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1 Sammanfattning 
 
Min undersökning handlar om hur eleverna som går på Medieprogrammet ser på sin 
framtid och val av utbildning.  
Många ungdomar har ett stort intresse för journalistik, fotografisk bild, tv och film och 
därför väljer många eleverna att läsa något med media på gymnasiet. Några frågor som 
jag stälde till eleverna var Vad är det som styr elevernas val av utbildning? 
Vad tycker eleverna om sin utbildning efter 3 år? Känner de sig redo att jobba inom 
området när de slutar åk3?  
Har eleverna en dröm när de börjar på medieutbildningen som går i kras efter hand? 
Eller känner de sig motiverade till att fortsätta med att arbeta eller studera vidare inom 
media eller har de fått helt andra planer under utbildningens gång?  
 
Min undersökning bygger på 5 djup intervjuer av elever som går i åk 3 på 
Medieprogrammet. Analysen av mina intervjuer är uppdelade under olika rubriker som 
är kopplade till mina frågeställningar. De olika rubrikerna som jag har med i mitt 
material är: 
 
Val av gymnasieutbildning 
Medieprogrammets innehåll  
Förväntningar 
Framtidsplaner 
Arbete 
 
Det som framkom tydligt i mitt resultat var att eleverna som jag intervjuade ville gå en 
utbildning som var mer praktisk än teoretisk. Eleverna kände att om de valt en 
utbildning som var mer teoretisk som t.ex. samhälle eller natur så hade de nog inte orkat 
studera i tre år.  
 
När vi pratar om Medieprogrammets innehåll så ställde jag en fråga till eleverna vad de 
tycker att de har lärt sig under utbildningen. Här förväntade jag mig att eleverna skulle 
börja berätta om photoshop eller kamerans teknik.  
Men istället berättar eleverna hur de kände att utbildningen hade utvecklat dem 
personligt genom mognad och bättre självförtroende.  
Resultatet visar att även om eleverna inte kommer arbeta inom media i framtiden  
Så känner de att utbildningen ändå stärkt och utvecklar dem som människor.  
 
Mitt resultatet visar också att eleverna har kvar sina drömmar som de hade när de 
började åk 1. De har fortfarande kvar sin positiva känsla och visar fortfarande på en 
nyfikenhet inför media och vad de kanske kommer att jobba med i framtiden. Att de 
kommer hålla på med något som har med foto att göra är de flesta säkra på med vad vet 
de inte riktigt än.  
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2 Inledning och problemformulering 
 
2.1 Inledning 
Jag gjorde undersökningen för att jag ville få fram hur eleverna som går på 
Medieprogrammet ser på sin framtid och val av utbildning.  
Många ungdomar har ett stort intresse för journalistik, fotografisk bild, tv och film och 
därför väljer många eleverna att läsa något med media på gymnasiet.  
I en studie från Cosmos Communications AB, Ungdomsbarometern. 2012 får man fram 
att många ungdomar har ett stort medieintresse.  
 
Studien bygger på att man har frågat 7400 ungdomar om deras olika medievanor.  
Hela 28 % tycker att mediebranschen verkar vara en intressant bransch att jobba inom.  
Bland de yrken som eleverna var mest intresserade av fanns egen företagare på 34 % 
som tätt följdes av fotograf/filmare/regissör och designer/formgivare. Lite längre ner på 
listan på 21 % kommer de som gärna vill bli journalister.  
Siffrorna är höga och när jag sen tittar på hur det ser ut på två gymnasieutbildningar 
som har media profil kan jag tydligt se att dessa utbildningar är väldigt populära och att 
det står många elever på reservlistan.  
Ex är Mediagymnasiet i Nacka Strand som har Estetiska programmet med inriktning 
estetik och media profil foto. De tar in 32 elever och hade för antagningen 2012 23 
elever i reserver. Kulturama har också Estetiska programmet med inriktning estetik och 
media profil foto. Här finns det 31 platser och det är 26 som står som reserv.  
 
Medieprogrammet är ett yrkesförberedande program vilket menas med att eleverna som 
går där ska få en lättare väg in i arbetslivet efter gymnasiet. 
Lärarna som undervisar på yrkesförberedande program har oftast själva en bakgrund i 
branschen som de kan dela med sig av till eleverna och 15 veckor av utbildningen är 
förlagd ute på en arbetsplats vilket knyter utbildningen närmare arbetslivet.  
 
Men räcker utbildningen till kunskapsmässigt? Hur känner eleverna?  
Känner de sig redo att jobba inom området när de slutar åk3? Får de den kunskap man 
behöver för att kunna börja arbeta inom något område som rör media?  
Har eleverna en dröm när de börjar på medieutbildningen som går i kras efter hand? 
Eller känner de sig motiverade till att fortsätta med att arbeta eller studera vidare inom 
media eller har de fått helt andra planer under utbildningens gång? Genom att göra detta 
arbete så är min förhoppning att få svar på dessa frågor.  
 
2.2 Problemformulering  
Många ungdomar är intresserade av media och väljer att läsa medieprogrammet på 
gymnasiet. Hur såg det på sina framtidsplaner när de började och hur ser de på sin 
framtid nu när snart åk 3 är slut? Finns det en framtid inom media för de elever som valt 
att gå medieprogrammet?  
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3 Syfte, mål och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att jag vill ta reda på vad ungdomar som går på 
Medieprogrammet tycker om sin utbildning.  
Vilka tankar och planer har de om sin framtid? 
 
3.2 Mål 
Få fram vad elever i åk3 på Medieprogrammet hade för förväntningar på sin utbildning 
när de började i åk1 och hur de ser på sin utbildning idag när de tittar tillbaka? 
Vad har de för tankar om framtiden angående jobb och utbildning? 
 
3.3 Frågeställningar 

1. Många ungdomar är intresserade av media och väljer att läsa medieprogrammet 
på gymnasiet. Vad är det som styr deras val? 

2. Vad känner eleverna att de har lärt sig av att gå på Medieprogrammet? 
3. Elevens förväntningar på Medieprogrammet? 
4. Hur ser eleverna på sin framtid när de snart slutar åk 3? 
5. Känner eleverna sig redo att efter sina 3 år på Medieprogrammet börja jobba 

inom media?  
 
4 Bakgrund 
 
4.1 Medieprogrammet växer fram  
Medieprogrammets struktur presenterades första gången i regeringens proposition 
”Växa med kunskap” 1991. Medieprogrammet var ett av de 16 programmen som 
presenterades i den nya programutformade gymnasieskolan.  
 

1992/93 startades Medieprogrammet på åtta skolor i landet. Programmet var populärt 
och året efter fanns Medieprogrammet på 50 skolor.  
Programmet fortsatte att öka och läsåret 1996/97 fanns Medieprogrammet på 89 skolor 
med närmare 10000 elever.  
 
Sen när elevantalet började gå ner visar statistik från skolverket 2012 att färre elever 
väljer att gå ett yrkesförberedande program och en orsak till det kan vara att eleverna 
efter avslutad utbildning vid ett yrkesförberedande program inte automatiskt blir 
behöriga till alla högskoleutbildningar.  
Statestiken från 2012 visar att elever som väljer att läsa på gymnasiet har minskat vilket 
också gör att konkurrensen mellan skolorna för att få elever ökar.  
 
Syftet med att starta Medieprogrammet enligt dåvarande skolministern Göran Persson 
var att det fanns ett stort behov på arbetsmarknaden.  
Det skedde stora förändringar inom medieområdet där nya roller hade tillkommit inom 
yrkena. Inom många medieyrken så skedde en snabb teknisk utveckling som gjorde att 
det blev stora förändringar på många arbetsplatser.  
Det var därför som Göran Persson ansåg att det fanns ett behov till att starta ett 
Medieprogram.  
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”Den tekniska utvecklingen, inom såväl det specifika grafiska området, som inom 
medieområdet som helhet, har varit snabb under det senaste decenniet. Utvecklingen av 
datoriserade metoder för framställning av text och bild har förändrat arbetssituationen 
för många. Behovet av fortbildning av redan yrkesverksamma och nyrekrytering av 
ungdomar med modern utbildning är stort. Jag behöver därför arbetsmarknaden som 
god för dem som går Medieprogrammet” 
(Citat ur propositionen ”Växa med kunskaper)  
 
En annan anledning till att Medieprogrammet startade var det stora intresset för media 
som ökade bland ungdomar och ungdomsforskare pekade på att det var en viktig del av 
ungdomskulturen.  
Skolministern Göran Persson berättar i en intervju att han trodde att Medieprogrammet 
skulle få de ”högst motiverade eleverna”  
 
Media fick en större roll i vårt samhälle än vad det hade haft tidigare vilket gjorde att 
det också fanns politiska och demokratiska själ till varför Medieprogrammet startades.  
 
