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ABSTRACT 
 

____________________________________________________________ 
Författare: Jonathan Hansson 

”Med uppdrag som demokratins väktare” 

En studie om skolans medieundervisning i skuggan av dagens komplexa medielandskap 

”With the Task as a Democracy Gatekeeper” 

A study about schools media education in the shadow of todays complex media landscape 

Antal sidor:  47 

________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna undersökningen är att med hjälp av kvalitativ textanalys, statistikredovisning, 

tidigare forskning och medie- och informationskunnighet som teoretisk analysram undersöka 

betydelsen medieundervisning har för skolans demokratiuppdrag. Detta genom att kartlägga hur 

unga orienterar sig i dagens medielandskap och vidare se hur läroplanens innehåll kan relateras till 

tidigare forskning samt hur den avser att hjälpa kommande generationer att orientera sig i 

informationssamhällets komplexa verklighet. Genom att vidare analysera läroplanens texter med 

hjälp av medie- och informationskunnighet som teoretisk analysram hjälper denna studie till att 

identifiera skolans behov av tydliga metoder som redskap för att kunna genomföra sitt demokratiska 

uppdrag. Redskap som den teoretiska analysramen kan stå för och vidare styrka den betydelse som 

medieundervisningen har för att skolan ska kunna förankra sitt demokratiska uppdrag ännu mer i 

samhället. 

Sökord: Medie- och Informationskunnighet, Medieundervisning, Demokrati, Värdegrund, Läroplan, 

 Skola, Textanalys, Opinionsbildning, Världsbild 
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Förord 
I skrivande stund är jag student som går sista terminen på ämneslärarprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Mitt huvudämne är samhällskunskap medan mina sekundära ämnen är 

religionskunskap och bild. Jag är född och uppvuxen utomlands och flyttade till min mors hemland, 

Sverige, i början av 2000-talet. Jag har tidigare arbetat som obehörig lärare i en friskola utanför 

Göteborg men i samband med min flytt till Växjö år 2010 gick den svenska skolan mot några 

omfattande reformer, vilket betydde att jag fick sätta mig i skolbänken, studera nya ämnen och 

troligen, inom kort, få min lärarlegitimation.  

 Debatten om den svenska skolan är ett område som ständigt återkommer i en rad olika 

mediala plattformer. Efter en omfattande skolreform 2011, PISA-mätningen 2012 och den omtalade 

OECD-rapporten 2015 är det min uppfattning att det är mycket som tyder på att den allmänna 

kunskapsnivå i det svenska samhället håller på att sjunka i relation till både jämförbara länder och 

till tidigare svensk standard. Vidare medför globaliseringens vindar en ny verklighet där en av 

arbetsmarknaden absolut största förutsättning är efterfrågan av kompetent och utbildad arbetskraft. 

Enkla jobb av diverse produktionsverksamhet flyttas till länder med billigare arbetskraft vilket kan 

innebära att, i samband med de sjunkande skolresultaten, fler och fler konkurrerar på 

arbetsmarknaden över färre och färre arbetstillfällen. Världen står i skrivande text inför en av de 

största flyktingskatastrofer sedan andra världskriget vilket bidrar till ett laddat samhällsklimat där 

hat, nationalism och rädslan för ”de andra” ökar. Det går dagligen att höra och läsa i nyheter, 

debatter, inlägg, diskussioner på internet, osv. om olika ställningstagande för hur man bör hantera 

dessa stora problem. 

 Som blivande pedagog och samhällskunskapslärare anser jag att sättet på vilket människor 

från alla sociala skikt tar till sig verkligheten via den ökade mängd av massmediala plattformer 

måste ha en central nyckelroll för hur skolan kommer att kunna genomföra dess värdegrundsarbete 

och därmed vilka attityder som inom en snar framtid kommer prägla det svenska samhället i stort. 

Frågor som därmed blir relevanta här kan exempelvis utgår ifrån vad läroplanens innehåll gällande 

undervisning om medie- och informationskunnighet har för koppling till skolans demokratiuppdrag. 

 Avslutningsvis vill jag rikta särskild tack till Stefan Höjelid på Linnéuniversitetet som har 

varit min handledare i det ämnesspecifika uppdraget och Catharina Bucht på Göteborgs Universitet 

som har bidragit med hjälp av statistiskt material från en av Sveriges största statistiska databaser för 

medieforskning. 

Trevlig läsning 

_________________________________ 
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1. Inledning 

Om vi antar att den ökade mängd av massmediala plattformer har en central nyckelroll för skolans 

förutsättningar för att kunna arbeta mot dess centrala värdegrund, och därmed genomföra dess 

demokratiuppdrag, så måste skolans undervisning gällande medie- och informationskunskap också 

inta en central roll. 

1.1 Introduktion 

Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. 

The real safeguard of democracy, therefore, is education.[…] To prepare each citizen to choose 
wisely and to enable him to choose freely are paramount functions of the schools in a democracy 
(Franklin D. Roosevelt. 1938). 

Roosevelt menar i sin politiska vision att god utbildning är en förutsättning för demokratins 

framgång i ett samhälle. Detta vill jag påstå gäller globalt i alla demokratiska länder. Även den 

svenska skolan som politisk institution genomsyras av ansvaret att fostra demokratiska medborgare. 

I styrdokumenten framgår det vid upprepade tillfällen att demokratiska värden och normer bör 

genomsyra skolverksamheten . Grundidén är att eleverna och därmed samhällets kommande 1

generationer genom skolan ska inskaffa verktyg för att kunna leva, fungera och bidra i ett 

demokratiskt samhälle genom att få möjligheten att utveckla och förstå demokratiska 

förhållningssätt. Det är alltså genom skolan och dess utbildning som samhällets demokratiska 

skyddsnät stärks och förankras i samhällets kollektiva identitet. Skolan är dock ingen neutral 

institution och den påverkas och utsätt ständigt för ekonomiska, politiska, mediala och andra 

påtryckningar. 

 Demokratin kräver viss upplyst förståelse av dess medborgare och för att den ska kunna 

existera så förutsätts det att individerna är något informerade om politik och samhälle. Statens 

offentliga utredningar konstaterar att ett av skolans viktiga demokratiuppdrag handlar om att 

erbjuda elever jämlik tillgång till kunskap och teknik.  Man kopplar demokratiuppdraget till 2

informationssamhället och menar att det i detta sammanhang finns behov av att elever utvecklar 

vissa förmågor för att söka och bearbeta information så att de sedan kan ta ställning och påverka 

samhällsutvecklingen. 

 Lgr 111

 SOU 1999:1172
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 Idag, 2015, har medielandskapet förändrats radikalt och präglas av närmast obegränsade 

valmöjligheter där exempelvis nyheter utgör en krympande andel av all medieutbud. Att 

medielandskapet har expanderat, kommersialiserats och fragmenterats medför också att individers 

intressen får större betydelse. De som är intresserade av politik och samhällsfrågor kan, å ena sidan, 

lätt hitta och ta del av information och nyheter var de vill, när de vill och på vilken medieplattform 

de vill medan de som inte är intresserade av det kan, å andra sidan, lika enkelt undvika denna 

information och bygga sin världsbild utefter deras sociala bakgrund eller på det stoff som skolan har 

lärt dem.  Detta har alltså stor betydelse för demokratin i samhället, men vilken press sätter det 3

egentligen på skolans arbete med medieundervisning? Vi kan alltså se att kopplingen mellan 

demokrati och behovet av god utbildning är ganska uppenbar, likaså gäller det för kopplingen 

mellan demokrati och informerande medier. Men hur ser egentligen kopplingen mellan utbildning, 

medier och demokrati sammantaget ut? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

If young people are to be prepared to change the world, they must first be able to read the world, 
and defining literacy as a reading – writing text – only endeavour limits that reading. Educators 
must acknowledge and embrace the larger mening of literacy, including media literacy and all that 
it implies.  4

Burroughs m.fl. talar om kunskap utifrån ett vidgat textbegrepp och menar på att om unga ska 

kunna förändra världen så måste de först kunna läsa den. Författarna menar att avgränsning av text 

till bara läsning och skrivning, i traditionell mening, idag begränsar ungas förmåga att läsa av 

världen. De menar vidare att även pedagoger behöver förstå innebörden av kunskap i det vidgade 

textbegreppet där medie- och informationskunnighet är en likvärdig del av och allt vad det innebär.  5

 Utifrån ett rimligt antagande om att barn och ungdomar är de åldersgrupper som har störst 

behov av kunskap för att självständigt och kritiskt värdera information, så är de även den största 

åldersgruppen som både exponeras mest för nya medier och som har störst medievana. Ur denna tes 

växer vidare problemformuleringen om att de sjunkande skolresultaten i kombination med den 

växande mediefragmentering skapar grogrund för skeva världsbilder hos kommande generationer, 

vilket i sin tur skapar stora utmaningar för alla de organ som bör agera som Sveriges demokratiska 

väktare i framtiden.  

 Strömbäck (2014:42)3

 Burroughs, Brocato, Hopper och Sanders (2009:156)4

 Ibid.5
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 Vidare hävdar jag att medie- och informationskunnighet, förkortat MIK, erbjuder ett 

analytiskt filter, ett ramverk och länk mellan skolundervisning, medielandskap och demokrati. 

Syftet blir alltså att, med hjälp av en översiktlig bild över ungas medieorientering och 

informationsinhämtning samt kvalitativ analys av läroplanens innehåll, undersöka vilken betydelse 

medie- och informationskunskapsundervisning har för skolans demokratiuppdrag. Följande 

preciserande frågeställning blir därmed: 

• På vilket sätt kan läroplanens innehåll om medieundervisning kopplas till relevant 

medieforskning? 

• I vilken mån kan läroplanens skrivningar hjälpa elever att orientera sig i dagens medielandskap? 

 Som förtydliganden inför vidare läsning kan det här påpekas att mitt syfte varken är att 

kritisera eller försvara mina analytiska ramverk. Utan idén är snarare att med hjälp av dem kunna 

erbjuda ett filter som hjälper att lägga det kritiska fokus på vilka förutsättningar som den svenska 

skolan får från centralt håll i det förebyggande arbetet med dess demokratiuppdrag. 

1.3 Avgränsningar 
Det är viktigt att notera vissa centrala avgränsningar inför vidare läsning av denna studie. För det 

första avgränsas undersökningen till Sverige, alltså den empiriska data som redovisas avgränsas till 

Sveriges ungdomar och den svenska skolan även om avsnitten om tidigare forskning tar en global 

ansats. För det andra är det viktigt att avgränsa vad som menas med unga. Unga i denna studie 

omfattar den ålder för de elever som går i grundskolans senare år, dvs högstadiet. Observera att i 

viss statistisk data kan flera åldrar förekomma och då oftast med syfte till att erbjuda en överblick 

över en viss trend. Den undersökta åldern är trots detta högstadieungdomar. För det tredje är det 

även viktigt att påpeka att när det gäller läroplanen så ska jag fokusera min analys på kapitlen om 

skolans värdegrund, de övergripande målen och – då uppsatsen har en ämnesdidaktiskt karaktär – 

kursplanen för samhällskunskapsundervisning.  
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2. MIK – Studiens analytiska filter  
Som hänvisat för i förgående kapitel om syfte och frågeställningar så är det min idé att 

med hjälp av studien kunna erbjuda ett filter. Ett filter som hjälper till att se och kan 

koppla mellan studiens tre centrala teman om skola, demokrati och medieundervisning. 

Detta med avsikt för att enklare kunna se vilka förutsättningar som den svenska skolan 

får som stöd ifrån läroplanen i det förebyggande arbetet med dess demokratiuppdrag. 

 Med följande avsnitt avser jag att introducera det filter som används genomgående under 

denna uppsats. Idén är som sagts att med hjälp av detta filter lägga det kritiska fokus på vilka 

förutsättningar som den svenska skolan får från centralt håll i det förebyggande arbetet med dess 

demokratiuppdrag. Vidare sker detta genom att koppla kommande litteraturgenomgång med de 

resultat som skall analyseras med avsikt att kunna förklara sambanden mellan hur de sjunkande 

skolresultaten och den växande mediefragmenteringen möjligtvis kan skapa grogrund för skeva 

världsbilder hos kommande generationer och vilka utmaningar detta skapar för den svenska skolan 

som en av våra nuvarande främsta demokratiska väktare.  

 Genom studien avser jag att reda ut ett mycket brett problem, nämligen synen på relationen 

mellan skolundervisning, medie, information, kunnighet och demokrati. För att kunna kartlägga och 

belysa detta sammanhang använder jag mig i denna studie av en allmängiltig ansats som har en 

grundläggande karaktär för förståelsen av hur dessa begrepp hänger ihop, nämligen Medie- och 

Informationskunnighet vilket även förkortas MIK. 

