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Sammanfattning

Denna uppsats syfte var att undersöka varför studenter sökt sig till
mediepedagogutbildningen i Piteå och var de hamnat efter att de avslutat
den. Detta har undersökts med hjälp av intervjuer och enkäter med både före
detta och nuvarande studenter men också med utbildningsansvariga och tilltänkta
arbetsgivare. För att göra undersökningen mer tillförlitlig så har jag studerat
liknande rapporter, uppsatser och forskning och haft ett nära samarbete med
högskoleverket under resans gång. Resultatet visar att de studenter som sökt
sig till utbildningen har haft ett gemensamt intresse av media och pedagogik
och att det finns ett behov av studenterna inom ett flertal yrkesområden efter
avslutad utbildning. Samtidigt har det visat sig att utbildningen går att
utveckla ytterligare men att den redan idag håller den klass som man kan
förvänta sig av en högskoleutbildning. Den enda negativa tendensen som
visat sig är att det finns ett behov av speciella mediepedagoger på grundskolenivå,
men att ekonomin och de resurser skolorna fogar över inte tillåter att de anställs.
Sammanfattningsvis så motsvarar  utbildningens bredd och kvalité, både när det
gäller medieteknik och pedagogik, de krav och den kompetens som både
studenter, högskoleverket och arbetsmarknaden ställer.



Förord

Som student på mediepedagogutbildningen i Piteå var jag oerhört nyfiken på
att ta reda på vilken arbetsmarknad det finns efter avslutad utbildning. Jag
var också intresserad av att se om andra studenter sett lika positivt på
utbildningen som jag själv.

När jag påbörjade min uppsats så trodde jag att utbildningens ansvariga
skulle se positivt på mitt arbete, för oavsett vad mitt resultat i slutändan
skulle visa så skulle säkerligen uppsatsen  ge vissa  indikationer som skulle
kunna utveckla utbildningen ytterligare. Att försöka förbättra ett företag eller
en utbildning kan väl inte betraktas som annat än positivt?

Från första början har jag dock upplevt att jag mötts av ett obegripligt
motstånd och hade det inte varit för det stöd jag fått från en rad institutioner, en
kunnig nyhetsredaktör, �tvillingarna på mediepedagogutbildningen�, Eva Riklund,
min före detta flickvän Malin  och inte minst min handledare Margareta Rönnberg
så hade aldrig denna uppsats blivit slutförd.

Det absolut anmärkningsvärda i situationen är att samma utbildning som inom sina
kurser förespråkar öppenhet, vikten av demokrati, offentlighetsprincipen och inte
minst rätten att kunna ifrågasätta stänger dörren totalt när de själva utsätts för det
som de i vanliga fall pratar så varmt om.

Mitt mål med detta arbete har aldrig varit att förstöra för utbildningen utan
endast att i bästa fall förbättra den. Hade mitt syfte varit att trycka ner
utbildningen så hade jag definitivt inte publicerat alla fakta i en
examensuppsats, utan vänt mig till de mer slagkraftiga nyhetsmedierna.

Patrik Falk
20 maj - 2000
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1. Inledning

Under det senaste decenniet har intresset för att utbilda sig inom media ökat
drastiskt och det har i sin tur skapat en mängd olika medieutbildningar.
Främst återfinns dessa utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, högskole-
och universitetsnivå men media har även börjat föras in i grundskolan. Det
ökade intresset beror på flera faktorer men främst på utbredningen av den
lätta och billiga, digitala tekniken.

Går man tillbaka till i slutet av 80-talet så var det i stort sett omöjligt att själv
kunna producera egna medieprodukter. Det krävdes under den tiden ofta en
dyr och otymplig utrustning och för att överhuvudtaget klara av att skapa
något krävdes en yrkeskompetens som för de flesta människor tar flera år att
tillägna sig.

Enbart för att kunna producera en enkel folder så krävdes det speciella
sättningsmaskiner som använde sig av en rad olika koder för att man skulle
kunna skriva in den text man ville ha med. Därefter skrevs texten ut på ett
ljuskänsligt fotopapper som man var tvungen att framkalla med en speciell
filmframkallare för att sedan med hjälp av en skalpell skära loss de olika
textblocken och klistra in dem på ett vanligt pappersark.

Skulle det ingå bilder i foldern så krävdes det en reprokamera där man
manuellt rastrerade och fotade av de fotografier man skulle använda sig av.
Därefter framkallades filmen och man skar ut bilderna med skalpellen och
klistrade in dem på samma pappersark som texten. För att utföra detta arbete
krävdes det en rad olika människor med olika yrkeskompetens. Det var
sättare, reprofotografer och de som skar isär textgrupperna och klistrade in
bild och text på pappersarket, kallades för originalmontörer.