En sista anledning till att Medieprogrammet startades var att man ville i den nya 
gymnasiereformen samla alla tidigare kurser inom medieområdet i ett och samma 
program.  
Medieprogrammet ersatte tidigare utbildningar som den grafiska utbildningen och den 
treåriga grafiska linjen. Den ersatte också ett antal mindre kurser som bild och form, 
Bildinformatörer, Reklamskrivare, 2 årig utbildning Reklam och dekoration, Grafiska 
tecknare, Konstnärlig grundkurs i grafisk, fotopersonal och den ettåriga utbildningen 
kommunikation och media. Intresset för dessa kurser och linjer hade varit stort vilket 
Göran Persson tar upp i propositionen ”Växa med kunskap” 
 
I propositionen presenteras programmet på följande sätt:  
 
”Medieprogrammet skall ge en bred utbildning med inriktning mot tryckmedier, reklam 
och informationsområdet. Ett gemensamt första år ger eleverna kunskap om olika 
mediers förutsättningar och arbetsmetoder. Eleverna skall också bekanta sig med 
förutsättningar och arbetsmetoder.  
Eleverna skall också bekanta sig med förutsättningarna på arbetsmarknaden för olika 
medier.  
Efter det första året delas programmet i två grenar. Tryckmedia resp. Information och 
reklam. Grenen för Tryckmedia har sin tyngdpunkt i olika layouttekniker och grafisk 
formgivning. Eleverna får härarbeta med text och bildmontering, 
reoportagefotografering och scannerteknik. Grenen för Information och reklam utbildar 
för yrkesverksamhet inom områdena reklam, dekoration, informationsteknik, samt foto 
och videoteknik. Genom att välja olika kurser kan eleven få en profilering mot de olika 
områden som grenen utbildar för”  
 
(Propositionen ”Växa med kunskap”) 
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4.2 Medieprogrammets syfte och mål  
I skolverkets utgåva (2000) av Medieprogrammet Gy 2000 kan man bland annat läsa 
om programmets innehåll och uppbyggnad.  
Nedan följer en beskrivning av Medieprogrammets med början med dess syfte och mål. 
(Skolverket, 2000). 
 
“Medieprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området 
kommunikation samt till att ge en bred orientering inom hela medieområdet. 
Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för 
vidare studier” (Skolverket Gy 2000) 
 
4.3 Programmets innehåll och uppbyggnad  
Utbildningen på Medieprogrammet skall ses som ett program som både förbereder 
eleverna till fortsatta studier och arbete. Medieprogrammets innehåll handlar till största 
delen om kommunikation i teori och praktik. Bilden och bildkunskap har stor betydelse 
i utbildningen. Men även Text är en viktig grund inom många medieområden och Ljud 
hör samman med både TV och radio produktion.  
 
Grunden i Medieprogrammet är kurserna Mediekommunikation, Mediekunskap, 
Medieproduktion A och Multimedia A de är gemensamma. Kurserna bygger på 
varandra som ex kursen Mediekunskap ger eleven förståelse för vilken roll media spelar 
i vårt samhälle medans kursen medieproduktion ger eleven möjlighet att testa sina 
teoretiska kunskaper i praktiken och ex får eleven använda sig av alla tre ämnena i en 
produktion. (Skolverket s.9) 
 
Efter att eleverna läst 1:a året delas utbildningen i två olika inriktningar, Tryckteknik 
och medieproduktion. Om eleven väljer medieproduktion väljer även eleven sen också 
vilket område som han/hon vill fördjupa sig inom. Det som eleven kan välja på är Expo 
A–C, Fotografiks bild A-C, Grafisk form A-C, Ljudmedier A-C, Textproduktion A-C+ 
Mediekommunikation B, Rörlig bild A-C och Ljudmedier A-C.  
De som väljer inriktning Tryckteknik läser kurserna Grafisk kommunikation A, 
Tryckteknik A, Tryckteknik B och Tryckteknik C.  
 
Kursernas innehåll kan skilja sig stort från olika skolor. Både hur de väljer att lägga upp 
kursen och hur lärarna som undervisar har för bakgrund i ämnet. Kursplanen för de 
olika kurserna går att tolka väldigt fritt.  
De skolor som erbjöd Medieprogrammet från starten fick göra egna lokala kurser som 
var kopplade till programmet. De lokala kurserna var ett sätt för skolan att göra en unik 
utbildning där de skulle få elever som var intresserade inom just det området.  
Det var också en möjlighet för skolorna att genom att göra lokal kurser så kunde lärarna 
påverka innehållet i kurserna så att kursen anpassades till hur arbetsmarknaden såg ut i 
närheten av skolan.  
 
Den praktiska undervisningen varvas hela tiden med det teoretiska för att eleverna ska 
få en djupare förståelse. Först får eleverna den teoretiska biten och sen får eleverna testa 
själva praktiskt för att ta till sig kunskapen.  
Utrustning som eleverna får lära sig om i programmet är framförallt olika dataprogram 
som är kopplade till ämnet de läser som t.ex. elever som väljer att läsa fotografisk bild 
arbetar i photoshop och de elever som väljer att läsa Grafisk jobbar i program som 
Indesign. Vilket ämne eleverna än läser så har datorn en central roll i utbildningen.  
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Vidare skriver skolverket att det även det svenska och engelska språket har en viktig del 
i programmet. Media handlar till stor del om kommunikation där det finns en mottagare 
som ska tolka det som eleverna berätta eller visa. Därför är det extra viktigt att 
karaktärsämneslärarna och kärnämneslärarna samarbetar så att eleverna som går på 
medieprogrammet får ett den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden dvs. att 
eleven ska känna sig trygg med att både skriva och göra det praktiska. 
 
Då kommunikation är en stor del är programmet är det även bra att gå för den som vill 
studera vidare till lärare, polis eller kultursektorn. Eleverna får lära sig hur man på ett 
intressant och engagerande sätt kan presentera ett material något som man kan ha nytta 
av inom många områden och yrken.  
 
Medieprogrammet ger eleverna allmän behörighet för högskolestudier. Programmet har 
fått kritik för att eleverna som går ut Medieprogrammet kommer sakna viss behörighet i 
särskilda ämnen som vissa högskoleutbildningar kräver.  
Eleverna har därför möjlighet att under sin utbildning välja till kurser under sitt 
individuella val. Kurserna som eleven kan välja till är ex Historia A, Engelska B, och 
Matematik B. Dessa kurser är nödvändiga för de elever som vill söka vidare till vissa 
högskoleutbildningar.  
 
Medieprogrammet ger eleverna grundläggande behörighet till de flesta högre 
utbildningar inom reklam, grafiks design, fotografi och andra medier. Men även här kan 
det till vissa utbildningar krävas särskild behörighet och till många utbildningar inom 
media behöver eleven också skicka med arbetsprover.  
 
4.4 Programmålet 
I programmål för medieprogrammet står det att: 
 
För varje gymnasieprogram finns mål som formulerar programmets sammanhållande 
idé. Programmålet ger en helhetsbild av programmet i fråga och skall åstadkomma 
utmärkande drag på såväl kärnämnen som karaktärsämnen och den arbetsplatsförlagda 
utbildningen (APU).  
 
Programmålen skall garantera att programmets olika delar hänger samman och bildar en 
helhet. Programmålens uppgift är att sätta in kurserna i ett sammanhang och markera att 
kärn- och karaktärsämnen hör ihop. Det fungerar också som utgångspunkt för 
förberedelse av undervisningen i de olika kurserna. Samma kärnämneskurser 
förekommer på alla program. Kursplanerna är desamma, men utformningen av 
undervisningen kan ske på olika sätt genom 
Att stoff och metod varieras och anpassas till de olika programmen. A-kursen i 
engelska, för att ta ett exempel, kommer inte att se likadan ut på medieprogrammet som 
på hantverksprogrammet eller på samhällsvetarprogrammet. Skälet till detta är att 
programmen har olika mål (Skolverket, 2000 s.8). 
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”Sammanfattningsvis kan programmålen sägas ha följande uppgifter:  
 

• tydliggöra helheten och sammanhanget i utbildningen 
• ge information till elever och föräldrar om vad de kan förvänta sig av utbildningen 
• vara underlag för lärares diskussioner om utbildningen och sam- 
• ordning av undervisningen  
• vara ett redskap vid lärares och elevers gemensamma planering  
• utgöra ett underlag i kommunikationen mellan skola och arbetsliv  
• Om bl.a. arbetsplatsförlagd utbildning 
• ge handledare på arbetsplatsen förståelse för vad utbildningen syftar till  
• vara en utgångspunkt för arbete med kursplaner och utvärdering” (Skolverket, 

2000). 
 