2.1 Media and information literacy 

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who 
cannot learn, unlearn, and relearn.  6

 Toffler talar i ovan citat om en lärandeprocess som innefattar inhämtning av förmågor och 

kunskaper i en vidare mening än bara en kumulativ process. Han talar om lärande i form av 

förändring som inte behöver vara linjer utan snarare kan sträva framåt men även bakåt, i sidled, osv. 

Ursprungligen har man talat om literacy som synonym till läs- och skrivkunnighet, men med tiden 

vidgades dess innebörd till att innefatta mycket mer.  Frågan om medie- och informationskunnig 7

befolkning som demokratisk förutsättning diskuteras och behandlas idag av flera organ. Några 

 Herbert Gerjuoy via Toffler (1970:414)6

 Rivano Eckerdal och Sundin (2014:13)7
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exempel är EU, OECD och FN. Media and information literacy är den engelska termen som 

ursprungligen använts i FNs ramverk som presenterades via UNESCO –deras organ för utbildning, 

vetenskap och kultur– år 2011 och vilket på svenska innebär medie- och informationskunnighet. 

 FN’s utgångspunkt är ett ramverk (se figur 3.1) som syftar till att stärka kommande 

generationers kunskap om en varierad och ökad mängd av medie- och informationsplattformar ur 

ett globalt medborgerligt och demokratiskt perspektiv. Alltså att idag och i framtiden kommer den 

demokratiska strukturen i världen att förutsätta ett mer globalt förhållningssätt och vissa centrala 

kunskaper av sina medborgare. UNESCO menar att detta bör ligga till grund och ses som ”en 

grundläggande mänsklig och medborgerlig rättighet i en allt mer digital och global värld.”  Idén är 8

att öka kunskapen om mediers funktion i dagens samhälle, och rusta upp den globala medborgaren 

med de förmågor som behövs för att söka och ta del av grundläggande mänskliga rättigheter och på 

så sätt främja demokrati och yttrandefrihet. Utgångspunkten för nedan ramverk finns i artikel 19 i 

FN:s allmänna deklaration för mänskliga rättigheter som slår fast att:  

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 
ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

uttrycksmedel och oberoende av gränser.   9

Figur 2.1: UNESCOs ramverk för medie- och informationskunnighet. 

!  
Källa: Carlsson (red) 2014:15
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 FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2011:5)9
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 Figuren illustrerar alla de kunskapsområden som enligt FN ingår i ramverket för vad medie- 

och informationskunnighet innebär. Bakgrunden till utformandet av ovan illustrerat ramverk är den 

explosionsartade information- och mediespridning som har ökat i modern tid. Det man kan 

konstatera är att både möjligheterna och utmaningarna som har medföljt den massiva medie- och 

informationsökning numera har uppmärksammats. Vidare har nödvändiga kunskaper och förmågor 

som rör människors förhållningssätt till information och kunskap lyfts och kartlagts för att belysa 

hur människor ska kunna ta aktiv del i det demokratiska samhället.  För denna studie bidrar 10

UNESCOs ramverk för medie- och informationskunnighet då den utvidgar kunskapssynen om vad 

som innefattas av begreppet ”kunnighet” och sätter det i relation till dagens mediefragmentering 

och vidare i samband med de förutsättningar den demokratiska strukturen bär med sig i samhället. 

 Tanken är att skapa ett utbrett vedertaget förhållningssätt hos den globala demokratiska 

medborgaren om hur olika medier fungerar, hur de skapar mening, hur de är organiserade, vilka mål 

de strävar efter, hur man kan använda de och inte minst hur källkritik fungerar så att man kan 

orientera sig, manövrera, filtrera och klassificera information i dess stora flöde (Se figur 2.2). 

  

 Utöver förmågorna jag har noterat ovan så visar figuren att medie- och 

informationskunnighet även innefattar en kreativ komponent och betonar vikten av att kunna 

producera och uttrycka sig med hjälp av flera medier som uttrycksformer. Det kan alltså vara med 

hjälp av både ord, ljud och bild. 

Figur 2.2: Medie- och informationskunnighet: färdigheter.  

!  
Källa: Carlsson (red.), 2014:14
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 Rivano Eckerdal och Sundin (2014:12)10
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 MIK kan alltså betonas som redskap i den personliga utvecklingen för att göra sig hörd i den 

demokratiska processen.  Även med dagens utbredda internet kan det enkelt konstateras att oavsett 11

om människan befinner sig online eller offline så speglar sig den interaktiva och fysiska 

verkligheten av varandra, därför ställs det också ytterligare krav på den moderna 

samhällsmedborgaren. Idén är att aktörer såsom skolan exempelvis ska kunna hjälpa till att utveckla 

ett förnuftigt handlingssätt, en policy, som balanserar målen mellan å ena sidan att maximera 

möjligheter samtidigt som man å andra sidan minimerar riskerna i den digitala mediekulturen.   12

 MIK som analytiskt filter utgår, i denna studie, ifrån idén om att dagens snabba spridning av 

information, idéer och uttryck gör att vissa förmågor krävs för att ständigt kunna anpassa sig till de 

nya förutsättningar som uppstår i samhället. Förmågorna ovan menar jag kan erbjuda ramverk med 

vilket ett pedagogisk förhållningssätt till skolarbetet kan konstrueras för att stimulera elever till att 

utveckla verktyg för att hantera dessa förutsättningar.  

 Man kan alltså säga att det UNESCO konkret erbjuder med MIK är ett sammanflätat 

ramverk av olika kunskapsområden som utvidgar den traditionella synen på kunnighet, och vidare 

gör att flera förmågor vilket tidigare varit åtskilda numera hänger ihop som förutsättning för 

demokrati och mänskliga rättigheter i världen som modern global by i ständig förändring. 

2.2 MIK som pedagogiskt redskap 
Termen medie- och informationskunnighet är en relativt ny term i Sverige. Som pedagogiskt 

redskap finns två viktiga organ för dess etablering. Statens medieråd, vilket bildades år 2011 med 

uppdrag att verka för utveckling av barn och ungdomars medvetenhet kring medieanvändning samt 

skydda dem mot skadlig mediepåverkan. Nordicom är det andra organ som kan nämnas vilket är ett 

nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikation. Nordicom bildades 1997 på uppdrag av 

UNESCO.  Båda institutionerna är sammanlänkade då båda använder sig utav MIK som ramverk i 13

relation till samhällsutvecklingen i stort och demokratiutvecklingen i synnerhet.  

 Som pedagogiskt redskap förespråkar MIK - pedagogik tio hållpunkter för 

undervisningspraktiker och lärande inom skolorganisationen:  (1) Ett undersökande arbetssätt med 14

elevcentrerat perspektiv (2) Problembaserat lärande (3) Forskningsinriktat arbetssätt (4) Fallstudier 

(5) Samverkat lärande (6) Textanalys av koder och konventioner i olika mediegenrer (7) 

Kontextuell analys av begrepp, institutioner och teorier (8) Översättningar (9) Simuleringar (10) 

 Carlsson (2014:14)11

 Ibid.12

 Wagner (2014:91)13

 Forsman (2014:41)14
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Produktion genom att undersöka och göra något konkret. Dessa hållpunkter är egentligen mycket 

kända didaktiska praktiker som har använts i en eller annan form vid olika tidpunkter inom skolans 

verksamhet. Därför kan de ses som relevanta pedagogiska grundpelare inte bara inom 

medieundervisning utan även i allmänt. 

 Som institution har skolan alltid varit ett medialt rum där olika teknologier har använts vid 

olika tider med syfte att framställa kunskapsproduktion. Allt från den traditionella svarta tavlan och 

läroboken till de moderna surfplattorna och interaktiva lärplattformar kan ges som exempel för 

detta. Oavsett så finns det fler tendenser som pekar på att ju större satsning och tilltro skolan får 

med avseende på information- och kommunikationsteknologi (IKT) desto mer blir skolans uppgift i 

relation till elevers plats och lärarens roll ifrågasatt.  15

 I linje med Forsmans analys så är det vidare viktigt att notera att skolkrisen i Sverige och de 

demokratiska utmaningarna är olika företeelser som är förbundna med varandra då båda avser att 

fungera som koppling mellan det individuella och det gemensamma dels genom 

kunskapsförmedling och dels genom demokratiska principer. Det som Medie- och 

informationskunnighet gör som analytisk filter är att söka nya former av lärande som avser att 

koppla ihop de föränderliga behov näringslivet har med diverse centrala förmågor som är relevanta 

för den demokratiska samtidskulturen. Det ställer vidare krav på skolan att fostra mediemedvetna 

individer, särskilt här i Sverige eftersom vi har en relativt lång tradition av ”grundmurade system 

för yttrandefrihet, pressfrihet, public service, kritisk granskning och etiska diskussioner i och kring 

mediesfären”.   16

 Sammanfattningsvis kan konstateras att eftersom ramfaktorer såsom teknik, ekonomi och 

politik är centrala för att skapa skolans förutsättningar för nya pedagogiska förhållningssätt så kan 

undervisning för MIK – som grundar sig i utbildning baserad på kontextualisering, reflektion, 

kritiskt tänkande och omprövade uppfattningar – ses som ett långsiktigt teoretisk ramverk för 

skolans övriga uppdrag och däribland även demokratin. 

 Forsman (2014:107)15

 Forsman (2014:108)16
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3. Upplägg och metod 
Studien inleds med en kort presentation av ämnesområdet där syftet är att belysa några 

beröringspunkter kring sambanden mellan skola, medier och demokrati. Idén är att på så sätt belysa 

och identifiera ett problemområde som kan komma att sätta den etablerade demokratin på prov i  

framtiden. Vidare presenteras MIK som studiens analytiska filter som avser att hjälpa oss kunna se 

vilka förutsättningar som den svenska skolan får som stöd ifrån läroplanen i det förebyggande 

arbetet med dess demokratiuppdrag. Härnäst ska studiens manual presenteras genom redogörelse 

för och precisering av de överväganden och metoder som kommer att användas i samband med min 

empiriska dataanalys, bearbetning och tolkning. 

3.1 Hermeneutisk ansats 
Studien har en hermeneutiska ansats och därtill hör även ett lågabstrakt förhållningssätt. Detta 

innebär då att någon precist och etablerad teori som tar över och dikterar den inriktning som studien 

kommer att ta undviks.  Snarare erbjuds MIK som analytiskt filter för studien och vidare görs 17

sammanställning av vad aktuell och relevant medieforskning för fram kring samhällets 

demokratiska utmaningar och hur skolan kan stödja demokratin i detta avseende istället. På så sätt 

menar jag att användningen av tidigare forskning lättare kan fungera som inspirationskälla och 

hjälpmedel för att öka förståelsen av det studerade fenomenet i kommande analys. 

 Som analysmetodisk ansats har denna undersökning i synnerhet ett hermeneutiskt 

kunskapsintresse. Syftet är därför att djupare undersöka och få fram texters mening ”utifrån det 

perspektiv som deras upphovsman haft”.  Vidare innebär detta att jag med undersökningen har för 18

avsikt att komma till nya insikter genom tolkningsprocess som söker att förstå relationen mellan 

texters sammanhang (läroplanen och undervisning i grundskolan senare år) och preciserade delar av 

dess innehåll (medieundervisning).  Konkret innebär det att jag avser att upptäcka och förstå 19

meningen som medie- och informationskunskapundervisning har för skolans demokratiarbete 

genom att kritiskt analysera läroplanens textinnehåll. Detta med avsikt att komma åt och kunna 

upptäcka på vilket sätt läroplanens innehåll om medieundervisning kan kopplas till relevant 

medieforskning för att vidare kunna analysera i vilken mån som dess skrivningar kan hjälpa elever 

att orientera sig i dagens medielandskap och därmed bli aktivare samhällsmedborgare. 

 Alvesson och Sköldberg (2008:125)17

 Bryman (2011:507)18

 Stensmo (2013:42); Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:221ff)19
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3.2 Datainsamling och urval: Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys är den metod som jag finner mest lämplig för datainsamling och urval med 

tanke på studien syfte och frågeställningar.  Genom undersökningen avser jag att besvara dess 20

frågeställning – om hur läroplanens innehåll om medieundervisning kan kopplas till relevant 

medieforskning samt i vilken mån som läroplanens skrivningar kan erbjuda elever stöd i att 

orientera sig i dagens medielandskap – genom datainsamling som består av att sammanställa och 

analysera ett snävt urval  av textmaterial med hjälp av aktiv djupläsning. Med snävt urval menas 21

alltså här läroplanen för grundskolan senare år 2011. Främsta fördelen som jag finner med ett snävt 

materialurval är att den erbjuder ett tydligare och mer precist resultat än ett brett materialurval 

eftersom stoffinnehållet alltid blir det samma i alla de sakområden som jag avser att undersöka. 