Det var så här det såg ut inom de flesta svenska medier i mitten av 80-talet,
vilket gjorde att man i många fall undvek att ta in media i de svenska
skolorna. Det var helt enkelt för dyrt, komplicerat och det var ytterst
ovanligt att det fanns lärare som bar på den mångsidiga kompetens som
införandet av media i skolan skulle ha inneburit.

Det var också på den här tiden ovanligt att man rekryterade personal till
mediebranschen som gått utbildningar. Istället fick man utbilda sig internt
inom medieföretagen och detta gjordes med hjälp av ett lärlingssystem. Detta
innebar att man under några års tid fick gå vid sidan av en redan anställd
person på företaget och att man på så sätt fick den kompetens som krävdes
för att man senare skulle kunna utföra arbetet ensam. Under lärlingsperioden hade
man en lägre lön som sedan höjdes när man betraktades som fullgod yrkesman.
Ungefär så här såg det ut inom mediebranschen innan persondatorerna slog
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igenom på allvar under 90-talet. De relativt billiga datorerna och det allt lättare
sättet att producera media gav en rätt motsägelsefull bild. Medieföretagen klarade
sig genast med en mindre personalstyrka och folk permitterades samtidigt som
antalet medieutbildningar och utbildningsplatser inom media ökade
explosionsartat. (Bilaga 1)

Denna utveckling har idag bromsats upp en aning då arbetslösheten sakta sjunkit i
Sverige under de senaste åren och som i sin tur har lett till en ökad efterfrågan av
kompetent, utbildad personal inom mediebranschen.

Det ökade intresset för media och medieutbildning har i sin tur skapat en
yrkesgrupp som inte funnits tidigare i vårt avlånga land. Denna yrkesgrupp är
lärare inom media eller mediepedagoger som de också kallas och det är till
detta som jag själv för tillfället utbildar mig till.

1.1 Min personliga bakgrund

Efter grundskolan ville jag genomgå samhällsvetenskaplig utbildning för att
sedan vidareutbilda mig till journalist. Detta tillät tyvärr inte mina
medelmåttiga betyg och jag valde istället att utbilda mig till grafiker. Jag
påbörjade denna utbildning 1985 och två år senare fick jag fast anställning
som repro- och originalmontör på ett grafiskt företag.

Så här i efterhand är jag säker på att jag fick denna anställning mycket tack
vare den lärare vi hade i Grafisk teknik. Han kom direkt från yrkeslivet, utan
pedagogisk erfarenhet, men med ett brinnande intresse av att lära ut den
kunskap han samlat på sig under sina 20 år som yrkesverksam grafiker. I
ärlighetens namn så var det väl lite si och så med den teoretiska delen av
utbildningen, men vi lärde oss verkligen det grafiska hantverket och vi
förbereddes grundligt för den stressiga och ytterst noggranna arbetsmarknad
som väntade efter avslutad utbildning.

Vi var tio stycken elever och alla kunde efter att ha hämtat ut sina slutbetyg
gå direkt till en fast anställning inom den grafiska branschen. Att det blev så
berodde på flera faktorer men främst på att vår lärares enda egentliga mål var
att alla hans elever skulle få ett fast arbete efter avslutad utbildning. För att
han skulle nå sitt uppsatta mål krävde han att vi under hela utbildningen
skulle praktisera ute på olika företag, att vi skulle göra så många fel som
möjligt innanför skolans väggar och att vi skulle göra så många produktioner
att vi kände oss säkra inom vårt yrke när det var dags att lämna utbildningen.
Min trygga tillvaro som grafiker lämnade jag sju år senare för att mina
intressen för andra medier tog över alltmer. Den dagliga kontakten med
journalister och fotografer i mitt yrke som grafiker och mitt frilansande som TV/
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videofotograf hade helt enkelt fått mig att tröttna på färg, form och inte minst
typografi.

Vägen ut från mitt yrke var att jag blev antagen på en medielinje på
folkhögskolenivå. 1996 lämnade jag Göteborg bakom mig för att studera
ämnen som journalistik, radioproduktion, TV/video, datakunskap och
företagsekonomi i Leksand. Återigen var de två lärarna tagna direkt från
mediebranschen. En hade arbetat som radioproducent på Utbildningsradion i
30 år och den andra inom film och video ungefär lika lång tid.