I programmålet formuleras själva tanken bakom programmet. Här preciseras också vad 
skolan garanterar att eleverna skall kunna när de fullföljt sin utbildning  
(Skolverket, 2000 s.8). 
 
4.5 Arbetsplatsförlagd utbildning APU 
Minst 15 veckor av eleverna utbildning skall vara arbetsplatsförlagdutbildning (APU). 
Vilket betyder att delar av undervisningen i karaktärsämnena är ute på en arbetsplats.  
Tillsammans med utbildningen i skolan och den arbetsplatsförlagda utbildningen så får 
eleverna en helhet som motsvarar programmets mål.  
 
Apu är en viktig del i utbildningen för det är nu eleverna får komma ut i verkligheten 
och testa sina kunskaper. De får en inblick i arbetet och förstår vilka krav som ställs och 
vad arbetet innebär. Det är viktigt att eleven innan han/hon går ut på praktik vet vad 
som förväntas av honom/henne. På samma sätt är det också viktigt att handledaren är 
klar över den arbetsplastförlagda utbildningens syfte i utbildningen och vad eleven skall 
få ut av den.  
 
4.6 Samarbete mellan skola och arbetsliv 
Det är också viktigt att det finns en dialog mellan skola och arbetslivet och att elevens 
lärare informerar handledaren ute på arbetsplatsen vilka krav skolan har på eleven som 
är ute på Apu. Under veckorna som eleven är ute på Apu ska läraren från skolan hålla 
kontakt både med handledaren och elev om hur praktiken går.  
 
Det är även viktigt att läraren besöker eleven och handledaren ute på sin praktikplats för 
att ge sitt stöd och se så att allt fungerar. Det skall finnas tid till att diskutera den 
arbetsplatsförlagda utbildningens mål och utformning för att det ska bli en ökad 
förståelse på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha en nära kontakt med arbetslivet inte bara 
när det sker inom Apu utan det är viktigt att elever under utbildningen får möta andra 
yrkesverksamma personer i branschen genom studiebesök, föreläsningar eller 
workshop.  
 
4.7 Svårigheter med få ut elever på praktik 
I rapporten ”Fem gymnasieprogram under omvandling” som skolverket har gett ut så 
framkommer det att många skolor tycker att det är svårt att hitta praktikplatser till sina 
elever. De skolor som får ut sina elever flest veckor har avsatt tid för Apu. Lärarna som 
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har sina elever ute på praktik har haft tid i sina tjänster till att hitta praktikplatser och att 
under praktikens gång besöka eleven och hålla kontakten med handledarna. 
Det som också har stor betydelse för om eleverna kommer ut på praktik eller inte är 
medielärarens kontaktnät och hur näringslivssituationen ser ut just då.  
Det står också i rapporten att det är mycket vanligt att lärarna inte har avsatt tid till Apu 
i sin tjänst och därför blir det svårt att nå upp till målen för Apu när skolan inte kan 
erbjuda eleverna praktik i 15 veckor. Lärarna kan istället känna att den ordinarie 
undervisningstiden blir lidande för att de måste lägga ner tid på att hitta praktikplatser. 
 
Det är olika saker som väger in varför det är så svårt för eleverna inom media att 
komma ut på praktik några orsaker som Skolverkets rapport tar upp är:  
Att ofta är det små enmansföretag som eleverna ska ut till och deras arbeta är väldigt 
varierande från att ha mycket att göra till att inte har några jobb alls.  
 
Arbetsplatserna har oftast dyrbara utrustning som de inte vill att någon elev ska använda 
och lokalen där de håller till är kanske liten och inte gjord för en person till.  
En annan anledning till att det är svårt för elever att komma ut på praktik är att 
mediebranschen hela tiden är under förändring de kontakter man hade förra året kanske 
inte går att använda nästa år.  
 
En sista orsak som gör det svårt för eleverna är att de konkurrerar om platserna med 
högskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar. Oftast så går de högre 
utbildningarna före elever som söker praktik från gymnasiet.  
De elever som inte kommer ut på praktik får vara kvar i skolan där de får uppgifter som 
de kan jobba med.  
 
Några uppgifter som eleverna kan få kan vara medieproduktioner som kan vara 
kopplade till samhället som t.ex. uppdrag från kommunen, föreningar, organisationer 
eller privat. Exempel på upprag kan vara att ta bilder till en hemsida, göra en hemsida 
med layout, informationsfilmer eller reklamfilmer.  
 
Det är också viktigt för lärarna att de under utbildningens gång har kontakt med 
arbetslivet så att de vet vad som är aktuellt på arbetsmarknaden och vad för krav som 
ställs på eleverna som de skickar ut.  
Kontakten med arbetslivet är också viktigt för eleverna så att de får möta personer i 
yrket även när det inte är inom APU. Det ger eleverna en ökad förståelse och 
uppfattning om hur det kan gå till när en idé skall jobbas fram till en färdig produkt.  
(skolverket kommentarer till programmålen)  
 
4.8 Framtidsutsikter  
De få jobben som finns inom mediebranschen är det stor konkurrens om därför är det 
inte så vanligt att elever efter avslutad utbildning börjar arbeta direkt inom området. 
Om eleverna i framtiden vill arbeta inom mediebranschen så behöver de efter avslutad 
gymnasieutbildning nästan alltid gå en högre utbildning inom det område som de är 
intresserade av för att öka sina chanser att få ett arbete.  
 
Det finns många olika utbildningar att välja på som har inriktat sig på media både på 
högskolenivå, på folkhögskola, kvalificerad yrkesutbildningar (KY) eller andra enskilda 
utbildningar. 
De högre utbildningarna har inriktat sig på olika områden som inom tv, film, reklam, 
journalistik, radio, foto, webb, ljud eller grafik design. 
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Men än att eleven har en högre utbildning inom området så kan det vara svårt att få jobb 
och orsaken till det är att många går medieutbildningar. (www.utbildningsinfo.se)  
I en undersökning som arbetsförmedlingen har gjort 2012 kan man läsa om 
framtidsutsikterna för olika yrken. Undersökningen visa att fotografyrket är ett av de 
svåraste just nu att få jobb inom. Vilket beror på att det är ett överskott av fotografer på 
arbetsmarknaden.  
 
Men fortfarande utbildas många fotografer vid högre utbildningar samtidigt som det 
dras ner inom mediebranschen. Men undersökningen visar inte allt säger Anita 
Valbergh på journalistförbundet. Hon säger att visst kan siffrorna stämma och hon tror 
också att arbetsmarknaden i framtiden kommer bli tuff för fotografer. Men vad hon 
menar är att statistiken säger inget om hur det är att klara sig som frilans vilket många 
fotografer gör. Många andra undersökningar visa på att de flesta högre utbildade 
fotografer faktisk har arbete inom sitt yrke. Det som har ändrats är att från att vara 
anställd så arbetar nu många fotografer som frilans säger Anita Valbergh.  
 
Fotografyrket är uppdelat inom olika områden och arbetsmarknaden ser lite olika ut 
beroende på vilket område man väljer.  
För porträttfotografer så ser arbetsmarknaden inte så ljus ut där kommer det bli färre 
jobb i framtiden. Inom reklam och marknadsföring ser det bättre ut. Där ser det ut som 
det kommer finnas jobb men för att få jobben så bygger det mycket på hur man jobbar 
som fotograf och vad man har för personliga egenskaper och ens förmåga att sälja in sig 
själv. 
 
I framtiden kommer det nog alltid att finnas ett fortsatt behov av fotodokumentation på 
institutioner, företag och inom industrin. Men även här ser det ut som att anställningarna 
blir färre samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer komplexa och fler. Många företag 
idag som behöver en fotograf köper in tjänsten utifrån, från exempel frilansande 
fotografer. 
 