Vidare är det nog rimligt att anta att läroplanen för grundskolan är det textmaterial som används 

främst av skolans aktörer för att utforma sin undervisning. 

 Ett ytterligare viktigt analysredskap som denna undersökning vilar på är att jag i studien i 

utgår från ett öppet förhållningssätt till de olika tänkbara svaren som textdatan kan tänkas erbjuda i 

relation till dess frågeställningar. Öppet förhållningssätt betyder i detta fall att utgångspunkten för 

vad som exempelvis menas med ”textbegrepp” antar en betydligt mer allmän avgränsning än bara 

läsa och skriva. Jag har med undersökningen för avsikt att bl.a belysa spänningen mellan det 

vidgade textbegreppet där många former av uttryck inräknas (detta kallas generell avgränsning) och 

det snäva textbegreppet som avgränsar text till enbart den skriftliga och läsbara uttrycksformen 

(vilket kallas selektiv avgränsning). Anledningen till att jag väljer ett mer öppet förhållningssätt – 

utöver att det passar med MIK som studiens analytiska filter – är att det kan vara bra redskap att 

underlätta för och erbjuda nyanserade svar på. Riskerna som dock är viktiga att vara medveten om 

och gardera sig emot är att det kan medfölja vissa svårigheter i att hålla fokus på undersökningens 

problemställning.  22

  

3.3 Hermeneutisk bearbetning och tolkning 
Det bör vara närmast självklart för denna studie att ta avstånd från projicering av fördomar! Vidare 

vilar studien på principen om att de förklaringar som här erbjuds förankras i noggrann djupläsning 

av läroplanen och grundar sig strikt på det material som presenteras.  Alltså kommer inte 23

 Esaiasson m.fl. (2012:210ff)20

 Esaiasson m.fl. (2012:220)21

 Esaiasson m.fl. (2012:217ff)22

 Denscombe (2009:367ff)23
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ytterligare material presenteras i vare sig analys, slutdiskussion eller slutsats än det material som 

tidigare har lagts fram. 

 Med den hermeneutiska analysmetoden avser jag att inbegripa materialurval på ett sätt som 

synliggör möjligheten för att förstå ett visst sammanhang. Detta genom en kartläggning av 

innehållet i det snäva texturvalet som vidare kan tyda på strukturer, mönster och teman i relation till 

undersökningens syfte och frågeställningar.  Konkret innebär det att studien inbegriper den 24

betydelse som medie- och informationskunskapsundervisning har för skolans demokratiuppdrag 

genom att använda sig av MIK som analytisk filter när textanalys görs på läroplanen för 

grundskolan 2011. Vidare utgår läroplansanalysen från det system av tumregler metodpraktikan 

framhåller vilket består av några centrala förhållningssätt man antar när man ställer sig mot 

textmaterialet med avsikt att tolka den:  25

• Frågans karaktär – Antyder textmaterialen om något latent budskap utöver dess manifesta 

budskap? Alltså finns det något ytterligare budskap mellan raderna än det som sägs ordagrannt? 

Som exempel skulle man kunna fråga sig om begreppet medie- och informationskunnighet finns 

i läroplanen eller går det att tyda samband utifrån den uttalade texten.

• Tankens klarhet – Finns det en genomtänkt uppfattning om ämnet? 

• Tolkningsperspektiv – Vad betyder texten för olika aktörer som kommer i kontakt med den? När 

det gäller läroplanen, så kan den exempelvis få olika tolkningar beroende på vem som läser den. 

Budskapet kan få olika betydelse om en tjänsteman, elev eller förälder läser den. 

3.4 Tillförlitlighet: Om reliabilitet 
Samhälls- och kulturvetenskapliga undersökningar tenderar generellt sett att utgå ifrån abstrakta 

problemformuleringar där innebörden av begrepp såsom demokrati, information, kunskap osv. 

omtvistas, problematiseras och kompliceras. Detta kan i sin tur innebära viss försvagning av 

undersökningens validitet (pålitlighet) och reliabilitet (tillförlitlighet / trovärdighet) dvs. att studien 

kan ses som slarvig, bristfällig, godtycklig eller normativ.  Därför är det extra viktigt i sådana 26

sammanhang att avståndet mellan de teoretiska ramarna och de metodologiska verktygen inte blir 

alltför stort. För att undvika detta och för att i allmänhet kunna hantera ämnen med hög 

abstraktionsnivå så finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt varav resonemangsvaliditet är det 

kvalitativa tillvägagångssättet. 

 Bryman (2011:508)24

 Esaiasson m.fl. (2012: 221)25

 Esaiasson m.fl. (2012:57ff)26
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 Resonemangsvaliditet betonar att kvalitativ forskning förutsätter kumulativt förhållningssätt. 

Alltså att studier vilar på underbyggda resonemang med systematiska argument vilket i sin tur 

grundar sig på tidigare etablerad kunskap och forskning.  I denna studie innebär detta att tidigare 27

forskning antar avgörande aspekt för dess trovärdighet då det är utifrån förankring i den forskning 

som utgångspunkten för studiens analys kan etableras. För att vidare kunna etablera 

undersökningens tillförlitlighet ännu mer kan avser jag att gardera mig genom att konsekvent 

redogöra för hur, vad och varför jag resonerar som jag gör. På så sätt är det min avsikt att göra 

denna studie så transparent som möjlig för läsaren vilket gör att hen i sin tur kan bedöma själv 

huruvida hen förhåller sig till mina resonemang. 

3.5 Sammantaget: Så gör jag… 
Utifrån MIK som analytiskt filter för hela studien och hermeneutisk ansats för bearbetning och 

tolkning avser jag att använda mig utav en kvalitativ textanalys på läroplanen för grundskolan 

senare år med fokus på dess kapitel om värdegrund, de övergripande målen och kursplanen för 

samhällskunskapsundervisning. Mitt syfte är att genom detta kunna undersöka vilken betydelse 

medie- och informationskunskapsundervisning har för skolans demokratiuppdrag. 

 Konkret innebär det att jag svarar på studiens preciserande frågeställning – om hur 

läroplanens innehåll om medieundervisning kan kopplas till relevant medieforskning och i vilken 

mån dess skrivningar kan hjälpa elever att orientera sig i dagens medielandskap – genom att 

använda mig av följande tillvägagångssätt: För det första används MIK som analytiskt filter som 

läggs på undersökningen som ett översiktligt raster med idén att koppla samman studiens tre 

centrala områden om medier, skolundervisning och demokrati. För det andra utgör läroplanen för 

grundskolan 2011 det material som vidare analyseras. Här görs avgränsning och fokus på det 

innehåll som avser undervisning i grundskolan senare år, dvs högstadiet. De kapitel som jag då 

undersöker består av läroplanens värdegrund, de övergripande målen och kursplanen för 

samhällskunskapsundervisning. För det tredje avser jag att komma åt undersökningens syfte genom 

att avgränsa min fokus ytterligare på analysmaterialet till djupläsning och öppet förhållningssätt 

kring det innehåll i läroplanen som avser att behandla skolans demokratiuppdrag med koppling till 

dess medieundervisning. För det fjärde tar jag hjälp av några analytiska tumregler som redskap med 

avsikt att komma åt både läroplanens manifesta och latenta budskap. Detta för att se om den 

innehåller några genomtänkta uppfattningar kring sambandet mellan demokrati och 

medieundervisning utifrån olika tolkningsperspektiv. 

 Bryman (2011:355) ; Denscombe (2009:378) ; Esiasson m.fl. (2012:57ff)27
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4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I följande avsnitt skall genomgång av vad tidigare forskning har kartlagt sammanställas med syfte 

att upplysa om vad vi redan vet eller tro oss veta om dagens mediers demokratiska funktion, 

medielandskapets tillstånd och betydelsen detta har för utmaningarna i det demokratiska samhället. 

Vidare är avsikten med detta avsnitt att både erbjuda inblick i dagens medieforskningsdiskurs kring 

vilka behov demokratin har i relation till skolan – detta med avseende på dess ramverk för medie- 

och informationskunskapsundervisning – och översiktligt se vad unga har för medievanor. 

4.1 Mediefragmentering genererar publiksegmentering 

Medier har under alla tider varit en viktig del av den demokratiska infrastrukturen, framförallt 

genom principer som yttrandefrihet och pressfirhet. Medier utgör den demokratiska funktionen 

genom tre centrala uppgifter: (1) Informationsuppgiften, medier tillhandahåller den information 

individer i samhället behöver ha för att navigera sig genom och ta ställning i samhällsfrågor (2) 

Granskningsuppgiften, medier ser till att granska de inflytelserika organ som styr i samhället (3) 

Forumuppgiften, medier fungerar som arenor för debatter och diskussioner om svåra samhällsfrågor 

som människor behöver ta ställning till.  Medier ses alltså på många sätt som en av 28

förutsättningarna för en fungerande demokrati och behöver därför kunna nå ut till så många som 

möjligt i samhället, dels för att etablera en social sammanhållning och dels för att information ska 

vara tillgänglig åt alla. 

 I sin artikel om ”Media fragmentation, party system, and democracy”  (2013) slår Mancini 

fast att dagens mediekommersialism skapar ett fragmenterat medielandskap som tvingar olika 

medier att identifiera vad som utmärker just deras målgrupp och därmed rikta in deras innehåll mot 

den. Detta tenderar att innebära att medier utformar sin utgivna information utifrån deras 

kommersiella målgrupp, detta i sin tur innebär att dagens medieutbud och konkurrens gör det lättare 

för människor att skräddarsy varifrån de hämtar sin egen information. Här kan den så kallade 

fenomenet ”echo chamber attitude” skapas, vilket innebär att det blir viktigare för individer att hitta 

likasinnade informationskällor som passar deras egna världsbild och isolera sig från information 

man ogillar än att hitta korrekt information.  Mancini fortsätter och menar på att tiden då enstaka 29

medier konkurrerar om vem som ska få den bredaste publiken är över och att publiksegmentering 

ersätter numera den s.k. masspubliken. Mancini fortsätter och hävdar att kommersialisering och 

nätets starka fäste förändrar dagens journalistik i två ytterligare led utöver mediefragmentering.  

 Strömbäck (2004:84ff)28

 Mancini (2013:45)29
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För det första blir nyhetsorganisationers identiteter mindre tydliga eftersom det konstant skapas fler 

och fler informationskällor idag (bloggar, sociala medier, osv.). För det andra blir journalistens 

professionella identitet svårare att definiera tack vore den s.k. civiljournalistiken vilket tenderar att 

kännetecknas av att man prioritera mobilisering och opinionsbildning som viktigare 

mediefunktioner än just nyhetsförmedling. Detta kommer vidare till uttryck genom ökad betoning 

på värden och emotioner snarare än betoningen på vetenskap och fakta.  Summan blir att det ökade 30

medieutbudet medför att individer får obegränsad tillgång till information från hela världen. Detta 

innebär och leder till att det blir större skillnader i hur individer konsumerar medier och hur de 

bearbetar den varierade mängd av information som strömmar in i deras samhälle och därav vilka 

världsbilder som bildas inom samhället. Den traditionella kommunikationen som präglas av 

information till massan bytts alltså idag ut mot mer och mer individanpassad information. 

  

4.2 Medieanvändning och kunskapsnivåer 

Mediers demokratiska uppgifter innebär att en av de viktigaste komponenter som de fyller för 

människor i samhället är att de används för att ge kännedom och kunskap om samhället och de 

frågor samhället ställs inför. Vidare finns det tydliga samband mellan vilka medier människor 

använder sig utav, exponeras till och konsumerar samt deras kunskapsnivåer.  31

Figur 4.2.1: Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier (%).  

�
Källa: Mediebarometer 2014

Mediedagen 1979-2014 
Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 1979-2014 (%) 
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1. Fram till och med 1993 gällde frågan bokläsning i allmänhet, från och med 1994 har det i frågan angivits  att även skolböcker och facklitteratur ingår. 
2. Fram till och med 2012 gällde frågan allt lyssnande på mp3, även ljudböcker, från och med 2013  avses lyssnande till musik  i bärbar digital spelare, direkt i dator, laptop, 
surfplatta eller annan mediaspelare. 
3. Fram till och med 1993 gällde frågan veckotidningar, från och med 1994 har med tanke på tidskriftsmarknadens förändring även månadstidningar explicit angivits i frågan.   
4. Fram till och med 1993 gällde frågan lyssnande på grammofonskivor, därefter har frågan gällt både grammofon- och cd-skivor. Från och med 2013 avses lyssnande till musik på 
cd-eller vinylskiva. 
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 Av figur 4.2.1 kan konstateras att den samlade konsumtionen av traditionella medier i 

huvudsak har stagnerat och mestadels sjunkit under åren, medan digitala medier har i samband med 

internet ökat markant. Vidare kan därför några konkreta samband om kopplingen mellan 

nyhetskonsumtion i synnerhet och den politiska kunskapsnivån om samhällsfrågor bland individer  

här lyftas.  