Undervisningen i de olika ämnena var koncentrerad på många praktiska
uppgifter med korta deadlines, vilket innebar att varje elev fick göra ett
flertal olika produktioner inom varje kurs. Varje uppgift redovisades där den
bemöttes av konstruktiv kritik från både studenter och lärare.
Utbildningstiden var för mig och de andra i klassen ytterst lärorik och ett
flertal fick arbete inom mediebranschen direkt efter avslutad utbildning.

Efter folkhögskoleutbildningen fick jag ett frilansjobb under sommaren där
jag ensam dokumenterade turistsäsongen i Rättviks- och Leksands
kommuner. Resultatet blev tre stycken filmer. När mitt frilansuppdrag
började närma sig sitt slut så hade jag den turen att jag i samma veva fick en
projektanställning på TV4 Botnia i Umeå. Min arbetsuppgift på stationen
skulle bli nyhetsfotograf och redigerare.

I Umeå hann jag knappt hälsa på mina nya arbetskamrater innan jag fick mitt
första nyhetsuppdrag. I bilen på väg till presskonferensen fick jag kanske den
största nyheten själv: jag skulle inte fotografera utan istället vara
nyhetsreporter.
Jag kände hur nervositeten kom smygande men mitt första uppdrag som
nyhetsreporter gick trots allt ganska bra och det var i den positionen jag
arbetade tills min projektanställning var över.

När jag lämnade TV4 Botnia för att åka hem och fira jul i Göteborg var jag
inne på mitt 28:de år. För första gången i mitt liv började jag tänka på att
även jag någon gång i framtiden kanske blir förälder och att det då kanske
inte är så lämpligt att  flacka runt i vårt avlånga land och arbeta som
projektanställd. Dessa tankar, och min vetskap om svårigheten att få en fast
anställning inom den bransch jag i stort sett levde för, fick mig att ta kontakt
med ett par personer i min bekantskapskrets. Dessa personer arbetade vid
den tidpunkten som medielärare på gymnasienivå.

Med deras hjälp fick jag efter ett tag en utbildningskatalog från Luleå
tekniska universitet och i den fanns det en utbildning som passade mig
perfekt. Utbildningen var en tvåårig mediepedagogutbildning förlagd till
Musikhögskolan i Piteå. Jag lusläste utbildningens innehåll och rådfrågade ett
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flertal av mina vänner innan jag slutligen bestämde mig för att söka, trots att jag
saknade pedagogisk kompetens som enligt broschyren var meriterande vid
urvalet.

Mitt under fotbolls-VM 1998 fick jag ett efterlängtat brev på posten och när
jag öppnat det stod det klart att jag var antagen på
mediepedagogutbildningen i Piteå. Efter att jag tackat ja till utbildningen gick
resten av sommaren åt till funderingar om jag verkligen skulle klara av en
högskoleutbildning. Det var ju elva år sedan jag läste senast, i alla fall på en
utbildning som ställt krav för att få godkänt.

Någon vecka innan utbildningsstart gjorde jag en sista kontroll av
utbildningen genom att ringa arbetsförmedlingen i Piteå. Jag ställde frågor
om kvalitén på utbildningen och om det fanns någon arbetsmarknad efter
avslutad utbildning.

Svaren var enbart positiva.

1.2 Min syn på mediepedagogutbildningen

Med en hel del kunskap från olika medier i mitt personliga bagage var det
främst de pedagogiska kunskaperna som jag såg fram emot att få under
utbildningstiden i Piteå. Jag var också säker på att de olika kurserna inom de
olika medieteknikerna skulle ge mig en hel del ny kunskap, i alla fall
teoretisk. Utbildningen var ju på högskolenivå.

Under utbildningens gång har jag ibland varit frustrerad på att det fattats
olika delar och att kraven ibland varit på en alldeles för låg nivå. Jag har också
tyckt att den pedagogiska praktiken som bara varit 6 till 8 dagar under två års tid,
och detta utan handledare, varit en alldeles för liten del av utbildningen.

Nu i efterhand när jag snart avslutat min utbildningstid så har dock denna
frustration avtagit och jag har insett att alla de fakta och all den kunskap som de
olika lärarna gett mig under utbildningen faktiskt varit ett personligt lyft. Jag har
lärt mig så många nya och viktiga kunskaper att jag idag känner att jag är väl
förberedd för en väntande yrkesroll både när det gäller ren medieproduktion och i
en eventuell roll som mediepedagog.