Att tänka på för fotografer som vill lyckas i framtiden:  
1. Allt viktigare att vara entreprenör 
2. Stor påverkan i och med övergången från analogt till digitalt 
3. Från tydliga yrkeskategorier till genreupplösning 
4. Ökade krav på fotografer 
5. Upphovsrättens skydd för fotografier 
6. Framtida betalningsmodeller 
7. Allt viktigare att lyfta fotografiet som konst 
8. Miljömärkta fotografer 
9. Goda möjligheter för fotografer 
 
(Källa: www.ams.se) 
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5 Metod 
 
5.1 Kvalitativ metod  
När jag gjorde mina intervjuer använde jag min av kvalitativ metod.  
Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod för att den metoden är flexibel och därför 
passade den bäst till mina intervjuer. Jag ville att intervjuerna skulle vara så öppna som 
möjligt så att jag under intervjuns gång kunde ställa följfrågor för att få fram svar som 
jag inte hade räknat med. Genom att ha öppna intervjuer så kan man få fram en helhet, 
sammanhang och se nyanser lättare. 
(Metod för utvecklingsarbete och utvärdering sid 61) 
 
Nackdelarna med att använda en kvalitativ metod är att den är tidskrävande det tar tid 
att genomföra intervjuerna, bearbeta, analysera och renskriva materialet.  
En annan nackdel som jag är medveten om är att jag själv säkert har påverkat resultatet 
som jag har fått genom att vara fysiskt närvarande och genom de följdfrågor som jag 
ställde under intervjuerna. (Metod för utvecklingsarbete och utvärdering sid 64) 
 
5.2 Planering 
Undersökningen bygger på 5 djup intervjuer av elever som går i åk 3 på 
Medieprogrammet.  
Under själva intervjun hade jag fasta frågor som jag ställde till alla personer jag 
intervjuade. Frågorna fick eleverna tolka fritt och sen berätta sina egna tankar och 
synpunkter. Frågorna som jag tog upp i intervjun var uppdelade utifrån de olika 
kategorierna Utbildningens innehåll, framtidsplaner och elevernas fortsatta arbeta inom 
media. Kategorierna baseras på mina frågeställningar.  
Jag använder mig av strukturerad intervjuteknik dvs. jag hade formulerat frågorna innan 
intervjun. Då jag själv är väldigt insatt i ämnet kan jag lätt under intervjuns gång ställa 
kompletterande frågor.  
 
5.3 Urval  
Först så mallade jag ut en förfrågan om att vara med i min undersökning till mina elever 
som jag har i åk 3 på medieprogrammet med inriktning foto. I brevet förklarade jag för 
eleverna vad det var jag skulle göra för undersökning och hur själva intervjun skulle gå 
till. Det var viktigt att eleverna förstod att svaren skulle lämnas helt anonymt, detta för 
att få så ärliga svar som möjligt.  
 
”Brevet skall väcka de tilltänkta personernas intresse och visa att deltagandet är 
angeläget. Det skall också tillförsäkra dem att projektet är seriöst, att de inte löper 
några risker genom att delta, och – ibland – att det rent av kan finnas en fördel för dem 
att delta. Dåligt utformade brev kan istället skrämma bort deltagare, och därmed leda 
till att det urval man så småningom får blir för litet eller icke-representativt för den 
population som man vill nå kunskap om” (Brev till undersökningspersoner – betydelsen av 
det informerade samtycket) PM från Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté, 2007-09-
27  
 
De elever som var intresserade av att vara med fick sen höra av sig till mig via mail. 
Totalt var det 5 elever som hörde av sig och alla är med i undersökningen. Jag såg det 
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som en stor fördel att välja elever som jag redan hade kontakt med för att skapa ett en så 
bra intervjusituation som möjligt.   
 
5.4  Genomförandet 
Innan själva intervjun så mallade jag ut frågorna till eleverna. Jag ville att de skulle 
känna sig väl förbereda inför intervjun och ha förståelse för varför jag gjorde den och 
vad jag skulle använda resultatet till.   
Var intervjuerna skulle göras fick eleverna bestämma jag hade bara som krav att det 
skulle vara i en miljö där vi kunde sitta ostörda. (Metodik för utveckling och 
utvecklingsarbete & Utvärdering)  
 
En intervju gjordes på mitt arbetsrum på skola och de andra intervjuerna gjordes på 
elevernas praktikplats. Alla intervjuerna tog olika lång tid det fanns ingen sluttid utan 
någon intervju varade i 2 tim medans en annan varade i en halv tim.  
För att ha full koncentration under själva intervjun valde jag att inte anteckna utan 
istället spelade jag in intervjuerna. För att spela in intervjuerna använde jag mig både av 
mobiltelefon och dator. Jag använde mig av två källor ifall en skulle gå sönder under 
intervjutillfället eller efter.  
Varje intervju är sedan noggrant renskriven från början till slut. Eleverna har fått 
tillfälle att läsa, tillägga eller ta bort eventuella faktafel. 
 
6 Resultat 
Analysen av mina intervjuer är uppdelade under olika rubriker som är kopplade till 
mina frågeställningar. De olika rubrikerna som jag har med i mitt material är: 
 
Val av gymnasieutbildning 
Medieprogrammets innehåll  
Förväntningar 
Framtidsplaner 
Arbete 
 
6.1 Val av gymnasieutbildning 
Många ungdomar är intresserade av media och väljer att läsa medieprogrammet 
på gymnasiet. Vad är det som styr deras val? 
 
Frågor som ställs under denna kategori är:  
Vad styrde ditt val av gymnasieutbildning?  
Varför valde du Medieprogrammet?  
 
När jag ställde frågor till eleverna om vad som styrde deras val av program till 
gymnasiet så framkommer det tydligt att eleverna som valde medieprogrammet ville gå 
ett program som är mer praktiskt än teoretiskt.  
De kände själva att om de valt ett program som varit mer teoretiskt så hade de kanske 
inte orkat studera i 3 år.  
 
Jag är ingen människa som älskar att plugga jag tycker mer om praktiska saker och då 
kände jag att sam eller natur inte var riktigt rätt men visst jag är stark i de ämnena 
också men jag kände att jag kommer inte att stå ut i tre år.” (Daniella) 
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Om jag hade gått samhällsprogrammet hade det blivit mer plugg vilket förmodligen 
hade lett till att jag hade hoppat av skolan. (Samira)  
Jag visste att jag inte ville gå natur för jag visste att det kommer jag inte klara av med 
matte och sånt. Jag valde det mest för att jag tycker att det var kul annars skulle jag inte 
ha klarat av att plugga i 3 år. (Mathilda)  
 
Eleverna som jag har intervjuar är inte så studiemotiverade men en av eleverna berättar 
att en anledning till att hon valde medieprogrammet var för att hon då kunde kombinera 
sitt intresse för fotografi samtidigt som hon kunde läsa matte, engelska och andra kurser 
såhär berättar hon:   
 
Det är många som väljer media för att de tror att det är lätt och en enkel väg genom 
gymnasiet.  
Men jag valde media också för att jag tycket att det var så himla bra att jag kunde 
kombinera mitt intresse med att samtidigt läsa in andra ämnen och kurser så att man 
får samma matte eller engelska som de som läser samhällsprogrammet och 
naturprogrammet. 
 
För eleverna som jag har intervjuat så var medieprogrammet deras 1:a hands val.  
Jag frågar eleverna om de även hade andra program som de var intresserade av när de 
skulle göra sitt val? Eller om det var medieprogrammet som var ett självklart val eller 
om de tvekade mellan olika program innan de gjorde sitt val? 
Mathilda berättar såhär om hur det gick till när hon skulle göra sitt val till gymnasiet:  
 
Jag var intresserad av frisör också. Jag tror jag skrev upp fyra olika val.  
Det var tre med olika fotoinriktningar och sen var det en frisörskola.  
Men jag kände att dels så är jag perfektionsist så jag tror att det skulle bli såhär att om 
jag klipper en människa hår så skulle jag ändra lite till och lite till det skulle sluta med 
att jag klipper av hela människans hår innan jag blev nöjd. Sen så är jag lite skakig i 
handen och då skulle det inte funka heller. Jag kände också att jag var lite tveksam till 
om jag kommer tycka att frisör var kul det verkade roligt.  Foto viste jag att jag tyckte 
var skoj det hade jag testat så därför körde jag på det. (Mathilda) 
 
Linn berättar såhär vad som styrde henne till att välja Medieprogrammet 
 
När jag skulle välja så började jag sortera bort sånt som jag inte tyckte om att göra.  
T.ex. jag tyckte inte om att jobba med barn, jag tyckte inte om att måla, jag vill inte bli 
läkare, jag vill inte gå natur eller sam det är för mycket plugg för mig.  
Jag har fotograferat sen jag kan komma ihåg och det tycker jag är kul. 
Så då blev det automatiskt Media med inriktning foto.  
 
Det är olika faktorer som påverkar eleverna till att de till att de valde 
Medieprogrammet.  
Men deras intresse för foto och media kom fram som ett alternativ hos alla som jag 
intervjuade och det som också styrde elevernas val var att de ville gå ett praktiskt och 
inte ett teoretiskt program.  
Samira berättar såhär om hur det gick till när hon valde Medieprogrammet:  
När jag var i åk 9 och kollade på Rudbecks Gymnasieskola så fastnade jag direkt för 
fotosalen och jag har alltid varit intresserad av foto.  
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Min pappa ville att jag skulle gå samhällsprogrammet men sen fick jag ett år till att 
tänka när jag gick på IV och då valde jag Medieprogrammet istället. (Samira)  
 
6.2 Medieprogrammets innehåll  
Vad känner eleverna att de har lärt sig av att gå på Medieprogrammet? 
 
Frågor som ställs under denna kategori:  
Vad har du lärt dig av att gå på Medieprogrammet?  
Känner du dig nöjd med det du har lärt dig?  
 