 Shehata och Strömbäck slår fast i sin artikel ”A matter of context” (2011) att sammanhanget 

spelar avgörande roll för den sammanlagda kunskapsnivån i ett samhälle. Deras exempel är att 

kopplingen mellan mediekonsumtion och kunskapsnivå kring politik och samhällsfrågor t.ex. är 

starkare hos individer som läser tidningar än hos de som ser på tv-nyheter. Trots det minskar tv-

nyheter i sig kunskapsklyftan i samhället eftersom det har större förmåga att nå ut till de individer 

som annars inte konsumerar nyheter på samma sätt som tidningsläsare gör.   32

 Det intressanta i det avseende är att när det gäller digitala medier så finns det forskning som 

pekar på tendenser som tyder på att kunskapsklyftor mellan olika samhällsgrupper tenderar att öka 

ju mer individer konsumerar digitala medier.  Mediefragmenteringen och publiksegmenteringen 33

kan här möjligtvis vara en del av förklaring till detta. En ytterligare förklaring kan vara att intresset 

för nyheter allmänt har minskat som figur 4.2.2 illustrerar. 

  

Figur 4.2.2: Andel nyhetssökare respektive nyhetsundvikare (%). 

�
Källa: Strömbäck 2015:22

       

22 

gång i veckan tar del av någon morgontidning från 10 till 27 
procent. Dessutom visar forskning att personer som sällan eller 
aldrig läser morgontidning i hög grad väljer bort också andra 
traditionella nyhetsmedier.44 

Källa: Uppdaterad version från Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 2013. 
 
De faktorer som generellt har starkast samband med 
nyhetsundvikande är ålder och politiskt intresse, och framförallt 
när det gäller den minskade papperstidningsläsningen är ålder en 
central förklaring.45  Unga väljer i allt högre grad bort 
papperstidningar. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den 
ökade betydelsen av politiskt intresse för att förklara i vilken grad 
människor följer nyhetsmedier gäller också efter kontroll för ålder.  

Ska man sammanfatta visar denna och annan svensk och 
internationell forskning att människors preferenser och intressen 
har fått allt större betydelse för i vilken utsträckning som man 
följer olika nyhetsmedier, samtidigt som andelen nyhetssökare och 
inte minst nyhetsundvikare ökar över tid.46 Ur ett demokratiskt 
perspektiv är detta viktigt av flera skäl. 

                                                                                                                                                          
44 Shehata & Wadbring, 2012, s. 376, 379. 
45 Strömbäck et al., 2013; Shehata & Wadbring, 2012. 
46 Strömbäck et al., 2013; Shehata, 2013; Shehata & Wadbring, 2012. 
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 Figuren illustrerar både trenden för och andelen av nyhetssökare respektive nyhetsundvikare 

under åren 1986 och fram till 2013. Det som kan konstateras av figuren är att medan andelen 

nyhetssökare tycks ha avstannat så är det ganska uppenbart att andelen nyhetsundvikare fortsätter 

att öka med tiden.  En del forskning hävdar att personer som sällan eller aldrig läser morgontidning 34

också tenderar att i högre grad välja bort andra traditionella nyhetsmedier vilket även har direkt 

samband med medielandskapets fragmentering och segmentering.  Ett mycket tydligt mönster med 35

avseende på dessa kunskapsklyftor är skillnaderna bland åldersgrupper där unga tillhör den 

åldersgrupp som ofta väljer bort nyhetsmedier och har mindre politiskt intresse.  36

 Som summering kan ovan forskning tyda på att kunskapsklyftor bland olika grupper och 

särskilt hos unga tenderar att öka i samband med det ökade medieutbudet i allmänhet och med det 

växande informationsutbudet som de digitala medieplattformar erbjuder i synnerhet. Det är alltså 

både lättare att välja bort information och undvika nyheter samtidigt som det är enklare att sprida 

egen information och uttrycka sina egna åsikter.  

4.3 Risker och utmaningar för demokratin 
Att det är lättare för människor att vara selektiva när det gäller informationsutbud samt att det är 

enklare idag att sprida egen information och uttrycka sina åsikter ska inte enbart förstås som något 

negativt, tvärtemot så finns det många positiva effekter som medieutvecklingen för med sig. I detta 

avsnitt är det dock avsikten att med hjälp av litteratur och tidigare forskning avgränsa för de 

effekter som kan medföra risker och utmaningar för den demokratiska strukturen i samhället. 

 Med utvecklingen av mediemarknad som skapar större medieutbud, mediefragmentering 

och ökad publiksegmentering som bakgrund kan här en allmän ökad politisk samhällelig 

polarisering identifieras. Samhällsmedborgare tenderar att förlita sig på utdaterad kunskap och 

opinion där man ofta söker sig till att bekräfta och stärka egna opinioner snarare än att öppna upp 

för nya möjligheter, nya idéer, nya uttryck, osv.  Detta förstärks vidare av internet och andra 37

digitala medier vilket på många sätt kan ses som hot mot mediernas demokratiska uppdrag.  

 Sambandet mellan medieexponering och kunskapsnivåer har också avgörande roll då arenan 

medier skapar för möten krymper och kunskapsklyftorna bland olika samhällsgrupper ökar. Med 

andra ord innebär denna utveckling alltså att färre människor tar del av samma nyhetsmedier vilket 

 Strömbäck (2015:21)34

 Holmberg och Weibull (2010:24ff); Shehata och Wadbring (2012:376)35

 Ibid.36

 Mancini (2013:49); Nyhan och Reifler (2010:323)37
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naturligtvis kan skapa stora skillnader mellan olika människors världsbild och 

verklighetsuppfattningar. Detta innebär även att det blir svårare för medier att föra meningsfulla 

samhällsdebatter under dagens utformningar av parallella informationsstrukturer där människor 

antingen söker sig till nischmedier, alltså likasinnade medieplattformar där de kan få bekräftelse för 

sina uppfattningar eller alternativt isolera sig från information man inte gillar.   38

 I samband med att det är lättare idag att få tillgång till desinformation via framförallt 

internet så innebär detta i förlängningen att det ställs högre krav på den demokratiska medborgaren 

att erhålla vissa förmågor och ta ansvar vilket traditionellt sett har ställts på andra institutioner och 

de traditionella medierna i synnerhet. Då den demokratiska strukturen inte förstärks av den större 

informationstillgång man har idag menar många forskare att skolundervisningen – och i synnerhet 

medieundervisning – kommer att få en ännu viktigare roll i uppdraget som demokratins väktare i 

samhället.  39

4.4 Medieundervisning som en demokratisk väktare 

Young citizens need to be engaged in understanding the nature of media, its role in civic action 
and politics, and how to use media to access and evaluate information from divergent 

perspective, to effectively communicate and persuade others using different media forms, and 
to take meaningful action.  40

Stoddard talar i sin artikel ”The need for media education in democratic education” (2014) om 

behovet ungdomar har i att förstå mediefunktionen i samhället och politiken samt hur man kan få 

tillgång till och kritisk granska information från olika perspektiv för att kunna ta ställning och skapa 

en meningsfull samhällsdebatt.  

 Vidare skiljer Stoddard på medieundervisning och teknologiundervisning. Han menar att 

trots att ungdomar är bekväma med att kommunicera via teknologi och kan använda sökmotorer så 

innebär det inte att de förstår mediers funktioner och vad olika medier kan representera. 

Undervisning i information och media betonar kunnighet och integrering av teknologi i 

undervisning för att stimulera utveckling av vissa förmågor som är centrala för den moderna, 

globala och demokratiska medborgaren, däribland förmågan att undersöka problem med hjälp av 

olika perspektiv, förmågan att ta ställning i både globala som nationella frågor och förmågan att 

 Mohammed (2012:147ff)38

 Stoddard (2014); Burroughs, m.fl. (2009); Alvermann och Hagood (2000); Carlsson (red.) (2014)39

 Stoddard (2014:2ff)40
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söka kunskap om hur dessa frågor förhåller sig till varandra.  Teknologin i sig har alltså en neutral 41

funktion för undervisningen och den centrala frågan är vad man använder teknologin för.  

 Det vi kan ta med oss i vidare läsning är att alla förmågor förutsätter att den globala 

demokratiska medborgaren förstår rollen och funktionen av de medier hen interagerar med samt att 

hen kan använda sig utav medier för att kommunicera med och göra sig förstådd inför andra.  42

 Forskningen pekar alltså på att mot bakgrund av dagens medielandskap med fri tillgång till 

fakta, data och nyheter – vilket inte alltid är trovärdiga – så skapar medieundervisning en avgörande 

förutsättning för skolans demokratiska uppdrag, detta genom att rusta kommande generationer med 

kunskap som kan vägleda den framtida medieutvecklingen för att stärka den demokratiska 

strukturen i samhället. 

Through both print and non-print venues, the media now pervades everyday life, and, as such, 
serves an educational function […] The question is not wether students will learn from it … but 

what they will learn.  43

 Burroughs m.fl. betonar i artikeln ”Media literacy: a central component of democratic 

citizenship” (2009) att definitionen av kunnighet inom skolan är avgörande för skolans 

demokratiska uppdrag i världen. Det vidgade textbegreppet är betydelsefull här då oavsett om det 

gäller den skriftliga texten eller inte så tar medier större tid av det vardagliga livet och därför har en 

viktig utbildande funktion. Frågan är alltså inte om elever kommer lära sig något, utan vad de 

kommer att lära sig?  

 Vidare betonas att medie- och informationskunnighet utgör en pedagogisk kärna för skolan i 

arbetet med att förbereda elever till att bli kompetenta medborgare i informationssamhället. Utifrån 

definitionen om att medie- och informationskunnighet innebär, förmågan att kunna få tillgång till, 

analysera och besvara olika medier genom kritisk förhållningssätt och delade tankemönster 

konstaterar forskarna att den framtida demokratiska strukturen kommer att vara beroende av att dess 

population har förankrat dessa förmågor väl.  Dagens informationsrika samhället behöver alltså att 44

kommande generationer lär sig att kritisk förhålla sig till auktoritet, objektivitet eller medlade 

kunskap och att de innehar ett fundament som hjälper dem att konstruera möjligheten att förhandla 

med den konstanta informationsströmmen som diverse medier förmedlar. 

 Stoddard (2014:2ff)41

 Stoddard (2014:2ff); Burroughs, m.fl. (2009:154)42

 Burroughs m.fl. (2009:155)43

 Ibid.44
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 Forskning tyder på att medie- och informationskunnighet kan ha positiva effekter på elevers 

förmågor att utvecklas som självbestämmande, aktiva och reflekterande individer eftersom det 

ställer krav på eleverna att vara kritiska och ställa frågor om vad de hör, ser, läser och förstår.  Idén 45

är att skolundervisning med betoning på medie- och informationskunnighet avser att förbereda 

elever till att bryta ner och analysera olika mediers budskap, handlingar, processer och institutioner 

för att komma till insikter om att mediers budskap oftast skapas, marknadsförs och sprids med 

effekter på människors tankar, ställningstaganden och beteenden. Något som har avgörande central 

roll för det demokratiska samhället. Trots detta visar Burroughs m.fl. att det tenderar att råda stor 

brist på kopplingen mellan medie- och informationskunnighet och skolan, han anger då 

skoltradition som viktig förklaring för detta då den oftast brister i sin uppmärksamhet av 

samtidskultur, identitet och maktstrukturer, något som i sig är centrala aspekter för demokratin.  46

Elever upplever alltså att skolstoff oftast inte har att göra med vad som intresserar dem i deras 

vardagliga liv, vilket är intressant då det tilltagande komplexiteten i medieutbudet är ett jätte bra 

exempel på just elevers samtidskultur i synnerhet. Vidare är det intressant att se utifrån detta vad det 

ökande medieutbud har för effekter på elevers informationsinhämtning. För att titta närmare på 

detta kan en översikt över elevers medieanvändning vara därför nu på sin plats. 