Utbildningen som innehållit kurser som mediekunskap, datakunskap,
pedagogik, rörlig bild, filmhistoria, ljudmedier, multimedia, skrivande har
faktiskt gett mig en sådan bredd inom medieområdet att jag i stort sett kan
påbörja en anställning inom vilket medieområde som helst. (Bilaga 2)

4.



Det enda som jag sett som negativt är att det inte ingått någon didaktik, metodik
och en minimal praktik utan respons inom pedagogikkurserna.
Det var ju den kunskapen som jag egentligen mest såg fram emot att lära
mig. Men som sagt, nu när jag hunnit mogna och smälta alla de fakta jag matats
med under de två åren på utbildningen så har jag faktiskt insett att begrepp som
metodik och didaktik inte längre är relevanta inom den svenska skolan. Dessa
begrepp tillhör istället de fyrkantiga och traditionella undervisningsformerna som
inte längre har någon plats i vårt nya informationssamhälle. Nu ser jag istället att
min tid på mediepedagogutbildningen i Piteå gett mig ett försprång gentemot
studenter på andra pedagogutbildningar i Sverige. Utbildningar som fortfarande
envisas med uråldriga begrepp och undervisningsmetoder.

Jag skall också erkänna att jag varit kritisk till nivån på utbildningen där det i
stort sett har räckt att närvara vid föreläsningarna för att få godkänt på de
olika kurserna. Men även här har jag insett att den framtida skolan har
lämnat skriftliga tentamen, restuppgifter på inlämningar och kontroll av
kunskap bakom sig. Istället är det upp till studenterna själva att välja vad de
vill lära sig och att inte räkna med feedback från lärare utan istället ge och få
detta från sina klasskamrater.

Sammanfattningsvis så är mediepedagogutbildningen i mina ögon en bra och
nyskapande plattform som ser till att dess studenter lärt sig att självständigt
handskas med en kaotisk undervisningsform där det är upp till varje student att på
eget bevåg se till att få in så mycket kunskap som möjligt under utbildningstiden.
Just detta tillsammans med att mediepedagogutbildningen är en av de utbildningar
som ligger längst fram när det gäller det �nya lärandet� gör att man som student
känner att man har ett stort försprång gentemot andra studenter med en liknade
utbildning.

Jag har även insett att det inte ställs samma krav på en mediepedagog som
exempelvis en idrotts-, bild- eller musiklärare. Media är ju inte ett
obligatoriskt ämne i skolan och som medielärare krävs det inte, och ingen
räknar heller med att du har, en fullgod kompetens i den medieteknik du
undervisar i. I dagens läge är det ju ofta ändå så att dina framtida elever
behärskar medietekniken betydligt bättre än vad du själv gör. Detta tack vare
att de växt upp med den digitala tekniken som en naturlig följeslagare.
Samtidigt är det ju också så att den snabba teknikutvecklingen gör att det du
lär dig idag redan är gammal kunskap imorgon, så varför lägga ner en massa
onödig tid på att sätta sig in i teknik?
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Samtidigt har det varit svårt både för mig själv, andra studenter och även
utbildningens ansvariga att förklara hur mediepedagogernas arbetsmarknad ser ut,
vad en mediepedagog förväntas kunna och inte minst vad en
mediepedagog egentligen är. Det är också av dessa anledningar jag beslutat
mig för att ägna mitt examensarbete åt dessa funderingar.

1.3  Motivet till denna uppsats

Som student på mediepedagogutbildningen i Piteå och efter ett antal
yrkesverksamma år inom mediebranschen är jag nyfiken på hur en framtida
arbetsgivare kan se ut. Jag är också intresserad av att se vad före detta
stunder har hamnat efter utbildningen och om de sett utbildningen lika
givande som jag själv. Det är också med spänning som jag ser fram emot
vilken kunskap de anser sig behövt mer av och inte minst hur de skulle vilja
förändra utbildningen om det nu finns någon anledning att göra det.
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2. Syfte

Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka av vilka anledningar
studenter sökt sig till mediepedagogutbildningen i Piteå och var de hamnat
efter avslutad utbildning. Det är också intressant att försöka få fram de
faktorer som bidrar till utbildningens nuvarande styrka och se om den går att
förbättra ytterligare, om det nu finns behov av det.

7.



