallat artefakten. Verktyget är det som vi människor använder oss utav för 
att koppla en relation med världen eller vår omgivning. Denna relation är inte direkt 
utan snarare indirekt och det är denna indirekta relation som vi kallar för medierande. 
När det kommer till artefakten är dessa sådana verktyg som vi har lärt oss från 
tidigare generationer. Detta kan vara färdigheter som man lär sig eller sådant man har 
fått utstå och uppleva (Strandberg, 2006).  
 
Säljö är en professor i pedagogik på Göteborgs universitet som har fördjupat sig i 
just det medierande och lärandets kulturella redskap (a.a.). Säljö (2000) tar upp en 
vanlig modell som förklarar hur just kommunikation mellan människor genomförs. 
Han kallar denna för överföringsmetaforen för kommunikation (se figur 4). 

 
 
Figur 4, Säljös modell för överföringsmetaforen för kommunikation (Säljö, 2000). 
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På figuren kan vi se hur avsändaren skickar iväg en inkodning via ett medium. 
Bilden visar på en verbal kommunikation där talet är ett medium. Mottagaren tar 
emot koden som avsändaren skickade och avkodar sedan koden. Koderna kan vara 
information, kunskap och budskap. Ett medium enligt Säljö är verktyget som kan 
vara allt från tal till bild. Avkodningen sker i mottagaren och när avkodningen är klar 
läggs det i minnet hos mottagaren som sedan kan använda denna information, 
budskap eller kunskap till senare användning (Säljö, 2000). 
 
Medieringen som tidigare nämndes av Strandberg är också något som Säljö tar upp i 
sin bok. Han menar att själva tänkandet inte alltid finns i verktygen, artefakterna, och 
inte heller finns de bara i våra huvuden. Säljö menar att de handlingar som vi 
människor utför är en kombination av både intellektuell handling samt en manuell 
handling. När vi ska bygga något kan vi inte bara använda oss utav verktygen för att 
bygga objektet. Vi behöver också tänka efter hur själva byggandet ska gå till. Hur 
objektet ska se ut. Vi måste skaffa oss den informationen genom att tala med andra 
människor med erfarenhet om objektet man ska bygga, eller hitta information från 
tidskrifter eller böcker (Säljö, 2000).  



11 

3 PROBLEM 
 
Media utgör idag en allt större del utav våra barns vardag. I lpo94 står det att 
eleverna skall ha kunskap om mediers roll i samhället (Utbildningsdepartementet 
1998). Detta för att barn skall kunna kritisk granska och reflektera över sådant de får 
se och höra i samhället idag. Det jag därför kommer att undersöka är om skolan 
undervisar barn i årskurserna 4 till 6 inom media.  
 
Följdfrågor som också kommer att undersökas i denna uppsats är följande; 
 

• Hur kan en medieundervisning genomföras rent praktiskt?  
• Kan media användas i undervisningssyfte?  
• Använder sig lärarna utav bildanalysering i sin undervisning? 
• Vad är media för lärarna? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har genomfört min undersökning i 
detta arbete. Jag kommer att förklara vilken form av undersökningsmetod jag har 
använt mig utav och kommer även att ta upp vilken undersökningsgrupp jag vänt 
mig till. Det sista kapitlet kommer att handla om hur jag bearbetar den data som jag 
fått in via undersökningen.  

4.1 Undersökningsmetod 
 
Jag har använt mig utav intervju som undersökningsmetod i detta arbete. Med dessa 
intervjuer har jag som avsikt att genomföra en kvalitativ undersökning. I boken 
forskningsmetodikens grunder beskrivs kvalitativ undersökning som ett arbete där 
man bearbetar information man hämtar från både intervjuer samt texter. När det 
gäller texter handlar det om böcker, artiklar eller anteckningar (Patel & Davidsson, 
2003). När det gäller intervjuer måste man tänka på en massa saker för att få en bra 
datainsamling. Det krävs att intervjun kan granskas kritiskt för att få ett bra resultat. 
Har intervjuaren ställt de frågor som krävs till arbetet? Speglar intervjun 
intervjuarens uppfattningar? (Lantz, 2007).  
 
Det finns olika former av intervjuer som man kan använda sig utav och beroende på 
vilken typ av modell som används ändras också den information man får ut. Det 
finns fyra olika former av intervjuer som används. Dessa är den öppna, den riktigt 

öppna, den halvt strukturerade och den strukturerande. I den öppna intervjuformen 
ställer intervjuaren ständigt följdfrågor för att följa upp och få en djupare förståelse 
över det som den respondenten (den intervjuade) försöker få fram. Den riktigt öppna 
intervjuformen kan beskrivas som en stor och vid fråga där intervjuaren ställer 
följdfrågor inom andra frågeområden för att få svar på den stora huvudfrågan. I den 

halv strukturerande intervjuformen ställer intervjuaren frågor i en bestämd följd och 
från dessa frågor kan följdfrågor också komma att ställas. I denna form får man både 
öppna och fasta svar på de frågor man ställer. Respondenten ger sina svar beroende 
på vad han eller hon tror är meningsfullt för intervjuaren. Den sista formen en 
intervjuare kan använda sig utav är den strukturerande intervjuformen. Här ställer 
intervjuaren enbart fasta frågor som kommer i en fast ordningsföljd. Respondenten 
ger det som han eller hon anser vara det som intervjuaren tycker är meningsfullt 
(Lantz, 2007).  
 
I min undersökning använder jag mig utav den halvt strukturerande intervjuformen. 
Anledningen att jag använder mig utav denna är att jag vill ha en strukturerad 
intervju där jag som intervjuare även kan använda mig utav följdfrågor för att 
fördjupa svaren som jag får från respondenten.   
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka om media undervisning sker inom 
årskurs 4-6 och hur det sker rent praktiskt. För att få reda på denna information 
använde jag mig som tidigare nämnt av intervjuer. Själva undersökningsgruppen som 
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jag valde att genomföra dessa intervjuer i är lärare i årskurs 4 till 6. Antalet lärare 
som blev intervjuade var fem stycken i olika årskurser. Vilka årskurser dessa fem 
lärare har hand om är inte av större vikt i denna undersökning. Bland mina frågor var 
hur länge lärarna jobbat. Denna fråga var mer en form av uppvärmningsfråga. Jag 
hade från början en tanke med att ha med det i resultatet för att se om hur länge 
lärarna har arbetat kan ha betydelse för resultatet. Jag kom dock fram till att antalet 
år som lärarna har arbetat har ingen relevans för det resultat som jag är ute efter.  
 