4.5 Ungas orientering i dagens medielandskap 
Med följande statistiska data från Findahl, Nordicom och Statens Medieråd har jag för avsikt att i 

denna studie kunna tvinga farm en generell bild av hur unga orienterar sig och söker information 

med hjälp av dagens medier. En översiktlig bild menar jag är viktig i denna undersökning då syftet 

är att kunna identifiera allmängiltiga mönster i frågan om hur unga tar del av nyheter i allmänhet 

med någon slags regelbundenhet eller inte. Kopplingen till studiens problemställning är att med 

tidigare forskning och hjälp av MIK som ett analytiskt filter kunna se om nyhetskonsumtion har en 

viktig demokratisk funktion, och är därför viktig aspekt i hur kommande generationer ska kunna 

orientera sig och delta i samhället. Vidare är det viktigt att notera att studien inte gör anspråk på 

någon djupdykning i ungas användning av särskilda medier eller göra någon särskild indelning av 

ungas tillhörighet till ett eller annat socialt skikt, även om detta skulle vara en mycket intressant idé 

att undersöka för vidare forskning. 

 Anledningen till att jag i denna annars kvalitativa studie låter följande kvantitativa resultat 

inta en sådan central roll är att de på ett enkelt och smidigt sätt kan skapa en nationell överblick 

 Burroughs m.fl. (2009:155); Hinchey (2003:269)45

 Burroughs m.fl. (2009:156)46
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över hur svenska ungdomar orienterar sig i dagens medielandskap och inhämtar nyhetsinformation 

utan att jag behöver göra alltför snäva geografiska avgränsningar där kravet på min fysiska närvaro 

och observation hade varit nödvändig.  Det kan dessutom, ironiskt nog, fungera som bra exempel 47

på hur dagens medielandskap och dess medförda tillgång till stor mängd data och information kan 

på ett effektivt, snabbt och enkelt sätt komma till praktiskt användning när man avser att just skapa 

en översiktlig bild över ett särskilt fenomen. 

 

 Figur 5.1.1 visar att svenska barn och ungdomar, i åldrarna 9-14 år ägnar 264 minuter 

sammanlagt per dag åt diverse medier,  vilket är en svag minskning på 19 minuter jämfört med 48

föregående år.  Medier för rörlig bild och internet utgör de två allra största medieplattformar unga 49

ägnar sin tid åt. 44 procent av barn och ungdomars medietid ägnas åt aktiviteter på internet varav 25 

procent läggs på sociala medier, 16 procent på annan internetanvändning, stor sannolikhet för att 

huvuddelen av denna tid går åt dataspel, och tre procent på tv via internet. Medier för rörlig bild 

Figur 5.1.1: Den bruttotid unga ägnar åt medier fördelad på olika medier 2014 (%) 

�
Källa: Mediebarometern 2014 

Mediedagen 2014: Barn och ungdom 

9-14 år 264 minuter 15-24 år 432 minuter 

Den bruttotid som barn/ungdom ägnar åt medier fördelad på olika medier 2014 (%) 

                    14                               © Nordicom-Sverige 2015 

Anmärkning  
Tabellen ovan visar hur mycket tid befolkningen mellan 9 och 79 år avsätter för medier en 
genomsnittlig dag, vilket betyder att även de som inte använder ett medium är inräknade. De som 
inte tittat på tv räknas följaktligen som om de har tittat på TV noll minuter. De som inte har tittat på 
tv drar alltså ner den genomsnittliga tittartiden i jämförelse med tittartiden bland tittarna. 

Vanlig tv 21% 

Tv via internet 3% 

Inspelad tv 0% 

Film 4% 

Videoklipp 5% 

Text-tv 0% 
Vanlig radio 5% 

Webb-/poddradio 0% Musik 8% 
Ljudbok 0% 

Bok på papper 7% 

Dagstidning på papper 
1% 

Dagstidning på internet 
0% 

Tidskrift på papper 2% 

Tidskrift på internet 0% 

Sociala medier  25% 

Annan 
internetanvändning 16% 

Vanlig tv 14% 

Tv via internet 3% 

Inspelad tv 0% 

Film 5% 

Videoklipp 4% 

Text-tv 0% 

Vanlig radio 8% 

Webb-/poddradio 2% 
Musik 16% 

Ljudbok 0% 

Bok på papper 5% 

Dagstidning på papper 
1% 

Dagstidning på 
internet 1% 

Tidskrift på papper 1% 

Tidskrift på internet 
0% 

Sociala medier 24% 

Annan 
internetanvändning 

14% 

1. Siffran avser lagrad/streamad musik, ej tv eller radio.   
2. Siffran avser ej film på bio eller tablålagd tv.  Observera att tiden för inspelad tv  ingår i tiden för  television. 
3. Siffran avser genomsnittlig tid för socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller blogg. 

 

 Esaiasson m.fl. (2012:258ff)47

 Nordicom-Sveriges mediebarometer (2015:14)48

 Nordicom-Sveriges mediebarometer (2014:24)49
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upptar 32 procent av de ungas tid, där största tiden av den ägnas åt vanlig tv med 21 procent. 

Ljudmedier upptar 13 procent av tiden där musik upptar åtta procent av tiden och vanlig radio med 

fem procent. Bruttotiden som ägnas åt läsande är lägst hos de unga med tio procent. 

 Figur 5.1.2 visar att bland barn och ungdomar i 

åldrarna 12 - 15 så har internet och personliga kontakter 

överlägset betydelse som informationskälla och att ju äldre 

man blir så ökar betydelsen av så kallade traditionella 

medier medan internet börjar tappa i betydelse.  Vidare 50

slår Findahl fast att internet idag är, generellt sett, det mest 

använda mediet för att söka efter fakta och inhämta 

information om egna intressen, kultur, vetenskap och hälsa 

och vilket kan slå över alla åldrar fram till 40 års åldern.  51

Vi kan notera här att nyheter och politisk information inte 

specificeras av ovan figur men Findahl ändå noterar  det 52

som en del av informationen internetanvändare söker när 

de är aktiva. 

 Följande figur 5.1.3 visar en översiktsbild av hur ofta barn och ungdomar tar del av nyheter 

beroende av sin ålder och på vilken medieplattform. Generellt visar bilden att unga i åldrarna 9-12 

tar mindre del av nyheter på alla medieplattformar men att intresset tenderar att öka med åldern.  53

Undantaget är när det gäller tv-nyheter där de unga åldrarna tenderar att ligga på samma nivå av 17 

procent medan andelen av de äldre ungdomarna på 17-18 år som följer nyheter på tv minskar till 13 

procent.  

 Findahl (2014:37)50

 Findahl (2014:38)51

 Ibid.52

 Statens Medieråd (2015:37)53
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Figur 5.1.2: Vilken är viktigaste källan för 
information? 

!  

Källa: Svenskarna och internet 2014. OBS: 
Förtydligande inringningar är egna
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kapitel 5: information och fakta

05 Information och fakta

Internet har idag blivit den viktigaste infor-
mationskällan för de som använder internet. 
2012 delade internet den platsen med televi-
sionen. Men idag har internet gått om och 
får i genomsnitt 3,9 poäng på en skala där 1 
betyder att mediet inte har någon betydelse 
alls och 5 betyder att det är mycket viktig 
som informationskälla. Tv får genomsnitts-
värdet 3,6 och de personliga kontakterna be-
döms som viktigast (4,2).

Som nyhetskälla bedömdes dock televi-
sionen fortfarande 2013 vara viktigast med 
genomsnittsvärdet 3,6 mot internets 3,4. Att 
vara källa till information är ett mer omfat-
tande begrepp och innefattar mycket mer än 
nyheter. 

Internet viktigaste informationskällan
Internet är således den viktigaste källan till 
information idag, men som fallet är när det 
gäller underhållning går det här en mycket 
tydlig skiljelinje mellan unga och gamla 
med de medelålders i en mittenposition. 
Upp till 45 år har internet en helt domi-
nerande ställning som informationskälla 
medan internet intar en undanskymd roll 
för pensionärerna. Här är det de traditio-
nella medierna, tv, radio och dagstidningar 
som är viktigast. Däremellan, i åldrarna 46 
till 65 år, är alla medier inklusive internet 
ungefär lika viktiga. Viktigast, i alla åldrar 
utom de över 66 år, bedöms de personliga 
kontakterna vara.

Söka efter fakta och slå upp ord
Mest utnyttjat är internet, både bland skol-
barn och pensionärer, i sökandet efter fakta 
(90%) och för att slå upp ord (85%). Alla gör 
det åtminstone någon gång även bland pen-
sionärerna. Många, även det i alla åldrar, 
använder internet för att söka efter adresser 

Vilken är den viktigaste källan 
för information?

Hur viktiga är olika informationskällor i 
olika åldrar?

Diagram 5.1. Genomsnittlig bedömning i befolkningen av 
olika mediers viktighet som källa till information på en 
femgradig skala.

Diagram 5.2. Genomsnittlig bedömning av olika mediers 
viktighet som källa till information på en femgradig skala i 
olika åldersgrupper i befolkningen.
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 De stora åldersbetingade skillnader finns i synnerhet med avseende på barn och ungdomars 

nyhetskonsumtion på internet och mobiltelefon. Medan tio procent av unga i åldrarna 9-12 tar del 

av nyheter på internet varje dag så stiger andelen till 25 procent av unga i åldrarna 13-16 och 37 

procent i åldrarna 17-18. Största medieplattformen där andelen unga följer nyheter på idag är i det 

stora hela fortfarande TV, bland det ålderspann för högstadiet tycks TV vara det medie där det flesta 

har svarat på att de tar del av nyheter varje dag eller någon gång i veckan. Mobilen är också ett 

intressant medie då det är här som de stora ökningarna sker från tio procent i åldrarna 9-12 till 31 

procent i åldrarna 13-16 och 43 procent av ungdomarna i 17-18 års ålder. Den medieplattform där 

andelen ungdomar tar generellt sett minst del av nyheterna är papperstidningen. Den största andelen 

av de som följer nyheter via denna medieplattform är på 13 procent av ungdomarna i åldrarna 17-18 

som svarade ja, varje dag. 

 Av ovan överblick kan vi sammanfattningsvis notera att dagens barn och ungdom tenderar 

att röra sig mellan, och använda sig utav de flesta medierna. I genomsnitt konsumerar de medier 

under 4 timmar och 24 minuter per dag. Mest rör de sig mellan internet och medier för rörliga bilder 

medan läsandet är det minsta unga ägnar sig åt. När det gäller frågan om vilka medier unga 

använder sig utav för att ta del av nyheter kan det noteras att ungas ålder spelar stor roll för val av 

medieplattform. Vidare är det viktigt att notera den överlägset stora betydelsen som både internet 

och personliga kontakter har för ungas informationsinhämtning. Något som naturligtvis borde 

påverka deras världsbildsutformning. 

Figur 5.1.3: Hur tar barn och ungdomar del av nyheter (%) 

�
Källa: Statens Medieråd 2015. OBS: Förtydligande inringningar är egna
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10. Några frågor om nyheter (%) Brukar du ta del av nyheter …

Andelen som tar del av nyheter är generellt lägre bland 9–12 jämfört med de äldre 
åldersgrupperna, med undantag för nyheter på tv där man ligger på samma nivå. 
I övrigt är det stora åldersbetingade skillnader, i synnerhet avseende att ta del av 
nyheter på nätet och i mobilen.

Den enda tydliga könsskillnaden avseende nyhetskonsumtion är att pojkar i ålders- 
grupperna 13–16 och 17–18 i högre utsträckning än flickor använder internet som 
nyhetskälla.
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4.6 Hur skaffar sig unga samhällsinformation idag 

Genom att skaffa sig en överblick om hur unga dels disponerar sin medietid och åt vilka 

medieplattformar samt dels vilka medieplattformar de använder till att ta del av nyheter och hämta 

information kan vi identifiera vissa strukturer i ungas mediala beteende. Svårigheten ligger dock i 

den åldersgrupp som studeras då mycket tyder på att inom det ålderspann så sker det i sig vissa 

förändringar i de mediala vanorna.  

 Utifrån den statistik som presenterades kan vi översiktligt konstatera att generellt ägnar sig 

barn och ungdomar i högstadieåldern stora delen av medietiden åt internet, sociala medier och 

medier för rörlig bild trots att andra medier såsom ljud och text också förekommer, men i något 

mindre utsträckning.  När det gäller information i allmänhet så är de två absolut största 54

informationskällorna för unga idag internet och deras egna personliga kontakter.  När vi tittar 55

närmare på nyhetskonsumtion i sig kan vi identifiera att intresset för nyheter generellt sett växer 

med stigande ålder och att den medieplattform som unga använder sig minst utav som nyhetskälla 

är papperstidningen. I övrigt använder sig unga av flera medier när de konsumerar nyheter. TV 

tycks dock fortfarande vara den främsta nyhetskällan de använder sig av när de tar del av nyheter. 