3. Problem/frågeställningar

För att få en bättre inblick i hur man kan gå tillväga vid en sån här
undersökning så tog jag kontakt med Högskoleverket och fakultetsnämnden
vid Luleå tekniska universitet. (Bilaga 3)
Efter en hel del tankar och funderingar hit och dit beslöt jag mig för att
inrikta mig på följande problem/frågeställningar:

- av vilka anledningar söker sig studenter till mediepedagogutbildningen i
Piteå?
- vad är utbildningens styrka?
- vilken arbetsmarknad finns efter avslutad utbildning?
- finns det ett behov av att förbättra utbildningen, eller är den optimal som
den är?
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4. Avgränsning

Det hade varit intressant att göra djupare intervjuer med representanter från
mediebranschen, grundskolan och utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-,
högskole- och inte minst universitetsutbildningar. Detta för att på ett mer
exakt sätt kunna peka på den kompetens som en framtida arbetsmarknad
efterfrågar hos en mediepedagog.

Intervjuerna med före detta och nuvarande studenter kunde också varit
djupare och helst av allt skulle jag ha velat intervjua samtliga studenter som
genomgått utbildningen. Tyvärr har den korta tiden för detta examensarbete
och svårigheten att nå alla före detta studenter förhindrat den målsättningen.
Detta i sin tur innebär att det finns aspekter och förhållanden som inte
kommer att framgå i denna uppsats, men min ambition är i alla fall att den
kommer att ge en någorlunda rättvis bild av hur det ser ut.

Min tanke var också att gå igenom alla de utvärderingar som lämnats av
studenter under de år som mediepedagogutbildningen funnits. På så sätt hade
jag kunnat se om synen på utbildningen varit densamma när studenterna gick
utbildningen och som den ser ut efter att de avslutat den. Detta var tyvärr ett
arbete som skulle ha blivit så omfattande att tiden inte skulle räckt till vilket i
sin tur gjorde att jag valde att utelämna detta i denna uppsats.

9.



5. Metod

De metoder för insamlande av data som jag använt mig av är intervjuer och
enkäter. Dessutom har jag satt mig in i liknande forskning, ett antal
rapporter, högskoleverkets olika utvärderingar och jag har även läst en hel
del referenslitteratur.

För att få svar på mina frågeställningar och kunna nå mitt syfte med denna
uppsats så beslutade jag mig för att intervjua studenter från alla de klasser
som funnits sedan mediepedagogutbildningen i Piteå startade 1995.
Jag ansåg också att en intervju med utbildningens studierektor och
Musikhögskolans prefekt borde ingå för att ge resultatet ytterligare en
dimension. För att se om utbildningen fortfarande ser ungefär likadan ut så
valde jag också att intervjua nuvarande studenter i årskurs två. Studenterna i
årskurs ett valde jag däremot att inte använda mig av i denna uppsats.
Anledningen till det är att jag tycker att de varit för kort tid på utbildningen
för att deras uppfattning skulle vara relevant för resultatet.

Förutom dessa personer så har jag även sänt enkäter till rektorer på
grundskolan och intervjuat utbildningsansvarige på
mediepedagogutbildningen på Karlskoga folkhögskola.

Min avsikt var också att intervjua ansvariga på mediepedagogutbildningen på
Dramatiska Institutet, en mediepedagog på Piteå kommun och inte minst
medieutbildningsansvariga på högskoleverket. Tyvärr så har dessa personer
inte haft tid att ställa upp på intervju och de medverkar därför inte i denna
uppsats.

Valet av mina metoder har jag gjort efter förslag av högskoleverket, den tid
jag haft till mitt förfogande och inte minst genomförbarheten. Den metod jag
använt mig av är en av tre modeller som högskoleverket använder sig av när
de undersöker kvalité på högskoleutbildningar. Den jag använt kallas för
brukarmodellen.

Brukarmodellen - där går man ut och undersöker studenternas, personalens och
arbetsmarknadens syn på utbildningen.

De andra två modellerna som högskoleverket använder sig av är:
Förklaringsmodellen - här tittar man på processen, genomförandet och resultatet.

Måluppfyllelsemodellen - här jämför man det som står på papper och med hur
det förhåller sig i verkligheten.
(Medieansvarig, Högskoleverket, telefonintervju mars 2000, bilaga 3.)
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5.1 Före detta studenter

Intervjuerna med före detta studenter gjordes per telefon och varje intervju har
innefattat tolv frågor. Varje intervju tog mellan 30 och 40 minuter.
Telefonintervjuer har varit svåra att genomföra eftersom den enda chansen att nå
de aktuella studenterna varit på kvällstid mellan 18.00 och 22.00. När det gäller
urvalet (alla var en omöjlighet att nå) så har jag slumpmässigt valt ut studenterna
med hjälp av ett studentregister. Jag hade ingen koppling till dessa studenter innan
telefonsamtalet. Sammanlagt intervjuades 17 av 38 före detta studenter.