När eleverna ska berätta om vad de har lärt sig av att gå på medieprogrammet med 
inriktning foto så är det inte självklart att de börjar prata om kamerans teknik eller 
bildbehandlig utan det som kommer upp är mer personliga saker om hur de känner att 
utbildningen har utvecklat dem på andra sätt, Daniella berättar:   
 
Jag har lärt mig mer än bara själva kunskapen om media. Jag har lärt mig att ta 
kontakt med folk jag inte känner då många uppgifter bygger på att man ska ut i 
verkligheten. Vilket jag tycker har utvecklat mig som person. 
 
Mathilda berättar här vad hon tycker att utbildningen har lärt henne:  
  
Man måste ha tålamod det har jag lärt mig och att vara envis.  
Man får inte tveka på vad det är man vill om det är så att man tvekar då orkar man inte 
kämpa och då orkar man inte lägga ner all sin tid på det.  
Då kan man lika gärna skita i det från första början.  
Jag tror att det är så inom alla medieområden att det gäller att jobba hårt och om du 
väl lyckas så lyckas du väldigt mycket och då kommer du tjäna stora pengar men det 
handlar bara om att komma dit först. För att lyckas krävs det väldigt mycket tålamod 
och engagemang och det tycker jag att jag har lärt mig under utbildningens gång. 
(Mathilda) 
 
Medieprogrammet innehåller både teoretiska och praktiska bitar som tillsammans ger 
eleven en helhet och större förståelse.  
Daniella berättar hur viktig hon tycker att den praktiska biten är i utbildningen:  
 
När vissa säger jag är så skoltrött jag orkar inte lära mig mer. Jag orkar inte heller 
lära mig mer i böcker jag lär mig i praktik istället.  
Teori och praktik är två helt skilda saker.  Vissa saker som jag lärt mig under min 
utbildning har jag inte kunnat läsa om överhuvudtaget. (Daniella)  
 
För att kunna jobba inom Mediebranschen så krävs det att man håller deadlines att 
man är stresstålig samtidigt som man jobbar kreativt, detta är något som både Linn och 
Samira tar upp som något de har lärt sig under utbildningen 
De berättar såhär:  
 
Att jobba framåt mot ett mål att ta sig ur något som känns svårt och jobbigt. Att hålla 
tider deadlines. Att använda min kreativa sida. Att följa den tidspressen man har och 
sen kunna leverera ett färdigt material. (Linn)  
Att hålla deadline att man ska leverera det har ju alltid varit så i kurserna att det varit 
en dag då man ska lämna in och göra allting under en kväll eller någonting. Så det har 
jag lärt mig att det är viktigt.  
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Jag har även lärt mig att socialisera mig, jag har lärt mig hantera stress, mina knep då 
är att ta det lugnt. Nej jag har lärt mig det att stressar man så blir det bara värre. Jag 
blir arg när jag stressar då händer ingenting. (Samira)  
6.3 Förväntningar 
Elevens förväntningar på Medieprogrammet? 
 
Frågor som ställs under denna kategori är:  
När du ser tillbaka från att du började på medieprogrammet och fram till idag, levde 
skolan och programmet upp till dina förväntningar? Vad känner du att du har lärt dig?  
 
När jag ställde frågan till eleverna om de tycker att skolan har levt upp till deras 
förväntningar var det bara en av de elever jag intervjuade som inte kände att skolan inte 
levde upp till hennes förväntningar.  
 
Nathalie berättar såhär om Varför hon tyckte att skolan inte levt upp till hennes 
förväntningar:  
 
Jag kanske skulle vilja ha gjort lite annorlunda saker.  
Att vi hade fått välja lite själv också kommer inte på något konkret exempel nu men. 
Uppgifterna har varit lite för styrda. Och jag hade också gärna velat göra lite roligare 
saker. Men jag kan inte komma på något speciellt nu. 
 
Daniella och Linn har båda ett stort intresse för media och framförallt ämnet foto som 
de valt att fördjupa sig i. De har en helt annan upplevelse av utbildningen.  
På frågan om de tycker att programmet levde upp till deras förväntningar svarade de:  
 
Ja det tycker jag. Jag har fått lära mig mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra.  
Både genom att vi får ha så pass lång praktik som vi har och att vi har gjort så många 
självständiga övningar.  
Det är ju inga uppgifter där vi alla ska ut och fotografera i grupp utan det är 
självständiga uppgifter som bygger på att du själv tar initiativ och kommer med idéer. 
(Daniella) 
 
Ja det tycker jag när jag började så kunde jag ingenting. Jag kunde hålla i en kamera och 
så kunde jag lite i photoshop det var det enda jag kunde.  
Nu efter tre år med utbildningen i skolan och praktiken så har jag lärt mig  
så otroligt mycket. (Linn)  
 
Eleven som är missnöjd med sin utbildning har valt att inte göra någon praktik istället 
har hon varit kvar i skolan och fått uppgifter. De andra eleverna som jag intervjuade var 
nöjda med sin utbildning och de hade också varit ute på praktiken. Praktiken är oftast 
den som kommer upp som en viktig och lärorik del i deras del i deras utbildning vilket 
eleven som väljer att stanna kvar i skolan missar.  
 
En annan elev berättar att hon har lärt sig mycket men att hon inte känner sig fullärd.  
Hon har insett att fotografyrket och mediebranschen är ständigt under utveckling och att 
det hela tiden kommer nya tekniker och program som man kan förbättra sig inom:  
Hon säger såhär på samma fråga:  
 
Jag förväntade mig att jag skulle lära mig mycket, saker som jag kan ta med mig efter 
gymnasiet också vilket jag har gjort men jag har aldrig tänkt att jag ska vara fullärd för 
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det är man väll aldrig. Fotograf är ett sånt yrke där man alltid kan göra bättre känner jag. 
(Samira)  
 
6.4 Framtidsplaner 
Hur ser eleverna på sin framtid när de snart slutar åk 3?  
 
Frågor som ställs under denna kategori är:  
 
Vad vill du göra när du slutar och de närmaste åren om du får drömma helt fritt?  
Vad kommer du att göra när du slutar åk 3?  
Vad tror du att du kommer göra de närmaste åren? 
 
När jag frågar eleverna vad de vill jobba med i framtiden får de drömma sig bort ett tag 
innan de svarar. Vissa känner en större tvekan inför deras drömmar inför framtiden 
medans andra är mer säkra. Daniella är en av eleverna som berättar väldigt bestämt vad 
hon vill jobba med i framtiden. Hon säger:  
 
Helst av allt skulle jag vilja börja jobba inom skrift med krönikor som jag sen skulle 
kombinera med foto.  
 
Hon fortsätter berätta:  
 
Som t.ex. att jag reser och skriver och fotograferar om platserna jag besöker utifrån min 
synvinkel.  Jag skulle bli väldigt förvånad om jag inte kommer jobba inom media de 
närmaste åren. (Daniella)  
 
En annan elev svarade på likande sätt som Daniella och de har lite samma dröm om 
framtiden att få resa.  
 
Jag vill ju resa mycket. Jag älskar att resa. Hade jag haft pengar hade jag gjort det på en 
gång.  Då hade jag rest ett helt år. Hade haft med min kamera och gjort reportage om 
platserna jag besöker och sen försöker jag sälja in det till tidningar. Det hade varit 
perfekt. (Mathilda)  
 
Än att eleverna får välja helt fritt och drömma sig iväg in i framtiden om vad de vill 
göra så är det ändå två elever som är osäkra på vad de vill göra och svarar såhär på 
frågan: 
 
Jag vet inte vad som händer jag känner inte att jag måste jobba inom media, bara jag får 
jobba med något som är praktiskt jag klarar inte av att sitta sill. 
(Linn) ” 
 
Jag vet inte, det är det jag inte vet så det är svårt. (Nathalie)  
 
Samira kommer börja på en fotoutbildning i USA efter 3.an och det är det hon vill det är 
hennes dröm.  
Hon hoppas att den ska leda henne vidare in i fotografyrket hon säger såhär om vad hon 
vill göra i framtiden:  
 
Jag skulle vilja fotografera mode. Modefoto och porträtt tror jag.  
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Jag ska försöka hålla på med media i framtiden men om det visar sig att det är för svårt 
så kommer jag att ha något annat jobb vid sidan om men att släppa foto vet jag att jag 
inte kommer göra.  
 
När jag sen ställer frågan om vad de kommer att göra skiljer sig svaren lite åt 
Av de elever som jag intervjuade var det bara en som inte visste vad hon skulle göra när 
hon slutade åk 3. De andra hade lite olika planer som att resa, jobba eller studera men 
inget som var bestämt. Så här berättar Daniella:   
 
Jag kommer nog börja söka jobb. I någon skobutik eller nått sånt där.  
Jag vill känna på hur det är att arbeta typ på riktigt. Det jobbet behöver inte ha något 
med media att göra. Jag vill känna på hur det är att jobba från 8-17 och ta hand om min 
egen ekonomi. 
 