4.3 Databearbetning 
 
Intervjuerna genomfördes genom att de fem lärarna som intervjuades fick svara på 
elva frågor som jag hade tagit fram utifrån mitt problemområde. Dessa frågor finns 
som bilaga i denna rapport (se bilaga 1).  
 
Det finns två sätt att samla in data från intervjuer. I boken forskningsmetodikens 
grunder beskriver författarna Patel och Davidson dessa två metoder som är 
ljudinspelning och skriva ner anteckningar. För att skriva ner intervjuer i 
anteckningsform krävs mycket träning för att klara av det. Det är viktigt att den som 
intervjuar för noggranna anteckningar för att lyckas ta med det väsentliga från 
intervjun. Den andra metoden att samla in data från en intervju är att spela in 
intervjun. Detta kräver givetvis respondenternas medgivande. Fördelen med 
ljudinspelning är att respondenten svar registreras och kan därför citeras i 
undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Jag valde därför att genomföra 
intervjuerna med en bandspelare till min hjälp för att underlätta min databearbetning. 
 
Efter att intervjuerna har genomförts och spelats in har jag skrivit ner det lärarna sagt 
för hand. Det som kommer fram från dessa intervjuer kommer sedan att användas för 
att sammanställa resultatet från dessa intervjuer. Dock måste svaren först genomgå 
en datareduktion.  
 
I datareduktionen tas sådant som inte anses vara relevant inom resultatet och 
undersökningens problemområde bort. En frågeställning som man ska utgå ifrån är; 
Vad man skall ta bort och vad ska vara kvar? Efter en datareduktion av svaren från 
intervjuerna måste man försöka hitta ett mönster utifrån de svar man har fått. Att 
söka mönster går ut på att försöka hitta detaljer som sedan beskriver helheten. Det 
gäller att hittar skillnader och likheter mellan de olika respondenterna, söka mönstren 
och hur de är relaterade till varandra (Lantz, 2007). Resultaten kommer att bygga på 
mitt syfte med denna undersökning.  De fem lärarna kommer att benämnas lärare A, 
B, C, D och E i resultatet.  

4.3.1 Reliabilitet och validitet 
 
Dessa två begrepp är viktiga när man genomför undersökningar som denna. Vad 
betyder dessa begrepp och varför måste man ha med dessa?  
 
När det kommer till begreppet reliabilitet betyder detta att mätningarna i en 
undersökning är korrekt gjorda och tillförlitliga. Om undersökningen som en 
forskare har bedrivit kommer fram till samma resultat som tidigare forskare genom 
att använda samma metod, innebär detta att undersökningen har en hög reliabilitet 
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det vill säga att resultatet har hög tillförlitlighet. Begreppet validitet innebär att 
undersökningen som bedrevs var verkligen undersökte det man var avsåg att 
undersöka (Thurén, 1991).  
 
Varför ska dessa finnas med i en undersökning? En anledning är att styrka sin 
undersökning och sitt sätt att bedriva undersökningen. Har jag använt mig av 
korrekta mätningsmetoder och fått fram ett resultat som kan stärkas av tidigare 
forskningar kan undersökningen vara korrekt gjord och att man har undersökt det 
man ska. Thurén (1991) tar dock upp reliabilitet och validitet som begrepp man 
använder i kvantitativa undersökningar.  
 
Denna undersökning är som sagt en kvalitativ undersökning men ändå är 
reliabiliteten och validiteten två viktiga begrepp som jag känner att jag måste sträva 
efter att styrka. Främst gäller det validiteten då jag måste se till att jag har fått fram 
det resultat som besvarar syftet med denna undersökning. 
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5 RESULTAT 
 
I resultatet kommer sammanställningen av de intervjuer som jag har genomfört under 
hösten 2008.  

5.1 Media i undervisningen 
 
Det finns två sätt att se på media i undervisningen. Det ena sättet som belyses i min 
databearbetning av intervjuerna är användandet av olika medieverktyg i undervisning 
och det andra är om undervisning om media sker i årskurs 4 till 6.  
 

5.1.1 Media som verktyg i undervisningssyfte 
 
Internet verkar vara ett verktyg som används av lärare idag. Det fanns även andra 
lärare som använde sig utav TV och radio för kunskapssökande som bland annat 
lärare B och E använde sig utav.  
 
Lärare C svarade med. 
 

 Ganska traditionellt kan jag säga med bild och bildlektion och inte så mycket 
media in där. Men däremot försöker vi plocka mer in mer och mer media i 
undervisningen. Och det är ganska mycket Internet. Jag tycker det är bra att 
använda alla sinnena som att titta på filmer och gå ut på Internet osv. så att det 
kommer från olika håll.  Lärare C 

 
 Ja det är då det material som man får från AV-centralen. Detta är filmer till 
engelskan, so och upplevelsefilmer. Lärare B 

 
Låter barnen använda aktuell media för att söka kunskaper. Inte bara söka 
kunskapen i traditionella läroböcker, utan även via radio, TV och Internet.” 
Lärare E 
 

Men det är inte alla lärare som använder media som verktyg. I fallet med Internet och 
datorer i allmänhet verkar det vara en resursfråga för lärare B.  
 

Sedan har jag inte riktigt resurser att låta dem använda datorer och jobba med 
bildhantering på det sättet Lärare B 

 
 
För en lärare var det ingen fråga om resurser eller liknande utan snarare viljan och 
hennes personliga åsikt om media som spelade en stor roll i media som 
undervisningsform.  
 