A: Sex av dessa var från den första utbildning som startades 1995.

B: Sex var från utbildningen som startades 1996.

C: Fem från utbildningen som startades 1997.

Jag inledde alla telefonintervjuer med att prata lite allmänt om mitt arbete
och om vikten av deras deltagande. Alla personer jag fick kontakt med ställde
upp utan tvivel. De flesta ville dock förbli anonyma.

5.2 Nuvarande studenter i årskurs två

När det gäller de nuvarande studenterna som påbörjade sin utbildning 1998 så
har jag skickat ut frågorna via mail (skickades ut till alla studenter i åk 2) och som
de sedan i lugn och ro kunnat besvara. Jag anser att detta är ett bättre sätt än en
telefonintervju men det ultimata hade ändå varit att göra personliga intervjuer.
Sammanlagt intervjuades sex av nio nuvarande studenter från denna årgång.
Antalet frågor som de besvarade var sex stycken.

5.3 Rektorer på grundskolor

Enkäten till rektorer på grundskolorna har skickats via mail eftersom
avstånden varit för långa för personliga besök. Från början hade jag för
avsikt att intervjua dem via telefon men ganska snart insåg jag att de var oerhört
svåra att få tag i. Sammanlagt skickade jag ut enkäter till 90 olika grundskolor
men fick bara svar av 13 stycken. Ändå skickade jag ut samma enkät fyra gånger
för att på så sätt påminna dem som kanske glömt av att besvara den. Enkäten
innehöll sex frågor rörande behovet av mediepedagoger i grundskolan.
Geografiskt sett så skickade jag enkäten över hela Sverige, detta för att få ett mer
nationellt svar.
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5.4 Mediepedagogutbildningens studierektor

Intervjun med mediepedagogutbildningens studierektor gjordes personligt
med min handledare närvarande. Handledarens närvaro berodde på ett
önskemål från studierektorn. Intervjun bestod av 29 frågor och den varade i
en timma ungefär. Jag antecknade personligen ner de olika svaren under
intervjun som egentligen skulle spelats in men det fanns tyvärr ingen
ljudutrustning tillgänglig.

5.5 Musikhögskolans prefekt

Intervjun med prefekten på Musikhögskolan baserades på de svar och fakta
jag fått in från grundskolor, före detta och nuvarande studenter,
högskoleverket, studierektorn och Karlskoga folkhögskola.Intervjun spelades in
med en minidisc och tekniken sköttes av en klasskamrat då jag ansåg att det
skulle underlätta för mig själv. Intervjun bestod av 28 frågor som blev till 21 då
han enbart hade en halvtimmes tid att avvara. Frågorna som jag ställde hade lästs
igenom av både en nyhetsredaktör och två studenter på
mediepedagogutbildningen.

5.6 Mina metoder och alternativa metoder

Jag har använt mig av enkäter och intervjuer därför att jag ansett dessa
metoder som mest tillförlitliga och att man på så sätt kommer nära dem man
vill ha svar från. Helst av allt så skulle jag ha sett att jag haft personlig
kontakt med alla inblandade men det hade varit omöjligt på grund av tid,
ekonomi och inte minst de långa avstånden. Hade detta trots allt varit
genomförbart så hade svaren och kanske resultatet på denna uppsats blivit
något annorlunda. Detta för att man då hade kunnat ställa en rad följdfrågor
som i sin tur gett svar som i nuläget inte framkommit.

För att göra denna uppsats så kunde man använt sig av en rad olika
alternativa metoder. För att nämna några så kunde man samlat alla före detta
studenter och fört en diskussion runt de olika frågeställningarna. Man kunde
också ha koncentrerat intervjuerna till studenternas nuvarande arbetsgivare
och på det sättet fått fram liknande svar men från en annan synvinkel.
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5.7 Genomförandet

Min utgångspunkt för genomförandet var att med hjälp av offentliga
handlingar från skolan skaffa mig den insyn i utbildningen som krävs för att
ställa de absolut relevantaste frågorna. Detta drog dock ut på tiden, mycket
beroende på att de ansvariga haft fullt upp med den vanliga
skolverksamheten och att jag personligen vänt mig till fel personer och i flera
fall varit otydlig.