När jag jobbat ihop tillräkligt med pengar vill jag åka till Australien det kommer att 
kosta ungefär 50000: - . Vad jag sen ska göra där får jag se, kanske plugga eller jobba.  
 
Det viktigaste är inte vad Daniella kommer att göra eller att det har med media att göra.  
Utan nu är hennes mål att få komma till Australien och vad hon ska göra där får hon se 
när hon kommer dit. Hennes mål nu är bara att samla ihop pengar så att hon kommer 
iväg på sin resa. 
 
Daniella tänker även lite längre fram och då kanske hon kommer ta fram kameran igen.  
Hon funderar på att kanske gå en kurs eller jobba som assistent hos någon fotograf.   
Hon har även planer på att starta eget företag.  
Såhär går hennes tankar:  
 
Vi får se om 1 eller 1 ½ år då kanske jag tar upp det med fotot igen, att jag håller på 
med det vid sidan av något vanligt jobb.  
Kanske jag börjar satsa mer på foto sen senare. Då kanske jag kan gå någon kurs i 
ekonomi för att kunna starta eget eller så börjar jag jobbar som assistent hos någon 
fotograf. Vi får se, jag har ju hela livet framför mig. 
 
Linn berättar att hon kommer söka till floristprogrammet och fotohögskolan det är två 
områden som hon vill jobba inom. Sen får hon se var hon kommer in och det får styra 
hennes framtida yrke. Hon säger såhär:  
 
Än om jag inte kommer jobba som fotograf så kommer jag alltid hålla på med foto jag 
kommer aldrig släppa det helt. 
Men visst skulle jag vilja jobba som fotograf i framtiden men samtidigt är det svårt att 
veta vad man kommer göra.  (Linn)  
 
En elev har sökt in till en 3 årig utbildning som börjar direkt efter skolan. Hon vet inte 
om hon kommer in och är orolig för om hon kommer orka plugga i 3 år direkt efter 
gymnasiet.  
 
Jag har ju sökt in till två skolor. Jag vet inte om jag kommer komma in alls. Det är två 
grafiska skolor. En i Norrköping och en i Borlänge. Det är 3 år långa.  
Jag vet inte om jag orkar plugga i tre år så jag kanske kommer ta studieuppehåll efter ett 
år eller nått sånt, för att jobba och sen komma tillbaks igen.  
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Om jag inte kommer in kommer jag börja söka jobb och försöka jobba heltid i ett år 
eller något sånt.  Så det är lite oklart hur det kommer bli. Jag vet att jag vill ju plugga 
men jag vet inte riktigt när eller var. (Mathilda)  
 
Av de elever som jag har intervjuat så är det bara en som vet exakt vad hon ska göra 
efter att hon slutat gymnasiet. Såhär berättar hon:  
 
Jag kommer flytta till USA och plugga foto där i Los Angeles.  
Min utbildnings slutar 2015 så det blir 3,5 år som jag kommer att plugga.  
Foto är något jag gillar att göra så det är därför jag valde det. Jag känner också att det 
finns massor att lära sig inom fotografi så det ska blir spännande. (Samira) 
 
Min sista fråga som jag ställde till eleverna om framtiden handlar om vad de tror att de 
kommer jobba med i framtiden.  Några är mer tveksamma i svaren än andra men de 
flesta har idéer om var de kommer att jobba med.  
Så här berättar Daniella om vad hon tror att hon kommer jobba med i framtiden.  
 
På ett sätt tror jag att jag kommer bli skribent av något slag. Bara skriva i nått 
sammanhang det kan vara på ett företag för deras webbsida.  
Sen tycker jag om att debattera och säga vad jag tycker så jag vet inte om jag kommer 
komma in på något som debattör eller krönikör kanske. (Daniella)  
 
En annan elev är inte lika säker i sitt svar utan det viktigast för henne är att hon får 
jobba med något praktiskt hon säger:  
 
Än om jag inte kommer jobba med media så vet jag eller tror jag att jag kommer jobba 
med något praktiskt.  
Så på något kontor kommer jag aldrig att börja jobba. (Linn) 
 
Matilda som kanske ska börja på en grafisk utbildning efter åk 3 är ändå lite osäker på 
om det är det hon kommer jobba med i framtiden hon berättar såhär:  
 
Jag tycker det är kul men jag vet inte vad jag vill göra i framtiden. Jag tycker det är 
skitsvårt att veta.  
Om det hade gått så hade jag gärna i framtiden jobbat som fotograf också den vägen 
känns lite mer osäker. Jag tror jag kommer jobba med någonting inom media det är ju 
det jag tycker är kul. Det intresserar mig.  
 
Samira som ska börja på fotohögskolan i USA efter åk 3 tror att hon i framtiden också 
kommer jobba som fotograf hon är den enda eleven av de som jag intervjuar som tror 
att hon kommer jobba som fotograf i framtiden. Hon säger:   
Något med foto iallafall om det inte vi blir så att man tröttnar man vet ju aldrig men det 
känns inte så nu. Det som skulle kunna göra att jag backar är om det visar sig att det är 
för svårt. Att jag har försökt men att jag känner att det är för mycket.  (Samira) 
 
Det är bara en elev av de som jag intervjuar som svara att jag har ingen aning och det är 
Nathalie.Elevernas svar blir lite olika beroende på om jag frågar vad de kommer att 
göra, vad de tror att de kommer att göra eller om jag frågar vad de vill göra i framtiden?  
Det är inte alltid viljan som styr utan andra saker påverkar också elevernas val. 
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6.5 Arbete 
Känner eleverna sig redo att efter sina 3 år på Medieprogrammet börja jobba inom 
media?  
 
Frågor som ställs under denna kategori är: 
 
Tror du att du kommer att jobba inom media efter avslutad utbildning? 
Känner du att du har tillräckliga kunskaper? 
Är eleverna medvetna om hur arbetsmarknaden ser ut för fotografer? 
 
Medieprogrammet är en yrkesförberedande utbildning där 15 veckor av utbildningen är 
förlagd ute på en arbetsplats. Praktiken ger eleverna möjligheten att följa yrket och får 
lära sig aktuell kunskap inom området. 
Jag ställde frågan till eleverna som har varit ute på praktik om de känner att de direkt 
efter avslutad utbildning skulle kunna gå ut och jobba i mediebranschen.  
Eleverna svarade lite olika, men det som är gemensamt är att de är mycket nöjda med 
sin praktik, som har gett dem både kontakter med arbetsmarknaden och nya 
erfarenheter.  
 
Jag har lärt mig jättemycket på min praktik som jag hade hos en studiofotograf.  
Min handledare har erbjudit mig att komma tillbaka några gånger innan sommaren och 
jobba extra efter att jag tagit studenten.  
Min handledare har verkligen sagt ”Gud vad bra det är att ha dig här. Du hjälper 
verklighen till”. Jag har lärt mig massor och det märker hon. (Linn)  
 
Mathilda berättar här vad praktiken har betytt för henne:  
 
Praktiken har lärt mig mycket här gällde det att vara framåt och att visa att jag är 
intresserad. Så fort jag inte hade något att göra hoppade jag på nästa uppgift. Praktiken 
ser jag som en chans till att komma vidare inom yrket det gäller att man visar att man 
kan och är intresserad. (Mathilda)  
 
En annan elev som hade sin praktik hos en studiofotograf berättar såhär då hon under 
praktiken kom i kontakt med kunderna vilket gav henne nya erfarenheter.  
 