 

Jag är lite kluven om vi tänker på de här bitarna med om vi säger nyheterna, om 
vi följer media på den biten, så vill jag inte lägga in det för tidigt. För jag tycker 
att vi inte behöver uppmana barnen att följa med i media tidigt. Jag tror att det 
gör att de får för mycket information utav negativ art som jag tror att de känner 
sig handlingsförlamade av, när det gäller att det finns så mycket elände i världen 
som kan trycka ner dem. Jag tror de behöver växa positivt först, känna, få en 
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självkänsla, känna att de är duktiga på olika saker och sen kunna ta in att det kan 
se annorlunda ut på jorden. Eftersom barn i vårt land lever ganska skyddat. 
Lärare D 
 

Lärare D tycker inte hon att skolan ska ge barnen uppgifter som uppmanar dem att 
påverkas av media. Hon tycker att nyheterna på TV visar för obehagliga bilder på 
sådant som händer runt om i världen. Därför försöker hon inte från skolans sida att få 
barnen påverkade av media.  
 
Sammanfattningsvis kan man komma fram till att media förekommer som verktyg i 
undervisningen. Datorn med Internet är ett av verktygen. Att använda sig av material 
som är från AV-centralen som förser skolor i län runt om i Sverige med filmer, 
kameror och annan utrustning som kan användas inom media. Men jag kom även 
fram till att vissa lärare också väljer bort vissa verktyg på grund av att de inte har 
tillräckligt med resurser på skolorna. Men det är inte alltid en resursfråga då lärare i 
sig väljer bort det på grund av deras ställningstagande om media.  

 

5.1.2 Undervisning om media i årskurs 4 till 6? 
 
Jag vet nu från intervjuerna att en media används som ett verktyg i skolan. Som jag 
tidigare skrev ansåg Lärare D att inga uppgifter som uppmanar elever att använda sig 
utav media ska förekomma i årskurs 4 till 5. Dock anser läraren att eleverna kan få 
en liten start med medieundervisning i årskurs 6.  
 

Ja det är alltså i årskurs 6 som jag tycker media kommer in lite. Jag kan inte säga 
att jag jobbar sådär jätte mycket med det. Jag är väldigt dålig på den biten att låta 
barnen själva jobba med media, göra filmer eller på det viset. Det jag tycker vi 
gör är att titta på bilder och resonera om hur bilder skapas och att foto kan vara 
ett montage med massor utav bilder. Vi går in och plockar mycket med 
veckopress, att resonera om könsroller hur det framställs i bilder och likadant det 
här med skönhetsideal. Få barn att tänka till hur man blir påverkad. Lärare D 

 
Men det är inte bara lärare D som arbetar med att resonera kring bilder. Lärare E 
arbetade på ett liknande sätt. 

 
Kolla på reklambilder och fundera på vad det är de säljer och hur eleverna 
uppfattar det. Nyheter, genom att läsa dagstidningar och låta dem välja varsin 
artikel som de kan fördjupa sig. Lärare E 

 
Lärare A arbetade även hon med reklam men också med Internet. 
 

 Internet använder vi ganska mycket. Reklam har vi jobbat med lite grann också. 
TV och Radio har jag inte jobbat med så mycket. Lärare A 

 
Det man kan plocka ut som är av intresse är att hon jobbar med reklam i årskurs 4-6. 
Reklam används i många medier idag men det som jag tror lärare A menade på var 
att hon jobbar med reklambilder.  
 
Det intressanta är att alla lärarna har olika sätt att jobba med media. Lärare B i detta 
fall jobbar med nyheter. Här använder läraren bilden som ett verktyg som eleverna 
kan använda sig utav för att få hjälp att förmedla sitt budskap till resten av klassen. I 
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detta fall vad det är för nyhet de har läst och jobbat med. De använder bilden i 
nyhetsartikeln och redovisar utifrån bilden om vad artikeln handlar om.  
 

Ja vi har haft uppgifter kring nyheter och jobbat med det både inom bild och text 
inom olika områden. Sedan har vi redovisat detta för klassen och även haft bilder 
som stöd för de redovisningarna. Lärare B 

 
 
Det jag kan se från dessa intervjuer är att lärare jobbar på många olika sätt i hur de 
undervisar media. Vissa använder Internet i sin undervisning, andra jobbar med 
bilder inom nyheter och reklam. Men det intressanta är att det verkar som eleverna 
får jobba på ett reflekterande sätt och att de samtalar om media inom klassen.  

5.2 Bildanalysen 
 
I mina intervjufrågor försökte jag komma fram till om lärarna hade någon form av 
bildanalys i sina bildlektioner eller om det kom in i andra ämnen också. Resultatet 
från dessa frågor är det som jag kommer ta upp i detta kapitel.  
 
Vad jag fick fram från frågorna är en positiv inställning från lärarna när det gäller 
bildanalys. De samtalade kring bilden i klassen. 
 

Ja det gör vi mycket! 
Med frågor som jag oftast tänkt ut innan. Sedan tittar vi om vi kan se på olika 
sätt. Oftast gör vi så att vi diskuterar det och sedan sammanställer det efteråt. 
Lärare C 

 
Självklart granskar vi bilder, analysera gör vi lite grann, inte så djupgående dock. 
Absolut gör vi det.  Lärare A 
 
De kan få göra enkla övningar som vilket de tycker är roligt då att tillskapa en ny 
bild av bilder som redan finns, genom att kunna ställa frågan till dem och kunna 
få dem att se vad vi nu precis har gjort. Det är det man oftast gör att 
sammanfogar element och gör en egen bild och gör en egen verklighet. Inte på 
något mer avancerat men jag tror ändå får dem att få upp ögonen. Blir lite mer 
klarsynta. Lärare D 

 
Det jag kan se från dessa svar är att bildanalys är något som alla lärare använder sig 
utav. Vissa förklarar mer djupgående över hur de genomför bildanalyser. Läraren 
talade om hur hon och eleverna diskuterar med varandra om bilderna och om 
skönhetsideal inom de bilder som finns i tidningar. Detta hon talade nu om 
bildanalysen är ett sätt att jobba med bilderna. Att skapa ett fotomontage där eleverna 
får experimentera med vad som kan hända när man klipper in olika objekt i en redan 
befintlig bild. Vad händer med bilden och vad för typ av känsla får man från bilden 
när fotomontaget är färdigt? Lärare A förklarade inget djupare om bildanalysen, men 
att det förekom och att hon anser det vara en självklarhet att granska bilder.  
 