Intressant faktor inom högstadieåldern är att det tycks vara mycket stora förändringar inom just de 

åldrar som ingår i högstadiet med avseende på nyhetskonsumtion, och i synnerhet via internet och 

mobiltelefon där det sker fördubbling i konsumtionen mellan åldrarna 9-12 och 13-16.   56

 Utifrån perspektivet om medie- och informationskunnighet kan vi alltså först fråga oss när 

det gäller betydelsen av informationskällor hur väl utvecklad ungas förmåga är att värdera den 

information de kommer i kontakt med via internet eller via deras sociala interaktion? Vidare kan 

man också fråga sig om det ens är något nytt att barn och ungdomar förlitar sig mest på deras 

närmaste sociala nätverk av familj och vänner när de inhämtar och bildar sin världsbild? Å andra 

sidan kan man fundera över om det ens spelar roll då både när det gäller att ta till sig information 

via traditionella medier, internet eller social interaktion så ställs det alltid vissa krav på skolans 

undervisning att förse elever med de förmågor som krävs för att värdera, bearbeta och 

problematisera olika informationskällor och ställningstaganden. De relevanta följdfrågorna blir då 

istället hur mycket av läroplanens innehåll som vilar på vetenskapliga grunder och om skolan ens 

har möjlighet att förbereda elever till att vara delaktiga, nyfikna och kritiska medborgare i det 

demokratiska samhället? 

 Nordicom-Sveriges mediebarometer (2015:14)54

 Findahl (2014:38)55

 Statens Medieråd (2015:37)56
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5. Resultat - Läroplan för grundskolan senare år 
Följande resultatavsnitt avser att lyfta fram material med vilket analys kan genomföras för att 

besvara studiens centrala frågeställning vilket var (1) på vilket sätt kan läroplanens innehåll om 

medieundervisning kopplas till relevant medieforskning, och (2) i vilken mån kan läroplanens 

skrivningar hjälpa elever att orientera sig i dagens medielandskap.  

 Läroplanen betonar vid upprepande tillfällen att en av den svenska skolans primära uppgifter 

är att stimulera lärande och förbereda individer till att orientera sig i dagens komplexa verklighet 

med hjälp av nödvändiga kunskaper och förmågor.  Detta har jag hittills problematiserat med hjälp 57

av fokus på ett allt mer växande medielandskap och dess påverkan på den demokratiska strukturen i 

samhället. Vidare skall läroplanens innehåll nu granskas och undersökas empiriskt på nytt med 

fokus på dels hur dess innehåll kan relateras till studiens vetenskapliga bakgrund, och dels frågan 

om vilka möjligheter som den erbjuder unga individer till att orientera sig i det allt växande 

medielandskapet. 

 Utgångspunkten för följande granskning är läroplanens själva struktur och uppbyggnad. 

Detta för att min avsikt är att tydliggöra för de föreställningar, antaganden och förväntningar som 

fanns representerat då läroplanen författades med avseende på skolans uppdrag i relation till vad 

som anses vara kommande generationers behov.  Notera återigen att denna undersökning sker 58

inom ramen för den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiken och därför avgränsas studien och 

lägger fokus på granskning av läroplanens kursplan för ämnet samhällskunskap. 

5.1 Skolans värdegrund och uppdrag 
I läroplanens första kapitel formuleras en vision om vilka grundläggande värden som skolan ska 

förmedla till kommande generationer samt vilka uppdrag skolan har. Det konstateras bl.a. att skolan 

är en social och kulturell mötesplats som vilar på grundläggande demokratiska värden för alla.  Ur 59

avsnittet om skolans uppdrag kan man slå fast att en av skolans primära uppdrag är att främja 

lärande genom att bl.a stimulera kunskapsutveckling. Följande stycke kan ses som centralt för att 

denna studie skall kunna ringa in de mål och förmågor som skolan har för avsikt att ge kommande 

generationer för att de ska kunna orientera sig i det växande medielandskap. 

 Lgr 11 (2011:9ff)57

 Håkansson och Sundberg (2012:13ff)58

 Lgr 11 (2011:7)59
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Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  60

 Stycket förmedlar vikten av viss kunskapsnivå som förutsättning i samhällslivet och antyder 

att dagens komplexa samhällsliv består utav stor informationsspridning och snabba förändringar, 

vilket ställer vissa krav på samhällets medborgare. Läroplanen betonar vidare att skolan ska möta 

dessa utmaningar och krav med hjälp av att stimulera elever till att bl.a utveckla förmågor att möta 

information kritiskt, ta till sig kunskap och forma metoder för att just orientera sig i denna 

verklighet. Metoderna kan vidare kanske uttolkas från läroplanens nästa stycken och ses som 

språkliga förmågor i kommunikation av samtal, läsning och skrift men även genom kreativa uttryck, 

nyfikenhet och självförtroende. 

 Det som kan sammanfattningsvis synliggörs av ovan stycke är den antydan skolans 

styrdokument gör om en existerande koppling mellan (1) den komplexa verkligheten 

medielandskapet och dess informationsspridning skapar och (2) det krav denna verklighet kan ställa 

på samhällsmedborgaren i framtiden samt (3) vilka förmågor och förhållningssätt skolan behöver 

stimulera hos den blivande samhällsmedborgaren för att kunna passa in i denna verklighet. 

5.2 Övergripande mål och riktlinjer (Kunskaper) 

Läroplanens andra kapitel slår fast vilka normer, värden och kunskap som skolan har till uppgift att 

utveckla hos alla elever som lämnar den efter nio år. Det är alltså i detta kapitel som läroplanen 

avser att tydliggöra för de mål skolan har och vidare vilken inriktning skolarbetet bör ta för att nå 

dessa mål. Även i detta kapitel betonas skolans ansvar för att dess elever införskaffar sig och 

utvecklar kunskap som är nödvändig för deras framtida roll som samhällsmedborgare.  61

 I synnerhet preciseras avsnittet om skolans kunskapsmål och vilka förmågor som är centrala 

så att skolan har det fulla ansvaret att förse varje elev med, efter genomgången grundskola. Här 

betonas återigen språkliga kommunikationsfärdigheter samt kunskap som kan användas dels för 

vidare studier och dels för det fortsatta samhällslivet och vardagslivet. Följande två mål tycks dock 

återigen koppla essensen i relationen mellan det demokratiska samhällslivet, kunskapsbegreppet 

och medielandskapet. 

 Lgr 11 (2011:9)60

 Lgr 11 (2011:13)61
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda sig av ett 

kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 
överväganden…  62

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda modern teknik 
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…  63

 Målen ovan betonar alltså förmågan att söka och ta till sig kunskap via diverse moderna 

medieplattformar men tar vidare fasta på betydelsen av det kritiska tänkandet när individer möter 

information för de ställningstaganden och beslut de sedan fattar i samhället. Sammanfattningsvis 

kan målen ses som konkretisering och exempel för det ramverk skolan har att förhålla sig till när det 

gäller hur den kan hjälpa elever att orientera sig i medielandskapet. 

5.3 Kursplan 3.15 Samhällskunskap 
I läroplanens sista del lyfts respektive kursplan fram för varje ämne som ingår i svensk 

skolundervisning. I sig består varje kursplan av ämnets syfte, dess centrala innehåll och de 

kunskapskrav som krävs för att få betyg i ämnet.  

 Innan djupdykning och granskning av vilka möjligheter innehållet i kursplanen för 

samhällskunskap har för att hjälpa elever att orientera sig i dagens medielandskap kan det vara bra 

att notera det faktum att andra ämnen också kan ha möjligheter att stimulera elever till att utveckla 

kunskap i frågan, ämnesöverskridande förhållningssätt kan därför vara bra att anta inför fortsatt 

läsning. I ämnet bild exempelvis ingår det att elever efter genomgången grundskola ska ha utvecklat 

förmågor som hjälper dem att förstå hur bildbudskap utformas i olika medier och därför bör de 

kunna kritiskt granska och diskutera olika bildbudskap.  Ytterligare exempel finns i ämnet svenska 64

där kursplanen slår fast att elever ska få förutsättningar till att söka och värdera information från 

olika källor samt att undervisningen ska undersöka hur olika textuttryck kan samspela med varandra 

genom både ord, ljud och bild.  Ovan exempel kan alltså konkretisera vilka samband som kan 65

finnas mellan innehållet i respektive ämne och därför hitta beröringspunkter för samverkan över 

ämnesgränserna. Studien utgår dock ifrån ramen för samhällskunskapens ämnesdidaktik och därför 

granskas kursplans syfte och centrala innehåll mer på djupet i relation till medie- och  

informationsundervisning. 

 Lgr 11 (2011: 13)62

 Ibid. (2011:14)63

 Ibid. (2011:20)64

 Ibid. (2011:225)65
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5.3.1 Syftet med information och kommunikation i ämnet samhällskunskap 

Som skolämne motiveras samhällskunskap i läroplanen utifrån idén om att vissa kunskaper om 

samhället är förutsättningar för att kunna orientera sig och ta ansvar för ens handlingar i dagens 

komplexa värld. 

Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i 

en komplex värld.   66

 Kommentarsmaterialet förklarar vidare att med komplex värld menas värld som präglas av 

bl.a. globalisering med snabb spridning och förflyttning av information och idéer, vilket kräver att 

både individer och samhällen måste anpassa sig till ständigt föränderliga förutsättningar.   67

 Som redskap att orientera sig i den värld menar kursplanen att undervisning i 

samhällskunskap syftar till att utveckla elevers kunskaper om hur individen och samhället påverkar 

varandra. Här lyfter kursplanen bl.a mediala samhällsstrukturer som central del av undervisningen 

vilket avses att behandla de samhällsfrågor som berör människan på samhällsnivå.  Följande syfte 68

är också bra exempel på skolans möjligheter att hjälpa kommande generationer att orientera sig i 

den komplexa mediala verkligheten. 

Undervisning ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om 
hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer.  69

 Syftet betonar här återigen vikten av förmågan att hantera information kritiskt för 

kunskapsutvecklingen om hur man granskar samhället. Läroplanens kommentarsmaterial förklarar 

vidare att det handlar om att inte bli passiv mottagare till informationsflödet där en central aspekt är 

att kunna granska informationens trovärdighet genom att skilja på fakta och värderingar.  Med 70

kritisk granskning slår alltså kommentarsmaterialet fast att källor naturligtvis är viktiga att granska 

men ytterst är det samhället som ska granskas. 

 Lgr 11 (2011:199)66

 Skolverket (2011:6)67

 Lgr 11 (2011:199)68

 Lgr 11 (2011:199)69

 Skolverket (2011: 9)70
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5.3.2 Det centrala innehållet (Information och kommunikation) 

Det centrala innehållet ”information och kommunikation” utgår ifrån idén om att skapa progression 

under grundskolan där eleverna ska träna förmågan att söka information samt granska och analysera 

innehåll i olika medier för att på så sätt kunna föra fram sina åsikter och påverka samhället.  Vidare 71

förtydligar skolverket genom sitt kommentarsmaterial att det centrala innehållet om information och 

kommunikation ska behandla två centrala områden på följande sätt: 

1. Källkritiskt förhållningssätt: Vid styrdokumenten för grundskolans senare år så 

framkommer inget eget specifikt innehåll för källkritik. Det är den andra punkten i det 

centrala innehållet om ”nyhetsvärdering” som kan visa att det källkritiska förhållningssättet 

fortfarande är i fokus även på högstadiet trots att den inte har en egen punkt. Skolverket 

menar att vid högstadieåldern bör det källkritiska förhållningssättet egentligen vara väl 

förankrad hos elevernas arbetsgång, däremot motiveras det som punkt i det centrala 

innehållet för de tidigare åren.  Här betonas de grundläggande metoderna som att ställa 72

frågor, fundera över var information kommer ifrån, vilket syfte informationen kan ha och 

hur man kan skilja på värderingar och fakta som avgörande metoder för att elever ska kunna 

utveckla förmågan att förhålla sig källkritisk till information. 