Under min praktik fick jag ta emot kunderna och även göra några fotograferingar så jag 
hade en del kundkontakt.  
Kundkontakt och möten är ju något jag kommer ha nytta av i vilken bransch som helst. 
Så säg att jag helt plötsligt ändrar mig och vill bli läkare det skulle ju funka där också 
jag hade haft nytta av det i det yrket också. Det sitter i bakhuvudet.  
När jag har en kund som jag stör mig på så får jag aldrig visa det utan man måste hålla 
masken. Det är klart man ska vara ärlig men man måste lära sig i vilka stunder man inte 
ska säga någonting. (Daniella)  
 
Praktiken som eleverna har varit ute på har fått dem att se yrket från andra vinklar än 
bara genom utbildning. För vissa är det först då man upptäcker vad yrket handlar om 
och vad det är för krav som ställs.  
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Samira som har varit ute på två praktikplatser berättar:   
 
Jag upplever det som ganska svårt att få jobba som fotograf i framtiden.  
Nu har jag varit på två praktikplatser och då har jag sett och gemfört de två och det jag 
har sett är att det har varit väldigt stressigt att man måste ha en deadline och sådär man 
måste verkligen hålla tiderna för att bli klar 
 
Eleverna känner en trygghet i den kunskapen som de har med sig från skolan 
tillsammans med vad de lärt sig på sin praktik och de ser framemot att få komma ut på 
arbetsmarknaden.  
Såhär berättar de:  
 
Absolut jag skulle nog kunna hoppa in på vilket jobb som helst i mediebranschen men 
då måste jag ha någon handledare med mig i början som lär upp mig under tiden som 
jag jobbar.  (Samira) 
 
Nu känner jag mig trygg med studioljus och med fotografering utomhus och vad man 
kan tänka på för att få ett hårt eller mjukt ljus. (Linn)  
 
Alltså inom media så finns det alltid något man kan lära sig tycker jag. Man kan aldrig 
bli fullärd. Jag trodde aldrig att jag skulle känna mig klar för jobb efter åk 3 som jag gör 
nu.  (Mathilda)  
 
En annan väg som många fotografer väljer är att starta ett eget företag men där känner 
eleverna att de behöver ha mer kunskap. 
Så här säger Linn:  
 
Jag känner inte direkt att jag skulle vilja starta något eget men jag skulle kunna tänka 
mig att jobba som assistent till någon fotograf.  
Det här hur man driver ett företag jag vet inte hur det fungerar jag vet inte ens hur man 
deklarerar.  
För att starta ett företag behöver jag veta exakt hur det fungerar. Jag har funderat på att 
gå en kurs i just hur man driver ett företag med fokus på den ekonomiska biten.  
Det är bra att ha oavsett om jag kommer jobba som fotograf, florist eller vad det nu blir. 
(Linn)  
 
Samira känner sig också lite osäker inför att starta och driva ett eget företag hon säger:  
 
Jag vet inte, Känner mig inte helt säker på hur det skulle gå till. Jag tror jag skulle 
behöva lära mig lite till men jag känner mig ganska säker. Jag känner mig inte 
främmande för det. Nu har jag sett hur det har fungerat på två olika praktikplatser och 
det har lärt mig mycket.  
 
Nathalie är inte alls intresserad av att starta eget företag så här säger hon:  
 
Nej det vill jag inte, jag känner att jag saknar kunskaper om lite allt möjligt.   
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Arbetsmarknaden för fotografer ser inte så ljus ut när man läser om yrkesutsikterna för 
fotografer på arbetsförmedlingens hemsida så står det: 
”De flesta fotografer är egenföretagare och uppdragen är mycket få i förhållande till 
antalet yrkesutövande. Det innebär ett tufft arbetsmarknadsläge för de allra flesta och 
mycket hård konkurrens om jobben.” 
 
Är detta någon eleverna tänker på och hur tror de att det kommer att påverka dem om de 
väljer att arbeta som fotograf?  
Eleverna svarar lite olika men alla verkar vara medvetna om att det är en tuff  
bransch att jobba i:  
 
Jag vet att det kommer vara tufft och det är bättre att ha den inställningen än att tänka 
det kanske går lätt. Det bättre att vara inställd på det från början att det kommer vara 
tufft och har man tur så kommer det att vara lättare.  
Risken finns ju att man blir utbränd det ser man ju kanske många människor som helt 
tappar greppet nästan så det finns en liten risk med det. (Daniella) 
 
Jag tror att så länge man själv har intresset kvar så kommer man väldigt långt och jag 
tror inte att jag kommer tappa det inom de närmsta åren. (Linn) 
 
7 Diskussion  
Efter att jag nu gjort klart arbetet har jag reflekterat över resultatet och vad jag 
egentligen fick för svar på mina frågor och om svaren jag fick stämde överrens med vad 
jag själv trodde? om jag blev positivt överraskad? eller om svaren var väntade?  
 
Jag började mina intervjuer med att prata med eleverna om deras val till gymnasiet.   
Genom mina frågor ville jag få reda på vad som styrde deras val av gymnasieutbildning 
och varför de valde medieprogrammet?  
 
Det som framkom tydligt var att de ville gå en utbildning som var mer praktisk än 
teoretisk. Eleverna kände att om de valt en utbildning som var mer teoretisk som t.ex. 
samhälle eller natur så hade de nog inte orkat studera i tre år.  
Därför tycker jag att det är viktigt att det finns alternativa gymnasieprogram som passar 
elever som känner sig lite skoltrötta efter att ha gått 9 år i grundskolan.  
 
För många elever så fungerar det att gå ett teoretiskt program direkt efter grundskolan. 
Men för de elever som jag har haft med i min intervju så kände sig de flesta mer eller 
mindre skoltrötta och då är det inte så lätt att sätta sig och läsa 3 år till efter 
grundskolan.  
 
Som det ser ut nu så finns inte medieprogrammet kvar och de elever som är intresserade 
av att läsa media får istället gå samhälle med inriktning media.  
Vilket betyder att de eleverna också får gå ett mer teoretiskt program vilket jag inte tror 
kommer passa alla. Den erfarenheten jag har av elever som är skoltrötta är att de mår 
väldigt bra av att få göra praktiska saker som kombineras med teori. Därför tycker jag 
det är väldigt synd att det nu i den nya gymnasieskolan inte finns den möjligheten på 
samma sätt som tidigare.  
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Vad som mer styrde elevernas val var deras intresse för media och fotografi.  
Eleverna har inte gjort sitt val till gymnasiet efter hur arbetsmarknaden ser ut eller efter 
vad de har för planer efter gymnasiet. Eleverna gjorde sitt val utifrån sina intressen och 
de valde ett program på gymnasiet som verkade roligt.  
 
När vi pratar om Medieprogrammets innehåll så ställde jag en fråga till eleverna vad de 
tycker att de har lärt sig under utbildningen. Här förväntade jag mig att eleverna skulle 
börja berätta om photoshop eller kamerans teknik.  
Men istället berättar eleverna hur de kände att utbildningen hade utvecklat dem 
personligt genom mognad och bättre självförtroende.  
 
Resultatet visar att även om eleverna inte kommer arbeta inom media i framtiden  
så har utbildningen ändå stärkt och utvecklar dem som människor.  
 
För mig som lärare känns det väldigt positivt när jag hör eleverna berätta om hur de 
tycker att utbildningen har utvecklat dem på ett personligt sätt.  
Då tycker jag att skolan har lyckats när eleverna känner att de har lärt sig mycket mer än 
bara om själva ämnet i sig.  
 
I ämnet fotografisk bild så bygger ofta uppgifterna på att man måste ut i verkligheten 
och ta kontakt med folk som man ska fotografera. Detta är ett stort steg för många som 
tycker det tar emot att ta kontakt med folk man inte känner. Men efter hand blir det 
lättare och uppgifterna bygger upp elevernas självförtroende något som de kan använda 
sig av i många andra situationer t.ex. när de sen ska ut och söka jobb i framtiden. 
 
Eleverna hade höga förväntningar på utbildningen när de började och alla utom en av 
eleverna som jag intervjuade kände att skolan levde upp till deras förväntningar.  
 
Eleven som var negativ svarade att hon skulle vilja ha gjort lite annorlunda saker men 
vad vet hon inte riktigt. Även på andra frågor svarade hon ganska negativt så hennes 
svar är ganska negativa intervjun igenom. Jag har funderat varför hon känner sig så 
missnöjd och tror att det har mer med hennes personliga situation att göra än med 
utbildningens innehåll. Det är alltid flera faktorer som spelar in när man gör en intervju 
och svaren man får kan vara väldigt tillfälliga just då när frågorna ställdes. Några dagar 
senare hade jag kanske fått andra svar.  
 
De andra eleverna som svarar mer positivt känner att de fått lära sig mycket och känner 
sig nöjda med sin utbildning de har också planer på vad de ska göra när de slutade 
årskurs 3. Eleven som var negativt inställd till utbildningen hade inte några planer på 
vad hon skulle göra när hon slutar åk 3. Något som jag tror påverkar hennes negativa 
inställning. Om man inte vet vad man ska göra i framtiden känner man sig vilsen och 
stressad och vill gärna hitta en orsak som man kan skylla på varför det blev såhär och 
därför tror jag att hennes svar blev ganska negativa i intervjun.  
 