En annan sak som kom upp under intervjuerna är bilden som ett verktyg i 
kommunikation inom klassen.  
 

På bildlektionen så brukar jag utifrån en speciell bilduppgift som jag presenterar 
inför eleverna och låter dem producera en bild utifrån det. Sedan har jag också 
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bild i so ämnena som utgångspunkt för samtal och när de skriver berättelser, så 
har de stöd utav olika bilder som de kan berätta och fantisera utifrån. Lärare B 

 
Alltså det är mycket bilder i olika läromedel. Tar som engelska böckerna, vi har 
ett nytt läromedel med väldigt fina bilder. Där pratar vi väldigt mycket kring 
bilden innan vi börjar jobba med stycket. Likadant är det i So/No böckerna där vi 
utgår väldigt mycket från bilder där. Men då är det att det kommer in via 
läromedlet. Lärare D 

 
Hm eftersom vi använder bilden i massor av ämnen. Man ritar upp bilder och 
sätter på tavlan istället för att skriva ord, typ kommunikation. Lärare A 

 
Här kan vi se att lärarna använder gärna bilder när de ska förklara för eleverna. Det 
finns också bilder i läroböckerna som eleverna med hjälp av lärarna försöker tolka. 
Detta kan vi ta från bland annat lärare D som menar på att mycket med samtal kring 
bilder kommer via läroböckerna. Lärare A använder bilder på tavlan för att 
kommunicera med sina elever. Det är precis som lärare C säger med sinnena.  
 

Jag ritar ju mycket när jag förklarar och så. Jag tycker om att rita mycket för 
barnen. Jag tycker det är bra att använda alla sinnena. Lärare C 

 
Det man kan dra som slutsats från detta resultat kring bildanalys är att det 
förekommer i årskurserna 4-6 och att samtalen kring bilder är viktigt. Det är som 
lärare D säger att det får eleverna att bli mer klarsynta och att de får upp ögonen 
kring de bilder de ser och skapar. Bilder används också som ett verktyg när det gäller 
att kommunicera inom klassen. Det kan vara bilder som eleverna och lärarna också 
för den delen använder när de redovisar eller undervisar.  
 

5.3 Vad är media för lärarna och påverkas barnen av det? 
 
Det som kan vara intressant att titta på när det gäller medieundervisningen är hur 
lärarna ser på media och hur media påverkar barnen i skolan.  
.  

Media för mig är sånt som påverkar via sinnena. Lärare C 
 
Alla olika kanaler som når oss. Tv, radio, video och tidningar.  Lärare D 
 
Media är, informationskanaler. Media är ett sätt att förmedla ett budskap och 
förmedla texter, musik, budskap. Ett verktyg för att förmedla, som till exempel 
då rörliga bilder, texter, musik.  Lärare E 

 
Alla lärarna hade en bild av att media är TV, tidningar, video och musik. Allt som 
förmedlar ett budskap. Lärare D och E pratade om att de är olika kanaler som 
budskapen nås ut via. Dessa kanaler som lärare E också kallar för verktyg för att få 
ut budskap via.  
 
Media tycker alla lärare är viktigt att granska. De har alla upptäckt att barn är 
lättpåverkade av media idag.  
 
 

De är påverkade av allt de ser och hör. Lärare A 
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Jag tror att barn matas alldeles för mycket från media som de absolut inte kan 
sortera. Det blir alltså för svårt för dem att välja och att begränsa sig och där 
måste vi vuxna hjälpa till så att de kan hitta rätt bland allt utbud som finns. För 
att det blir överhettat i deras hjärnor om dem hela tiden matas. Lärare B 

 
Jätte stor effekt tror jag. Man ser ju bara barnen, de kan ju varenda reklamsnutt 
som går nu, och de kan de detalj. Då ser man ju det de tittar på. Så jag tror de är 
jätte påverkade. Lärare C 

 
Lärare A menar på att de blir påverkade av allt de ser och hör. Lärare B tycker de 
matas alldeles för mycket av Media idag och att de är upp till oss vuxna att lära dem 
att hantera all den information som de utsätts för. Lärare C har upptäckt från eleverna 
själva som kan berätta och komma ihåg reklamsnuttar som de får se på TV.  
 
Men frågan är då om lärarna tycker att det för en negativ effekt hos barnen? Lärare D 
är helt emot att införa någon form av uppgifter där barn får titta på nyheter och 
utsättas för de bilder de ser där. Därför tänker jag inte vidare föra in lärare D i 
resultatet. Lärare C anser dock att media är inte bara negativt för barn utan media kan 
också bidra med en positiv sida också anser hon.  
 

Ja, det är både positivt och negativt. Ibland kan de ta upp saker som de har sett 
kvällen innan som de funderar jätte mycket på som de bara inte kan släppa utan 
som de måste få klarhet i, så får man prata om det innan man gå på mattetalen. 
Men sen är det mycket positivt som de upplever med som de tar med sig.  
Lärare C 

 
Kan inte riktigt uppfatta om de andra lärarna ser det på gott och ont när det gäller 
medias påverkan på barn. Lärare C var den enda som tydligt påpekade det, medan 
lärare D hade ett starkt ställningstagande mot media i undervisningen. Det man kan 
se är att alla lärarna menar på att barnen påverkas av media vilket de kan uppleva i 
sina klasser.  
 

5.4 Sammanfattning utav resultatet 
 
Här kommer en kort sammanfattning av vad för resultat som har kommit fram.  
 