Med anledning av detta så har jag fått sänka min ambitionsnivå under resans
gång och även fått lita på min egna intuition och den referenslitteratur jag  läst när
jag ställt mina frågor. Högskoleverket och Luleå tekniska universitet har också i
stor utsträckning lotsat mig in på rätt väg och min egen erfarenhet som student på
utbildningen har också hjälpt mig då jag varit väl insatt i utbildningens innehåll och
hur den bedrivs.

Eftersom det visat sig att denna undersökning av olika anledningar varit
känslig för ett flertal av intervjupersonerna och att tekniken inte alla gånger
tillåtit inspelning så har de flesta intervjuerna antecknats ner på papper.

Med tanke på att jag själv är student på utbildningen och då kan ha
subjektiva uppfattningar så har två studenter på mediepedagogutbildningen
och en nyhetsredaktör läst igenom mina frågor innan jag ställt dem. Detta för
att frågorna inte skulle vara vinklade eller färgade av min egna inställning till
utbildningen.

En stor fördel under mitt arbete är att jag själv varit elev på
medieutbildningar både på gymnasie-, folkhögskole- och högskolenivå. Att
min före detta flickvän läser till 1-7 lärare på Umeå universitet, att jag har
vänner som är verksamma inom mediebranschen och inte minst mina
kontakter bland lärare på medieutbildningar har också varit mig till stor hjälp
under arbetets gång.

5.8 Medverkande/undersökningsobjekt

De personer och objekt som ingått i min undersökning är följande:

6 stycken studenter mediepedagogutbildningen 1995-1997. (Bilaga 5)
6 stycken studenter mediepedagogutbildningen 1996-1998.  (Bilaga 5)
5 stycken studenter mediepedagogutbildningen 1997-1999.  (Bilaga 5)
6 stycken studenter mediepedagogutbildningen 1998-(2000). (Bilaga 6)
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Studierektorn på mediepedagogutbildningen i Piteå. (Bilaga 7)

Prefekten på Musikhögskolan i Piteå. (Bilaga 8)

Utbildningsansvarig på IT-pedagogutbildningen på Karlskoga folkhögskola.
(Bilaga 9)

13 rektorer på grundskolor i Sverige. (Bilaga 10)
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6. Mediepedagogbegreppets innebörd

Anledningen till att diskutera begreppet mediepedagog är att det är svårt att
med enkla ord förklara vad det står för. Ordet mediepedagog består av två
sammansatta led och dessa är media och pedagog. Att enbart förklara dessa
ord rätt upp och ner vore inte särskilt klargörande eftersom båda begreppen
består av en rad olika parametrar för att de skall betyda något.

6.1 Medie/media

Medie kommer från latinets �medium� och betyder �medel� eller
�förmedlare� - det som ligger mellan individerna eller mellan individerna och
samhället.

Begreppet medier används på skilda sätt men det jag ansluter mig till här är
ett av de dominerande. Medier är kommunikationsteknologier med vars hjälp
människor producerar och sprider budskap, yttre former som har det främsta
syftet att de skall kunna tolkas av människor och därigenom påverka deras
medvetande. Och till detta skall tillfogas att vad jag nu menar med medier är
teknologier som möjliggör sådana budskap mellan människor utan att dessa
själva behöver vara i varandras direkta närvaro, på samma plats, vid samma
tillfälle. (Hannerz, 1990, sid.7)

Medie är detsamma som media men man skriver medie när ordet media sätts
ihop med ett annat ord. När man pratar om en mediepedagogs sysslor så
innebär detta att man är lärare inte bara inom ett område utan på en rad olika
områden. De vanligaste ämnen/områden som en lärare i media idag
undervisar i är:

Journalistik - handlar mycket om att samla in fakta, känna till lagar och att
lära sig presentera sitt insamlade material via olika medier. De flesta tänker
på journalister som skriver i tidningar men de återfinns inom alla medier där
de presenterar det material de samlat in.

Radio/ljud - handlar mycket om ljudlära, ljudteknik och mikrofonteknik.
Man bör också känna till hur man använder sin röst och hur det går att
framkalla känslor med olika ljud. Inom detta område finns även journalister
och programledare.

TV/video - handlar mycket om kamerateknik, redigeringsteknik, bildkänsla, ljud,
grafik, färg och form. Här återfinns både programledare, tekniker, producenter
och journalister.
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Film - skiljer sig på många sätt från TV/video. Tekniken är annorlunda och det
krävs långa förberedelser och man använder sig av (film) ett material och en
teknik som är väldigt dyr. Här pratar man mycket om dramaturgi, manuskript och
dialogskrivande.