2. Olika medier och deras roll i samhället: Här avser läroplanen genom den första punkten 

om ”mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållande och granskare 

av samhällets maktstrukturer”  att utvidga, genom undervisningen, den roll medier har i sin 73

samhällsfunktion. Nästa punkt om olika mediers uppbyggnad och innehåll samt 

nyhetsvärdering avser att lära elever orientering i informationsflödet genom att exempelvis 

få undersöka hur dagstidningar är konstruerade eller hur man använder sökmotorer på 

internet samt hur man navigerar sig fram på en hemsida. ”Nyhetsvärdering och hur den kan 

påverka människors bilder av omvärlden”  handlar som jag har noterat ovan om att hålla 74

ett källkritiskt förhållningssätt centralt under undervisningen. Här kan exempelvis frågan 

om hur man kan analysera nyhetsframställning av olika individer och gruppers sociala skikt 

(klass, kön, etnicitet, ålder, sexualitet, osv.) behandlas. Tredje och sista punkten i det 

 Skolverket (2011:24)71

 Ibid.72

 Lgr 11 (2011:202)73

 Ibid.74
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centrala innehållet om information och kommunikation betonar ”möjligheter och risker 

förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier”.  Läroplanens 75

avsikt är att lära elever hur de kan använda teknik för att söka och sprida information som 

kommunikationsmedel med andra människor.  76

 Lgr 11 (2011:202)75

 Skolverket (2011:25)76
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6. Analys 
Utifrån problematisering om att i kombination med den globalt växande mediefragmenteringen och 

de sjunkande skolresultaten så skapas nya demokratiska utmaningar då risken för grogrund av skeva 

världsbilder hos kommande generationer ökar. Jag ställde två preciserande frågor – om dels på 

vilket sätt kan läroplanens innehåll om medieundervisning kopplas till relevant medieforskning och 

i vilken mån kan läroplanens skrivningar hjälpa elever att orientera sig i dagens medielandskap – 

med syfte att identifiera vilken betydelse medie- och informationskunskapsundervisning har för 

skolans demokratiuppdrag. I följande avsnitt ska studiens frågeställning behandlas med avsikt att se 

hur UNESCOs modell för medie- och informationskunnighet i skolan kan fungera som redskap för 

att stärka dess demokratiska uppdrag. 

6.1 På vilket sätt kan läroplanens innehåll kopplas till relevant medieforskning  

Hittills har jag i denna studie utifrån medieforskningen kunnat etablera ett resonemang som bygger 

på fyra steg av orsakssamband som på ett eller annat sätt berör relationen mellan medielandskap, 

demokratiska fri- och rättigheter och skola.  

 För det första har vi kunnat kartlägga att dagens mediefragmentering tenderar att leda till 

etablering av publiksegmentering där medier skräddarsyr informationen till att passa den målgrupp 

de har samtidigt som individer i sin tur söker sig till informationskällor som bekräftar deras 

världsbild snarare än till källor / medier där de kan mötas med andra världsbilder och fakta.   77

 För det andra har vi kunnat identifiera tendenser i medieanvändning som pekar på att 

kunskapsklyftor om aktuella samhällsfrågor tenderar att öka i takt med användningen av digitala 

medier.  Här är det även viktigt att lägga till att ålder tycks vara avgörande faktor i 78

nyhetskonsumtionen där unga tillhör den åldersgrupp som överlag tenderar att välja bort 

nyhetsmedier och ha mindre politiskt intresse.   79

 För det tredje har vi kunnat se en koppling mellan ovan tendenser och demokratiska 

utmaningar. Den demokratiska strukturen stärks inte nödvändigtvis i takt med att individer får mer 

tillgång till information och makt över dess spridning. Allteftersom det blir lättare att få tillgång till 

information så tenderar ansvaret om att ta till sig kunskap att flyttas från de etablerade traditionella 

medierna till individerna själva i samhället.   80

 Mancini (2013:45); Strömbäck (2004:84ff)77

 Dimitrova, Nord, Shehata och Strömbäck (2011:109); Hindman och Wei (2011:228)78

 Holmberg och Weibull (2010:24ff); Shehata och Wadbring (2012:376)79

 Mohammed (2012:147ff)80
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 För det fjärde leder ovan resonemangskedja till att skolan som institution i demokratiska 

länder får större betydelse i att utveckla förmågor hos kommande generationer så att de förstår sin 

roll som demokratiska medborgare i samhället, med både skyldigheter och rättigheter där man i det 

avseendet dels kan använda sig utav olika medier för att kommunicera med och göra sig förstådd 

inför andra, och dels kan värdera och kritisera olika mediers informationsförmedling.   81

 Med hjälp av den kvalitativa textanalysen och UNESCOs modell av medie- och 

informationskunnighet som teoretisk analysram avser jag att koppla samman å ena sidan 

medieforskning och å andra sidan innehållet i läroplanen för grundskolan senare år 2011 med fokus 

på ämnet samhällskunskap. Viktigt att notera utifrån läroplanens manifesta budskap är att termen 

”medie- och informationskunnighet” inte nämns ordagrannt i läroplanen. Undersöker vi däremot 

läroplanens latenta budskap så kan vissa intressanta kopplingar göras. Följande exempel avser alltså 

att belysa de kopplingar som kan göras mellan den svenska läroplanens budskap och det vi vet eller 

tro oss veta idag genom medieforskningen. 

 Enligt läroplanens första kapitel om skolans värdegrund betonas det att i skolans uppdrag 

ingår det att främja elevers kunskapsutveckling så att de ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet som kännetecknas av snabba förändringar och stort informationsflöde.  ”Komplex 82

verklighet” i medieforskningens budskap skulle då kunna vara medielandskap präglad av t.ex 

fragmentering. Vidare betonas därför (i samma anda som MIK-modellen) att vissa förmågor krävs 

att tillägna sig för att kunna använda sig utav nya kunskaper och bli en fungerande 

samhällsmedborgare. Kopplas detta med medieforskning kan läroplanens latenta budskap ses som 

försök till att minska kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället för att möta demokratins 

krav på sina medborgare.  

 Läroplanens andra kapitel om kunskapsmålen lyfter på flera sätt snarlika förmågor som 

direkt kan relateras till både MIK och till medieforskningens betoning om att den demokratiska 

medborgaren numera bör kunna använda sig utav olika medier för att kommunicera med och dels 

göra sig förstådd inför andra samt kunna värdera och kritisk granska olika mediers 

informationsförmedling. Läroplanen betonar nämligen studiefärdigheter och metoder som bygger 

på förmågor såsom nyfikenhet, kritiskt tänkande, värdering av information och förmåga att se 

orsakssamband, men även förmågor av teknisk karaktär där man förväntas behärska medier som 

redskap för informationssökning, kommunikation och kreativt skapande.  83

 Stoddard (2014:2ff); Burroughs, m.fl. (2009:154); Mohammed (2012:147ff)81

 Lgr 11 (2011:9)82

 Lgr 11 (2011:13ff)83
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 Även med fokus på läroplanens kursplan för ämnet samhällskunskap och det centrala 

innehållet för dess undervisning om information och kommunikation kan samma kopplingar göras, 

dels till MIK som teoretisk analysram och dels till det som medieforskningen för fram idag. Redan 

vid syftet kan vi hitta repetition till idén om att ”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi 

kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld” , termen komplex värld 84

återkommer i samband med behovet av vissa kunskaper med syfte att skapa förståelse för hur 

individ och samhälle påverkar varandra. Förmågan att kritiskt hantera information återkommer 

också  och syftar till att stimulera kommande generationer till att bli aktiva mottagare till 85

informationsflödet där de kan granska informationens trovärdighet genom att kunna skilja fakta från 

värderingar och visioner.  

6.2 I vilken mån kan läroplanens skrivningar hjälpa elever orientera sig i 

medielandskapet. 
Som redan noterat så kallar läroplanens manifesta budskap skolor till att förbereda individer att 

orientera sig i samhällets komplexa verklighet med hjälp av nödvändiga kunskaper och förmågor  86

vid upprepade tillfällen. Vidare kan resonemang om att läroplanens tanke utgår från idén om att 

dagens mediala verklighet förutsätter vissa kunskaper och förmågor av samhällsmedborgaren för att 

kunna bevara och främja vissa fri- och rättigheter i samhället genom skolundervisningen. Genom att 

bryta ner läroplanens manifesta budskap hävdar jag med utgångspunkt i medie- och 

informationskunnighet som teoretisk analysram att det krävs en noggrann tolkning av läroplanens 

latenta budskap för att kunna hitta konkreta, metodologiska idéer för hur skolundervisningen i 

Sverige faktiskt kan hjälpa elever att orientera sig i dagens komplexa medielandskap.   

 Läroplanen betonar studiefärdigheter och metoder som nödvändiga redskap för att kunna 

orientera sig i samhället idag men specificerar inte direkt vilka. Vidare förklarar läroplanen att 

språkliga förmågor såsom att kommunicera i samtal, läsning och skrift är en självklar grund på 

vilken skolans uppdrag utgår ifrån.  Ännu mer konkreta exempel som läroplanen betonar via 87

kunskapsmålen är förmågan att kunna kritiskt granska informationsspridning idag när modern 

teknik används som redskap för informationssökning. Detta lyfter läroplanen som avgörande steg 

för att sedan självständigt kunna formulera sina ställningstaganden och inta en aktiv granskande roll 
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i samhället.  Liknande idéer om källkritik, samhällsgranskning, nyhetsvärdering, osv. förekommer 88

även i det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap.   89

 Sammantaget kan konstateras att något konkret ämnesdidaktiskt recept för hur den svenska 

skolan ska hjälpa elever att orientera sig i det komplexa medielandskapet rent metodiskt uttrycks 

inte, men med utgångspunkt i medie- och informationskunnighet så hävdar jag ändå att ovan 

manifesta budskap kan vara formulerat såpass öppet och abstrakt av en anledning. Detta kan 

möjliggöra en friare tolkning av olika aktörer som är berörda av läroplanen och på så sätt skapa ett 

något mer pedagogiskt anpassat förhållningssätt till frågan om hur man bör gå tillvägar rent 

metodologiskt i skolundervisningen. Jag menar därför, i Tofflers anda, att läroplanens brist på 

detaljstyrning möjliggör för skolor att hjälpa elever orientera sig i dagens komplexa medielandskap 

genom att t.ex skapa en multimodal skola där kunskap gestaltas, värderas och omkonstrueras på 

icke linjära grunder, via ett vidgat textbegrepp och med hjälp av flera medier där lärare och elever 

kan lära av varandras erfarenheter snarare än utifrån idén om en agent som överför kunskap till en 

annan. Redan i läroplanens inledande ord konstateras att skolan ju trots allt är en social och kulturell 

mötesplats där olika idéer och ståndpunkter kan frodas och möta varandra. Detta, enligt min mening 

och i enlighet med studiens avsnitt om tidigare forskning gör att skolan numera antar en liknande 

roll som de traditionella medierna en gång har haft. 
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7. Slutdiskussion och slutsats 
Genom att översiktligt undersöka hur unga människors medievanor och eller bristen på 

orienteringsförmåga i dagens informationslandskap med fokus på nyheter och samhällsfrågor ser ut, 

kan vi konstatera att den typiska ungdomen inhämtar sin allmänna information i första hand via sitt 

närmaste sociala kontaktnät och tillgången till internet.  Vidare hävdar jag att det är rimligt att anta 90

att det också är dessa kanaler som ungdomar tenderar att i högre utsträckning förlita sig på när de 

formar sin världsbild och tar ställning i olika frågor. Visst kan det lika gärna handla om mode och 

populärkultur men det skulle vara konstigt om man som ungdom inte skulle bli präglad av ens 

närmaste sociala kontaktnätverk när man socialiseras i sin närmiljö. Med utgångspunkt i studiens 

problemformulering – om att dagens komplexa medielandskap kan skapa nya demokratiska 

utmaningar på grund av risken för att grogrund av skeva världsbilder hos kommande generationer 

etableras – kan vi vidare även notera kritiska risker i hur unga idag etablerar sin 

verklighetsuppfattning. Detta på grund av att de å ena sidan förlitar sig på sina personliga kontakter 

eller via egen nisch på internet medan de å andra sidan i mindre utsträckning tar del av nyheter och 

eller kommer i kontakt med medier där andra världsbilder syns.  Med statistiskt underlag och 91

tidigare vetenskapliga ansatser hävdar jag att denna studie kan hitta visst samband mellan hur unga 

orienterar sig i medielandskapet idag samt de risker och utmaningar samhällets demokratiska fri- 

och rättigheter kan komma att möta inom snar framtid.   

 Trots att den stora mediala variationen, med stor valfrihet, kan bära med sig mycket positivt 

för demokratin då även de traditionella medierna bör naturligtvis granskas. Ovan risker för de 

demokratiska grundidéer i samhället kan dock innebära att de traditionella medierna får det mycket 

svårt att fortsätta agera som ”grindvakter till offentligheten”  genom att försöka kontrollera 92

sanningshalten och trovärdigheten i den information som numera sprids över alla plattformar. 