• Lärare som jag intervjuade använde gärna olika medieverktyg i sin 
undervisning. Det som kom fram var bland annat Internet, TV och tidningar. 
Det sker också en form av undervisning inom media i dessa årskurser som 
undersökningen handlar om. Främst handlade den delen av media kring bild 
som kommunikationsverktyg.  

• Där fanns lärare som hade en stark åsikt med att inte använda sig utav media i 
sina uppgifter i årskurserna 4 och 5. Anledningen var att läraren ansåg att 
media har en negativ effekt på eleverna.  

• Lärarna samt eleverna använder gärna bild till att kommunicera samt i 
undervisningssyfte. Eleverna använder bilder som stöd i redovisningar och 
bild som är kopplade till faktatexter. Det kommer även fram i resultatet att 
lärarna jobbar gärna med bildanalys och samtal kring bilder. Det genomförs 
också arbete och samtal kring bilderna i läroböckerna.  
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• För lärarna var media TV, radio, Internet, musik och tidningar. Där fanns 
lärare som förklarade media som olika kanaler som budskap och information 
sprids ut via.  

• Alla lärarna ansåg att eleverna påverkades i hög grad av media idag. Eleverna 
kunde komma ihåg reklam som de sett. De kunde ta med sig information som 
de fått via media för att samtala om det i klassen. Det fanns dock bara en 
lärare som ansåg att det var information av både positiv och negativ karaktär.  
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen ska jag knyta ihop teorier och fakta från bakgrunden med den 
information jag fått från resultatet. Inom diskussionen kommer jag även att granska 
mitt val av metod och om denna uppsats har en god och stark reliabilitet och 
validitet.  
 

6.1 Media i undervisningen 
 
I denna undersökning som jag bedrivet har inte litteraturen riktigt givit konkreta svar 
på att media undervisas inom årskurserna 4 till 6 i grundskolan idag. Det som dock är 
intressant som litteraturen jag läst inför denna uppsats och som jag även använt som 
referenser i min bakgrund är att det kan finnas en många delade meningar bland oss 
människor i vad media är. Vissa människor anser att media är TV, film, musik och 
tidningar. Men det som fick mig att höja på ögonbrynen är att vårt kroppsspråk och 
ansiktsuttryck kan anses också vara media. Men när det kommer till kommunikation 
är TV, film, musik och tidningar media som oftast förknippas som verktyg för att nå 
ut till en större massa människor. Dessa medier kallar vi för massmedia eller rättare 
sagt en form av masskommunikation. I en kommunikation krävs det en sändare och 
en mottagare. Det som sändaren skickar är en kod eller slags information och denna 
information går via ett medium. Medium kan då vara vårt tal, en bild och via TV som 
exempel. Denna information tar mottagaren mot och avkodar den.  
 
Men varför är det viktigt att eleverna lär sig att kritiskt granska och reflektera över 
det de får se och höra från olika medier idag? Det är här som Vygotskij och Säljö 
kommer in i bilden. Enligt Vygotskij lär vi oss mycket från det vi ser, hör och gör. Vi 
ser det andra människor gör och försöker härma dem för att lära oss det de gör. Tittar 
vi på ett matlagningsprogram på TV får vi tips om hur vi kan göra en fantastisk sås 
till en stek. Genom tidningarna söker vi information och kunskap om vad som händer 
i vår värld utanför vår egna lokala del. Det vi ser, det vi hör, det vi gör och det vi lär 
oss från detta är vad som skapar våra identiteter och våra erfarenheter. I intervjuerna 
kom det på tal om att barn lär sig genom olika sinnen, vilket vi kan styrka med 
Vygotskij och Säljö och deras teorier kring lärandet. Det som framkommer i 
resultatet är att media förekommer i undervisningen. Det kan användas som 
hjälpmedel i redovisningar, det kan användas av lärarna för att undervisa eleverna. 
Det kan användas till att söka information. Säljö och hans modell för hur man 
överför en kommunikation skulle jag kunna dra paralleller till Borgesen och 
Ellinsens modell för bildkommunikation. Säljö beskrev sin modell med en avsändare 
som skickar ett budskap via ett medium till en mottagare. Mottagaren tolkar 
budskapet. Bildkommunikation är väldigt liknande enligt min mening. 
Bildkommunikationen innebär att man har en bildskapare som skickar ett 
bildskapligt budskap till en bildläsare. Dessa två modeller skulle jag vilja koppla till 
varandra. Säljö anser jag använder en modell som är avsedd för en verbal 
kommunikation medan Borgensen och Ellingsen använder sig av en kommunikation 
med bilder. Lika viktigt är det att lära barn att tolka bilder som det de får in via 
språket. Man ska inte tro på allt man hör och man ska inte tro på allt man ser.  
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Det lärarna ansåg vara media var TV, Internet, tidningar och musik. Eftersom elever 
lär sig genom sina olika sinnen, speciellt som det de hör och ser som Vygotskij talar 
om, anser jag att vi lärare ska våga använda mer medieverktyg i vår undervisning. 
Visa gärna filmer, använd tidningar, böcker och Internet till att söka den information 
eleverna behöver till olika uppgifter och arbeten. Men detta ställer höga krav på oss 
lärare och det gäller också att vi lärare är positivt inställda till att använda oss utav 
olika medieverktyg i vår undervisning.  
 
Men enligt min mening finns det ett verktyg som lärarna inte riktigt kopplar som ett 
medium. Det jag syftar på är nämligen bilden vilket jag kommer att diskutera mer 
ingående i nästa kapitel som handlar om Bildanalys.  

6.1.1 Bildanalys 
 
Som jag skrev i förra kapitlet ansåg jag att lärarna hade glömt bort en viktig detalj 
när det kommer till vad som är media för dem, nämligen bilden. Bilden var det ingen 
som riktigt kopplade till media, förutom när det gällde arbete kring reklambilder.  
 