När jag frågar eleverna vad de vill göra i framtiden så är det några som drömmer att de 
gärna vill ut och resa och dokumentera platser med kameran eller en annan elev som 
drömmer om att skriva krönikor.  
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Eleverna är medvetna om att det är en tuff bransch de har valt att jobba i och de är 
medvetna om att det kanske inte kommer att få jobba inom mediebranschen efter 
gymnasiet och jag tror säkert att de fått höra flera gånger under sin utbildning att det 
kommer bli svårt för dig att få jobb.  
Men eleverna som jag har intervjuat visar ändå att de har kvar sina drömmar som de 
hade när de började åk 1. De har fortfarande kvar sin positiva känsla och visar 
fortfarande på en nyfikenhet inför media och vad de kanske kommer att jobba med i 
framtiden. Att de kommer hålla på med något som har med foto att göra är de flesta 
säkra på med vad vet de inte riktigt än.  
Så till stor del är eleverna fortfarande positiva till utbildningen som de har gått och till 
sin kommande framtid.  
 
Jag tror att det är jätteviktigt att ha stora drömmar när man är ung. Man måste få känna 
att man vågar satsa och lyckas man så är det bra och om man misslyckas så är det 
utvecklande och inte ett misslyckande.  
 
När eleverna berättar vad de har för olika planer inför framtiden var det bara en elev 
som inte viste vad hon ville göra och det var samma elev som innan som var negativ till 
utbildningen.  
Jag tycker det märks ganska tydligt att om en elev mår dåligt eller känner sig missnöjd 
med något annat i livet så går det lätt ut över skolan.  
 
De eleverna som har planer på vad de ska göra i framtiden berättar en att hon ska börja 
jobba från 8-17 för att känna att hon kan klara sig själv. Hon vill även åka till Australien 
men vad hon ska göra där är inte så viktigt det viktigaste är att hon kommer iväg.  
 
En annan elev som berättar att hon ska söka till floristprogrammet och till 
fotohögskolan sen får hon se vad det blir. Det är verkligen skilda kast från florist till 
fotograf och det spelar ingen större roll var hon kommer in.  
Det viktigaste för henne är att gå en utbildning så det som får styra hennes framtida yrke 
är den utbildningen som hon kommer in på.  
 
Eleverna är ganska osäkra på vad de ska göra efter skolan det är bara en elev som vet 
säkert vad hon ska göra, de andra är mer osäkra. Att känna en osäkerhet inför framtiden 
tror jag bara är bra men jag får en känsla av att elevernas osäkerhet kanske även grundar 
sig i att de har så många möjligheter och val. Det är inte alltid så lätt att hitta sin egen 
väg vad man själv vill göra när man hela tiden påverkas av allt runt omkring.  
 
Det är bara en av eleverna som jag har intervjuat som tror att hon kommer jobba som 
fotograf i framtiden. De andra är lite mer osäkra men de tror att de kommer hålla på 
med något som har med foto att göra.  
 
Eleven som är säker på att hon i framtiden kommer jobba som fotograf ser några få 
hinder och det är om hon tröttnar eller om det blir för svårt.  
Vad som spelar in varför hon känner sig så säker på att få jobba som fotograf i 
framtiden och de andra lite mer osäkra tror jag har att göra med att hon direkt efter 
skolan ska påbörja en 3 årig fotoutbildning i USA.  
 
Under de 3 åren på Medieprogrammet så får eleverna göra 15 veckors praktik ute på en 
arbetsplats. Eleverna som var ute på praktik var nöjda med sin plats och känner att de 
har utvecklats under sin praktik. Två av eleverna har också blivit erbjudan att få komma 
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tillbaka efter att skolan har slutat och jobba extra något som verkligen visar på hur 
viktigt det är för eleverna att komma ut på praktik.  
Det är först under praktiken som många elever verkligen inser vad yrket handlar om och 
vad det är för krav som ställs. Eleverna växter med det ansvaret som ställs på dem när 
de kommer ut.  
 
De elever som var nöjda med sin utbildning var även nöjda med sin praktik. Den eleven 
som inte var nöjd med sin utbildning hade inte heller varit ute på praktik.  
Jag tycker det visar ganska tydligt att om en elev inte känner sig riktigt delaktig så är det 
lätt att man blir negativt inställd.  
 
Nu i den nya gymnasieskolan så finns inte medieprogrammet kvar vilket betyder att de 
elever som är intresserade av media får istället läsa samhällsprogrammet med media 
inriktning. Praktiken som jag tycker är en så viktig del i utbildningen har man tagit bort 
helt. Praktiken tycker jag är en så pass viktig del för att man ska få en förståelse för 
yrket och det är under praktiken som eleven får lära sig att hålla tider, jobba under 
stress, planera och genomföra och det kan även leda till vidare jobb. 
Jag upplever att efter praktiken så får eleverna med sig en trygghet och en självsäkerhet. 
Något som de alltid kommer ha nytta av vad de än kommer att göra i framtiden.  
 
Eleverna är medvetna om att det är en tuff bransch att få jobb inom så därför börjar vi 
prata om att starta eget som många fotografer gör. Där känner sig eleverna mer 
tveksamma över om de vill starta ett eget företag. Jag känner att det hade varit perfekt 
att ha en kurs i gymnasiet som heter driva företag för de elever som gick 
medieprogrammet så att de inte känner att det är så stort kliv att ta. Vad eleverna 
behöver för att våga starta ett företag är mer självförtroende och kunskap och det hade 
de kunnat få under sina tre år i gymnasiet tycker jag. Självklart tycker jag att det är bra 
att eleverna har respekt för att starta ett företag att man inte bara ska starta utan vad det 
innebär men jag tycker att det hade varit positivt om de hade känt en trygghet även här 
när de slutar åk 3.  
 
När jag ser tillbaka på mina frågeställningar som jag hade när jag började med mitt 
arbete så tycker jag att jag har fått svar på det jag undrade. Det som styrde elevernas val 
från början var inte deras stora intresse för fotografisk bild utan det som styrde deras val 
var att få gå ett praktiskt och inte ett teoretiskt program. Självklart fanns deras intresse 
för fotografi med i deras val. Efter sina 3 år på medieprogrammet så känner sig alla 
utom en elev sig nöjda med sin utbildning. Eleven som inte känner sig nöjd har svarat 
negativt på alla mina frågor. Hennes svar är också viktiga för jag tycker att de visar på 
hur påverkade vi blir av hur det är runt omkring oss om andra saker är dåligt så blir lätt 
allt dåligt.  När eleverna skulle berätta vad de tyckte att de lärs sig under utbildningen så 
berätttade många att de kände att de utvecklats personligt under utbildningen både 
genom uppgifterna och när de varit ute på praktiken något som jag vet att de kan ha stor 
nytta av.  
 
Om jag skulle göra en uppföljning på mitt arbete så skulle det vara intressant att i 
framtiden om kanske 5 år träffa eleverna igen för att göra nya intervjuer om hur deras 
liv ser ut då..  
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Bilagor  
 
Bilaga A  
Frågor till intervjun 
 
  
Varför valde du medieprogrammet? 
 
Om du inte valt medieprogrammet vad hade du då gått för program? 
 
Vilka förväntningar hade du när du började i åk 1? 
 
När du ser tillbaka från att du började på medieprogrammet och fram till idag, levde 
skolan upp till dina förväntningar? 
 
Vad har du varit mest nöjd med under din utbildning? 
 
Vad har du lärt dig av att gå medieprogrammet? 
 
Kan du rekommendera programmet till andra? 
 
Känner du att du har tillräckliga kunskaper efter avslutad utbildning så att du direkt 
skulle kunna gå ut och jobba på mediemarknaden? 
 
Vad kommer du att göra när du slutar åk 3? 
 
Vad tror du att du kommer göra det närmaste åren? 
 
Vad vill du göra när du slutar och de närmaste åren? 
 
Vad tror du att du kommer jobba med i framtiden? 
 
Vad vill du jobba med i framtiden? 
 
Tror du att du kommer jobba inom media? 
 
Om du fick börja om gymnasiet skulle du då välja att gå medieprogrammet? 
Om ja varför?  
Om nej varför?  
  
 
Detta är några frågor men sen under intervjun kommer jag även ställa följdfrågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B 
Brevet som jag skickade ut till eleverna inför intervjun 
 
 
Hej  
 
Jag håller nu på att skriva klart mitt examensarbete som är en del i 
yrkeslärarutbildningen som jag går för att bli behörig lärare.  
Mitt examensarbete kommer handla om elevernas tankar om sin utbildning efter 3 år på 
medieprogrammet. Hur ser de på sin framtid och val av utbildning?  
 
Jag skulle därför behöva din hjälp då jag till mitt arbete ska intervjua elever som går 
sista året på gymnasiet. Din medverkan är givetvis frivillig och själklart kommer du att 
vara anonym.  
Hör gärna av dig om du tycker att det låter intressant att vara med. Var och när vi ska 
ses bestämmer du vad som blir bäst för dig. Räkna med att intervjun tar minst 1 timme.  
 
Tack!  
Vänliga hälsningar/  
 
Anna Ottosson  
Isgränd 2 
129 46 Hägersten  
tfn 0734 436 922  
annaottosson77@gmail.com 
 