Därför kan denna studie ses som försök till att undersöka hur skolan som institution kan stödja de 

traditionella medierna i denna roll så att inte allt för stora krav och ansvar förflyttas till individen 

själv. Genom att vidare anta en didaktisk karaktär undersöker studien i synnerhet skolans 

möjligheter att anta rollen som demokratins väktare och detta genom att analysera de formuleringar 

som uttrycks i den svenska läroplanen.  

 Findahl (2014:38); Nordicom-Sveriges mediebarometer (2015:14)90
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 Först relateras läroplanens innehåll till rådande insikter inom medieforskning med fokus på 

medieundervisning. Jag hävdar att studien med utgångspunkt i medie- och informationskunnighet 

som teoretisk analysram hittar flera parallella idéer och förhållningssätt mellan läroplanens text och 

det medieforskningen för fram. Från idén om att den komplexa verklighet  – som består utav stor 93

informationsspridning och snabba förändringar och vilket kännetecknas enligt forskningen av 

mediefragmentering och publiksegmentering – till behovet och förutsättningen av att kommande 

generationer bör – för att kunna orientera sig i den komplexa verkligheten – i större utsträckning 

utveckla förmågor och kunskaper om både hur olika medier fungerar i olika sammanhang, deras roll 

och hur man kan använda sig utav de för att kommunicera och göra sig förstådd inför andra.  Dock 94

även förmågor som är kopplade till de risker som dagens komplexa medielandskap för med sig 

betonas. Förmågor som t.ex att kunna värdera och kritisk granska olika mediers 

informationsförmedling och dess påverkan på opinionsbilder och verklighetsuppfattningar men 

även hur olika medier kan användas i kränkande syfte, mobbing och diskriminering. 

 Utifrån de paralleller som studien kunde identifiera vill jag påstå att mycket tyder på att 

skolan skulle kunna och bör numera agera som ytterligare väktare i demokratins offentlighetstjänst, 

och detta i betydligt större utsträckning än för. När analys kring läroplanens innehåll med avseende 

på hur skolan metodiskt kan hjälpa kommande generationer att orientera sig i det komplexa 

medielandskapet så blir det dock mycket svårt att hitta något konkret. Jag vill dock påstå att det inte 

behöver ses som något negativt. Det faktum att läroplanen lämnar det ganska öppet möjliggör för 

lärare som pedagogiska aktörer att använda sin yrkesautonomi för att på ett kreativt sätt hitta ett 

didaktiskt förhållningssätt som är anpassad till de elevgrupper de möter. Å andra sidan kan det 

också ses som problem, särskild när man söker en princip om likvärdig och centralt förhållningssätt 

när vissa risker för de demokratiska fri- och rättigheter är uttryckligen så påtagliga enligt rådande 

forskning. Här lyfter Burroughs, m.fl. ytterligare intressant problem när de konstaterar att 

skoltradition tenderar att hindra skolundervisningens uppmärksamhet på samtidskultur.  Detta är i 95

synnerhet intressant med tanke på att en stor del av den tilltagande komplexiteten i medieutbudet är 

ett ypperligt exempel på just samtidskulturell fenomen.  

 Som blivande lärare kan jag efterfråga att läroplanen som styrdokument för skolan borde 

erbjuda lite mer handfasta tips för hur man som institution säkerställer att kommande generationer 

faktiskt utvecklar de förmågor som krävs för att hålla demokratin vid liv. Det jag utifrån denna 
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studie kan slå fast är att läroplanens manifesta innehåll brister i att erbjuda insyn i hur unga skall 

kunna orientera sig i dagens medielandskap och därför behöver skolans olika aktörer söka sig 

vidare från styrdokument till andra informationskällor för att hitta konkreta verktyg som skolan i 

rollen som väktare för demokratin skulle kunna behöva.  

 Sammantaget var alltså mitt syfte med studien att, med hjälp av en översiktlig bild över 

ungas medieorientering och informationsinhämtning samt kvalitativ analys av läroplanens innehåll, 

undersöka betydelsen medie- och informationskunskapsundervisning har för skolans 

demokratiuppdrag. Utifrån studiens resultat, analys och ovan resonemang kan jag konstatera att det 

kan finnas flera orsaker till hur världsbilder etableras. Dels kan både förändringar i människors 

medievanor och den tekniska utvecklingen ses som viktiga faktorer för detta. Dels tycks människors 

ålder och mognad påverka hur benägen man är att ta till sig, bearbeta och kanske även ändra ens 

uppfattningar beroende på vilken information man kommer i kontakt med. Slutligen kan det kanske 

vara så att det sker förändringar i människors intressen för olika medier. Skillnaden spelar kanske 

egentligen inte så stor roll. Människor kommer förmodligen att fortsätta tro på det de vill tro på.  96

MIK som analytiskt filter betonar dock att vissa förmågor måste utvecklas oavsett för att hantera de  

demokratiska utmaningar jag i denna uppsats kunnat identifiera.  Slutsatsen för denna studie blir 97

därför att medie- och informationskunnighet som pedagogisk ramverk kan fungera som utmärkt 

pedagogiskt verktyg för etableringen av skolans roll som ytterligare demokratiskt väktare vid sidan 

av de traditionella medierna. Detta bör definitivt inte ses som det enda verktyget. 

 Nyhan och Reifler (2010:323)96
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8. Sammanfattning 

Med en hermeneutisk ansats, kvalitativ textanalys som metod, statistisk redovisning och MIK som 

teoretisk ramverk undersöks studiens frågeställning – hur unga skaffar sig information och 

orienterar sig i dagens medielandskap, hur kan läroplanens innehåll om medieundervisning relateras 

till rådande medieforskning och slutligen hur avser läroplanen att hjälpa elever orientera sig i 

dagens medielandskap – med syfte att kartlägga betydelsen medieundervisning har för skolans 

demokratiuppdrag. 

 Utifrån problemformulering om att dagens komplexa medielandskap kan innebära nya 

demokratiska utmaningar belyser studien hur risken för att grogrund av skeva världsbilder hos 

kommande generationer kan komma att etableras. Studien identifierar med hjälp av tidigare 

forskning demokratiska utmaningar som ligger till grund i dagens mediala fragmentering vilket 

förändrar möjligheterna för hur unga manövrerar sig mellan alla medieplattformar och den stora 

informationsspridningen och vidare problematiserar hur de tycks etablera sin verklighetsuppfattning 

och vad de baserar den på idag.  

 Genom att lyfta fram några centrala formuleringar i läroplanens värdegrund, allmänna mål 

och kursplanen för samhällskunskap blir dess koppling med både resultat från tidigare forskningen 

och studiens teoretiska analysram om medie- och informationskunnighet mycket påtaglig. 

Kontentan är att kommande generationer bör utveckla vissa förmågor och tillägna sig vissa 

kunskaper för att kunna orientera sig i dagens komplexa verklighet, detta menar jag är avgörande 

för att möta de nya demokratiska utmaningarna som växer i de nya mediala landskapen.  

 Slutligen genomför studien en kritisk diskussion om hur läroplanens innehåll avser att 

faktiskt hjälpa kommande generationer till att kunna orientera sig i dagens medielandskap. Här drar 

studien slutsatsen att medie- och informationskunnighetsundervisning som pedagogiskt ramverk 

kan ses som ett ytterligare lämpligt redskap med vilket skolan kan etablera sin roll som ytterligare 

demokratiskt väktare för vårt samhälle vid sidan av de traditionella medierna. 
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10. Bilagor 
Syftet med följande bilagor är att erbjuda ännu mer inblick och förståelse för, i synnerhet, studiens 

fråga om hur unga orienterar sig i dagens medielandskap och inhämtar information. Anledningen 

till att jag väljer att ha följande data som bilagor är att studien i huvudsak har en kvalitativ metod 

som analytisk verktyg och det helt enkelt inte fick plats. Trots detta anser jag att följande statistiska 

data kan erbjuda ytterligare relevant koppling till skillnaden i hur unga tar del av nyheter under de 

senaste åren, till vilken utsträckning och i vilken ålder i mer detalj och kan kanske bidra till djupare 

analys för vidare studier i allehanda nivåer. Viktigt att notera att följande figurer kommer från 

samma källor som studien använde vid resultatredovisning och analys. 

Figur 9.1: Tar del av nyheter via TV, 2010, 2012/13 och 2014 (%)  

�
Figur 9.2: Tar del av nyheter via internet, 2010, 2012/13 och 2014 (%)  

�
Källa: Statens Medieråd 2015
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10 b. Tar del av nyheter via tv, 2010, 2012/13 och 2014 (%)

Mellan 2010 och 2012/13 ökade andelen som tar del av nyheter i någon form 
påtagligt för samtliga medieformer, utom när det gäller i form av papperstidning, 
där en liten minskning kan skönjas. I årets undersökning minskar andelen som tar 
del av nyheter via tv något.

10 c. Tar del av nyheter via internet, 2010, 2012/13 och 2014 (%)

Nyhetskonsumtionen via internet ökade kraftigt mellan 2010 och 2012/13. Sedan 
dess har den inte förändrats avseende den totala nyhetskonsumtionen. Däremot 
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Figurerna ovan visar återigen att andelen unga som ändå tar del av nyheter tenderar att öka gällande 

de flesta medieplattformar med undantag för papperstidningen. Den största ökningen av 

nyhetskonsumtion tycks vara i ungas användning av mobiltelefonen.  

 Mycket tyder på att internet via olika medieplattformar ersätter nyhetskonsumtionen via 

traditionella medier trots att TV fortfarande tycks vara den vanligaste nyhetskällan hos de yngsta 

respondanterna. Förklaring till detta kan vara att unga idag når internet från flera olika mobila 

medieplattformar och därför blir mindre beroende av nyhetskonsumtion via traditionella medier. En 

annan förklaring skulle kunna vara civiljournalistiken som bl.a innebär att individer sänder 

information och delar med sig av olika inbäddade nyhetsinslag via flödet på t.ex sociala medier. 

Figur 9.3: Tar del av nyheter via mobiltelefon, 2010, 2012/13 och 2014 (%)  

�
Figur 9.4: Tar del av nyheter via papperstidning, 2010, 2012/13 och 2014 (%)  

�
Källa: Statens Medieråd 2015
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kan man se en liten ökning av andelen barn och unga som tar del av nyheter via 
internet varje dag. Detta gäller samtliga åldersgrupper.

10 d. Tar del av nyheter via mobilen, 2010, 2012/13 och 2014 (%)

Det område där ökningen av nyhetskonsumtionen är störst gäller mobilen. Det 
gäller både den totala användningen av mobilen som nyhetskälla och att använda 
den varje dag i detta syfte. Bland 17–18-åringarna har den dagliga användningen 
av mobilen för att ta del av nyheter stigit från 24 % 2012/13 till 43 % 2014.

15 

30 

45 

68 
61 

83 82 

93 
87 88 

5 
15 

22 24 

60 
67 

74 
79 

68 
75 

1 
5 4 6 7 8 

14 
21 

0

20

40

60

80

100

9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

2014

2012/13

2010

40

10 e. Tar del av nyheter via papperstidning, 2010, 2012/13 och 2014 (%)

Läsningen av papperstidningar fortsätter att minska. Papperstidningsläsningen 
ökar fortfarande med respondenternas stigande ålder, men ligger generellt på 
lägre nivåer än tidigare. En rimlig tolkning är att internet- och mobilnyheter kommit 
att ersätta läsning av papperstidningar. Eftersom användningen av internet och 
internet i mobilen generellt har ökat kan detta vara en förklaring att nyhetskonsum-
tionen där ökat. En annan, spekulativ, förklaring till ökningen av nyhetskonsum-
tion på internet och i mobilen kan ligga i att stora delar av de inlägg användarna 
gör i sociala medier är länkar till olika former av nyhetsförmedlande inslag. Detta 
innebär att nyhetsmaterial ”bäddas in” i flödet på de sociala medierna, och når 
användaren utan att denne aktivt behöver söka upp det. Nyhetsflöden kan också 
anpassas efter mobilanvändarens egna val och preferenser, vilket troligen också 
påverkar nyhetskonsumtionens fördelning över olika distributionsformer.

Trots ökningen av nyhetskonsumtion via internet och mobilen är tv fortfarande den 
vanligaste nyhetskällan bland 9–12-åringar och ligger på ungefär samma nivåer 
som internet och mobilen bland 13–16-åringar. Bland 17–18 är både internet och 
mobilen betydligt vanligare nyhetskanaler än tv. Om man enbart ser till dem som 
tar del av nyheter varje dag är både internet och mobilen betydligt viktigare nyhets-
källor än tv för de båda äldre åldersgrupperna.
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