Det jag kan komma fram till när det gäller det jag fått ut från resultat är att lärarna 
mycket väl sysslar med bildanalys. Tillsammans i klassen samtalar både lärare och 
elever med varandra kring bilder. Eleverna använder bilder till sina redovisningar, de 
använder bilder till sina faktatexter som de skriver inom t.ex. SO-ämnen. Lärarna 
använder också bilder till mycket i deras undervisning. De använder bilder till att 
förklara saker för eleverna, de samtalar kring bilderna som finns i läroböckerna och 
tittar på bilder från tidningar för att diskutera kring könsroller och hur de framträder i 
dessa bilder. Det man kan använda sig utav är Borgersen och Ellingsens modell av 
bildanalys för reklam. Många av de frågorna kan man använda till de flesta bilder 
oavsett om de är reklambilder eller ej. Dessa frågor tycker jag öppnar upp en helt 
annan dimension i samtalen kring en bild. Jag tycker också att frågorna är så pass 
enkla att elever i årskurs 4 till 6 kan förstå dem.  
 
När det gäller bildämnet i sig anser jag att man som lärare ska man undervisa bild 
både praktiskt och teoretiskt för att få eleverna att förstå bildens funktion hos oss 
människor i dagens samhälle. Hur kan vi använda bilden? Hur kan vi använda bilden 
till att få andra människor att förstå vårt budskap utan att vi använder verbala eller 
nedskriva ord och meningar? Vad menar jag med teori och praktik inom bild? Det 
jag menar med teorin är att vi ska försöka samtala med eleverna om vad bilder kan 
ha för effekt hos oss människor. Bilder kan förmedla oss en känsla t.ex. lycka, 
kärlek, hat och sorg. Bilder kan också ge oss kunskaper. Dessa kunskaper kan vi 
kunna montera ihop en hylla genom bilder i ritningar och hur ett annat land kan se ut 
som exempel. När de kommer till det praktiska handlar det om att jobba med bilder. 
Vi kan klippa ut bilder från tidningar och göra bildmontage av dem, vi kan rita 
bilder, måla och fotografera.  
 
Lärarna som jag intervjuade tyckte gärna om att jobba med bildämnet och tycker det 
är roligt. Detta är en fördel om man nu ska undervisa barnen i att få grunder i hur 
man kan kritiskt granska och reflektera över de bilder de får se och uppleva. Men det 
jag uppfattade från intervjuerna var att lärarna själva inte såg bilden som någon 
direkt koppling till media. Möjligtvis anser de kanske att bilder från tidningar och 
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reklambilder är media. Men att bilderna som eleverna själva producerar skulle vara 
ett medieverktyg har de inte riktigt reflekterat över. Oftast producerar eleverna bilder 
utifrån uppgifter som lärarna har gett ut. Ibland kan det vara att eleverna ritar en bild 
till några faktatexter och berättelser som de gjort i andra ämnen. Detta är ett sätt för 
eleverna att förtydliga sina texter för läraren och för sina klasskamrater. Det vill säga 
att de använder sig ett verktyg för att förmedla sitt budskap och därmed använder sig 
utav ett medieverktyg. I kursplanen står det att eleverna ska hitta tekniker i hur man 
använder bild samt hur man kan använda bilden som ett kommunikationsverktyg. 
Eleverna måste också enligt kursplanen för bild förstå att bilderna används i 
kommersiella syften och för att skapa åsikter. Enligt min mening tycker jag att 
lärarna som jag intervjuade har undervisning inom bild som täcker dessa mål i 
kursplanen.  
 
Jag tror att elever i årskurs 4 till 6 vet en hel del om hur de ska använda bilden som 
ett verktyg till att förmedla sina budskap till andra människor. Det jag anser att 
elever i dessa årskurser behöver jobba med är själva bildanalysen. Eleverna måste 
kunna ställa sig en inre fråga om varför människor i en reklambild ser ut på ett visst 
sätt. Varför är tjejer smala på reklambilderna medan killarna är muskulösa. Ska man 
verkligen se ut på det viset och hur ser den verkligen bilden av en människa ut 
egentligen? Jag tycker att det känns bra att veta att lärarna som jag intervjuade 
använder sig utav bildanalys i sin undervisning och att de tillsammans med eleverna 
samtalar kring bilder. Detta får eleverna att tänka till lite extra varje gång de ser 
bilder i vilken situation och miljö de än befinner sig i.  
 

6.2 Lärarnas syn på media och dess påverkan på eleverna 
 
Det som var för mig intressant att undersöka är lärarnas åsikter om media och hur de 
tror media påverkar deras elever. Har deras åsikter haft en påverkan på hur de lär ut 
t.ex. bildanalys, användandet av datorn och Internet. I denna diskussion kring 
lärarnas syn på media skall jag även ta upp hur de upplever medias påverkan på 
eleverna. Blir eleverna verkligen påverkade av media?  
 
Jag fick känslan efter intervjuerna att alla lärarna ansåg att media är TV, musik, radio 
och tidningar. Det kändes som en självklarhet bland många av lärarna. Det är också 
en självklarhet enligt min mening. TV, musik, radio och tidningar är verktyg för att 
förmedla ett budskap till en eller flera mottagare, det vill säga media. Det var några 
lärare som förklarade media som olika informationskanaler som når ut till oss 
människor vilket jag tycker är en bra förklaring för media.  
 
Frågan är om lärarna tror barn påverkas av media idag? Här var det enade svar kring 
frågan från lärarna. De ansåg alla att barn påverkas i hög grad av media idag. Jag fick 
många olika svar på hur barnen påverkas. Det jag fick reda på var att vissa av lärarna 
tyckte att barn tar in för mycket information från olika medier och kan inte riktigt 
hantera all den information som de tar del utav. Det fanns lärare som totalt vägrade 
samtala kring media i årskurserna 4 och 5 med åsikten att barn måste växa positivt 
först innan de kan ta del av den negativa information de kan få ut från nyheter runt 
om i världen. Detta var något som jag reagerade på under intervjun och även efteråt. 
Jag kan inte förstå hur man kan totalt förbjuda att ge uppgifter som uppmanar elever 
att se på TV och läsa tidningar. Enligt min mening tycker jag att det är otroligt 



24 

viktigt att prata om sådant eleverna kanske reagerar över kring det de upplever från 
olika medier. Det var som en lärare tog upp, att de ibland får sitta och samtala i 
klassen om något som hänt i världen eller något som eleverna funderar kring som de 
har sett eller hört via media. Detta gör hon för att hon tror att genom samtalen kan 
eleverna släppa det och gå vidare med lektionen. Dock kunde det vara både positiv 
och negativ information som eleverna kunde komma med. Genom dessa samtal kring 
sådan information som eleverna tagit del från olika medier gör dem mer medvetna 
över media.  
 
Det som jag inte riktigt känner att jag fått ut från mina intervjuer är om lärarna har en 
positiv eller negativ attityd till media. När man som lärare talar om att inte uppmana 
eleverna att jobba med media i årskurs 4 till 5, anser jag att man har en negativ 
attityd till media. Men jag tror ändå inte att alla lärarna har en sådan negativ attityd 
till att lära ut och granska media i de årskurserna med sina elever. Lärarna anser att 
eleverna blir påverkade, men de jobbar gärna med media och använder gärna 
medieverktyg i sin undervisning vilket jag anser är ett tecken på en positiv 
inställning till media. Det gäller som det står i kursplanen att se till att eleverna har 
kunskap kring medias roll i samhället. Vi som lärare måste se till att eleverna får 
goda kunskaper i tidigt att kunna använda media och att kunna kritiskt granska 
media.  
 

6.3 Reliabilitet och Validitet 
 
Två viktiga begrepp som skall eftersträvas när man gör en undersökning är 
reliabiliteten och validiteten. Detta är viktigt på grund av att styrka själva 
undersökningen och visa att man undersökt det man skulle ha undersökt.  
 
När det gäller reliabiliteten kunde den har varit högre. Jag använde mig som tidigare 
nämnt av intervjuer. Jag intervjuade fem stycken lärare inom de årskurser som 
undersökningen handlar om. Av dessa fem lärare känner jag att jag ändå har fått fram 
väldigt intressant information och resultat som har kommit till användning i denna 
uppsats. Men det skulle nog ha behövts fler respondenter att intervjua anser jag, detta 
för att stärka reliabiliteten ännu mer. Jag hade också kunnat göra en mätning genom 
enkäter i hur många lärare som anser sig använda media i undervisningen i årskurs 4 
till 6. Detta var dock inte avsikten i denna undersökning eftersom det är främst en 
kvalitativ undersökning jag bedrivet och inte en kvantitativ sådan. Trots detta känner 
jag ändå att reliabiliteten ändå är tillräckligt god för uppsatsens storlek och innehåll.  
 
Validiteten i uppsatsen är hög anser jag. Jag har bedrivit den undersökning som jag 
har ställt inom mitt problemområde. Jag har svarat på de frågor som kommit upp och 
även diskuterat och analyserat det resultatet jag fått in från intervjuerna för att få bra 
och tillräckliga svar inom mitt problemområde.  
 

6.4  Diskussion kring mitt val av intervjuform 
 
Tidigare nämnde jag inom metodkapitlet fyra olika metoder med hur man intervjuar. 
Jag hade valt en metod som heter den halvt strukturerade. De andra tre metoderna 
heter den öppna, den riktat öppna och den strukturerade. Har mitt val av 



25 

intervjumetod påverkat min kvalitativa undersökning? Jag kan tycka att den har gjort 
det till en viss del och det lutar åt det negativa hållet kan jag känna. När jag valde 
den halvt strukturerade metoden innebar det att jag hade gjort upp frågor som skulle 
ställas i följd dock med möjlighet att kunna ställa följdfrågor.  Den öppna och den 
riktat öppna metoderna är nog den metod som skulle ha kanske givit ett mer 
djupgående resultat och djupare svar. I dessa två metoder använder man kanske en 
stor vid fråga där jag som intervjuare försöker hela tiden ställa följdfrågor för att få 
en djupare förklaring över det respondenten försöker svara. I de två strukturerade 
metoderna använder man sig av flera fasta frågor som jag som intervjuare också 
försöker ställa i ordning. Detta kände jag blev väldigt jobbigt för både mig och 
respondenten. För när respondenten hade svarat på frågan då kändes som att man inte 
riktigt kunde ställa en följdfråga för att respondenten hade svarat på frågan. Jag 
märkte också på vissa av respondenterna att de gärna ville gå igenom de elva 
frågorna jag hade snabbt men ändå på ett sätt som belyste deras erfarenheter och 
åsikter. 
 
En annan aspekt jag upptäckte var att de som svarade minst var också de första jag 
intervjuade. Det kanske inte helt berodde på de faste frågorna utan också på min 
erfarenhet som intervjuare. Den första jag intervjuade ställde jag inga följdfrågor till, 
men ju fler jag intervjuade ju mer följdfrågor ställde jag och djupare svar fick jag.  
 
Det som var ett problem med den halvt strukturerade intervjumetoden var att den 
inte var en metod som riktigt fick fram bra kvalitativa resultat. Jag tror jag skulle få 
ut mer kvalitativa resultat från de öppna intervjumetoderna. När man ställde 
strukturerade frågor som jag gjorde kändes det som att man gick igenom en enkät. 
Dock anser jag ändå att jag fick ut ett bra kvalitativt resultat från de frågor jag 
ställde. Jag fick se ett mönster direkt när jag gjorde databearbetningen och jag fick se 
likheter mellan lärarnas sätt att jobba samt deras skillnader.  
 

6.5 Tankar kring undersökningen 
 
Många tankar och funderingar har väckts under tiden jag bedrivet denna 
undersökning. Några tankar var bland annat kring hur vi vuxna ska hjälpa barn att 
hantera all den information och intryck barn får från media i dagens samhälle. Detta 
innebär för mig att göra barn medvetna om hur vårt samhälle fungerar och hur de ska 
agera i det. Media är en stor del av vårt samhälle idag enligt mig. Vi använder det 
dagligen och utsätts för det dagligen oavsett om vi vill eller ej. Det gäller bara att vi 
kan hantera informationen vi får på rätt sätt. För mig gäller det att kritiskt granska 
allt vi ser och hör från dessa olika informationskanaler och det innebär att vi vuxna 
måste se till att barn också kan kritiskt granska allt de ser och hör. En liten sak som 
ett samtal kring en bild kan göra mycket för ett barn. Om vi lärare ställer bra frågor 
till eleverna om vad de ser på bilden, hur de tolkar bildens budskap och vilka känslor 
eleverna får från bilden. Då anser jag att vi har gett eleverna en bra grund att utgå 
ifrån när de ska granska allt de ser och även hör. När jag intervjuade lärarna fick jag 
en känsla över att en sådan sak som bild är något som de inte direkt kopplade till 
media. Därför är det intressant att se att även om kanske inte lärarna är medvetna om 
det, bedrivs ändå en form av medieundervisning bara genom att analysera och 
samtala kring bilder.  
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En annan sak som väckte ett intresse när jag läste litteraturen till denna undersökning 
var att kroppsspråk och ansiktsuttryck kan också anses vara en form av 
mediekommunikation, då vi använder kroppen till att förmedla ett budskap. Står vi 
t.ex. med armarna i kors när vi pratar med en annan person kan detta tolkas att man 
är bestämd eller att man inte riktigt vill prata. Detta har jag inte tidigare tänkt på som 
en form av medieverktyg.  
 
I det stora hela tycker jag att det som har kommit fram genom denna undersökning 
jag bedrivit är väldigt positiv. Mina tankar kring att samtal kring bilder kan vara en 
bra start för elever att börja tänka kritiskt och reflektera över det de ser och hör från 
olika medier. Man behöver inte göra en avancerad medieundervisning för att elever 
ska börja reflektera och granska media. Som jag tidigare nämnt är bilden ett bra 
verktyg att använda sig utav för att inleda elevernas granskning kring olika medier. 
Genom bilderna kan vi ställa oss frågor som; Vad är det vi ser på bilden? Vad får vi 
för känsla från bilden? Vad är bildens budskap? Till vem riktar sig bilden till?  
 
Tycker det är väldigt viktigt att vi lärare vågar tala med eleverna om saker som de 
fått se och uppleva från olika medier. Vi får inte skjuta undan samtalen när de väl 
kommer, så ska vi inte göra det för att vi ska hinna med de schemalagda lektionerna. 
Om en elev vill diskutera i klassen om de sett något roligt eller hemskt på Internet, i 
TV: n eller hört via radion. Då måste vi kunna ta den diskussionen så att eleverna 
känner att det är viktigt och att deras egna tankar är viktiga. Får inte eleverna 
utrymme att reflektera i klassen, hur ska vi då kunna anpassa dem för dagens 
informationssamhälle då vi tolkar all information vi får i oss? 
 

6.6 Framtida forskningar kring media.  
 
Det finns många olika områden kring media i undervisningssyfte som man skulle 
kunna tänkas sig att forska vidare kring. Det finns många områden inom media som 
kan påverka oss. Dessa områden skulle kunna vara könsroller och skönhetsideal. Det 
vill säga hur media påverkar vår syn på könsroller och vad som är skönhet. Men det 
finns också ett stort ämne inom media som kan påverka oss människor när det gäller 
våra inköp av varor och tjänster. Det som påverkar detta inköp är reklam som 
använder sig utav av många medier för att nå ut till oss människor.  
 
Det skulle vara intressant att vidare forska kring reklamens påverkan på våra barn 
och ungdomar i samhället idag. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka 
barn och ungdomars syn kring könsroller och skönhetsideal och om media har haft 
någon påverkan på deras syn. Eftersom vi har tagit del i denna undersökning kring 
lärarnas syn på medias påverkan på barn, skulle det vara väldigt intressant att 
verkligen undersöka medias påverkan av barn och ungdomar i sin helhet. Detta 
skulle man kunna göra en kvantitativ undersökning kring genom enkäter.  
 
När det gäller media som verktyg i undervisningssyfte skulle man kunna göra en 
kvantitativ undersökning för att se vilka verktyg lärarna använder sig utav. Samt 
vilken utsträckning de använder sig av dessa verktyg. Detta skulle vara intressant att 
se resultaten från dessa kvantitativa undersökningar. Om man hittar ett verktyg som 
används av de flesta lärare i en större utsträckning skulle det kanske vara en god idé 
att utveckla läromedel och material till dessa verktyg.  



27 

 
Jag tycker det saknas forskning kring medias påverkan på barn och ungdomar. Det 
behövs mer forskning inom detta område anser jag. Detta behövs för att hitta nya 
metoder för att utöka användandet av media i undervisningen samt lära barn och 
ungdomar att kritiskt granska allt de ser och hör.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till C-uppsatsen för Bild och Media i grundskolan.  
 
1.  Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
2. Vad är Media för dig? 
 
3. Vad anser du om bild och media som ämne i årskurs 4-6? 
 
4. Hur jobbar du med bild och media? 
 
5. Brukar du och eleverna analysera och granska bilder som ni använder i klassen? 
 
6. Brukar du och eleverna använda bild som ett verktyg för att kommunicera i 
klassen? (Följdfråga- ge exempel när bilden används som verktyg i lektionerna) 
 
7. Tycker du att det finns gott om tid till att hinna genomföra det som står i 
kursplanen för bildämnet? 
 
8. Använder du annan media förutom bild som verktyg i undervisningen? Dvs, TV, 
radio, internet, dator , tidsskrifter osv? 
 
9. Vad tror du media har för effekt hos barn i dagens samhälle? 
 
10. Har du som lärare märkt av att eleverna leker eller talar om sådant de har fått 
uppleva och blivit informerade om via massmedia? 
 
11. Hur gör du för att ta tillvara elevernas kunskaper i media? 
 
Av: Mikael Ringkvist 
 