Grafisk produktion - i detta sammanhang  är det produktionskedjan från att
man har en idé till en trycksak tills den är färdig att skicka ut till en kund. Det
är en lång process med flera olika yrkesområden. Bildbehandling, typografi,
layout, prepress, tryck och bokbinderi är faktorer som krävs för att göra en
produktion från början till slut.

Webb - här måste man behärska samma yrkesområden som inom grafisk
produktion. Skillnaden är att här läggs det färdiga resultatet ut på Internet.
Man kan även föra in rörliga bilder och ljud på sidan. En rad olika
datorprogram bör man också behärska.

Multimediaproduktion - innehåller inslag från ett stort antal olika medier
såsom text, bild, ljud och inte minst rörlig bild. Man bör också kunna de
program som används för att sätta ihop produktionen. Här blir det färdiga
resultatet en CD-skiva som användaren sätter in i sin dator för att kunna
betrakta. Produktionen kan också läggas ut på Internet.

Kommunikation - för all produktion av media krävs det att man har
kunskaper inom kommunikation. Här handlar det om att man måste känna till
samspelet mellan sändare (exempelvis en film) och mottagaren, det vill säga,
biopubliken.

Multireporter - ett arbetsätt och uttryck som blivit allt vanligare i
mediebranschen. Det innebär att man utför flera medietekniker i sin
anställning. Exempelvis en journalist på en TV-kanal sköter förutom sin
reporterroll även kameran, ljudet och redigeringen av sitt inslag. Det kan
även innebära att exempelvis en tekniker sköter både ljud, kamera och
redigering. Tidigare var det vanligast att en anställd person inom media
enbart var specialiserad inom en del i produktionskedjan. Då var man
exempelvis kameraman eller redigerare och så vidare.

Inom alla medier ingår det också en rad andra aspekter och några av dessa är
målgruppsanpassning, ekonomi och inte minst upphovsrätt. Drar man ordet
media till sin spets så ingår även exempelvis grafittimålningar, vanliga
målningar, musik och tapeter.
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6.2 Pedagog/ik
Ordet �pedagog/ik� kommer från grekiskan och betyder en person som ägnar sig
åt pedagogik, uppfostran, skolman, lärare. Ursprungligen den som �leder barn�.

Pedagog/ik innehåller sedan också en rad olika ingredienser, av vilka de
vanligaste är psykologi, metodik, didaktik. Fungerar allt det här så skall
resultatet bli att någon tar till sig kunskap. Man brukar skilja mellan �veta
att� och �veta hur�.

Didaktik - kommer från grekiskan och ordets ursprung är didasken som i
aktiv form betyder lära ut, undervisa, klargöra och bevisa.  Klassiska
didaktiska frågor beträffande undervisning är varför?, vad? och hur? ska det
undervisas.

Metodik - är helt enkelt läran om olika vetenskapliga metoder. Läran om hur
man undervisar. Enkelt uttryckt: den praktiska tillämpningen av didaktiken.

Kunskap - avser i allmänhet en sann, välgrundad övertygelse. Denna defini-
tion går tillbaka till Platon som var den förste som analyserade kunskapens
väsen. Att veta eller att ha kunskap om något innebär enligt den klassiska
uppfattningen:

A: att vara övertygad om något
B: som är sant
C: som man har goda grunder att hålla för sant.
Varje sann övertygelse behöver således inte vara kunskap.

(Alla förklaringar och begrepp är hämtade ur Lärarförbundets uppslagsbok
Pedagogisk uppslagsbok - från A till Ö utan pekpinnar som utkom 1996.)

6.3 Liknande forskning

När det gäller tidigare undersökningar som denna så verkar det inte finnas
någon som är gjord med inriktning på mediepedagogutbildningen i Piteå.
Fakultetsnämnden på Luleå tekniska universitet har under åren 1999 och
2000 försökt att få till något liknade, men utbildningsansvariga på
mediepedagogutbildningen i Piteå ville tydligen skjuta på den. Däremot så
finns det ett antal liknande undersökningar gjorda av Högskoleverket och för att
nämna några så är det bland annat:

Utvärdering av Sveriges designutbildningar
(http://www.hsv.se/publikationer/pdf/designrapport.pdf)
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Utvärdering av socionomutbildningarna
(http://www.hsv.se/publikationer/rapporter/pdf/HsV200006R.pdf)

Inom ämnet mediepedagogik så finns det däremot några fler. Jag har läst och
att mig in i tre av dessa och de är:

Skolverket, (1999) Skola i utveckling - bland eldsjälar och esteter
Liber distrubition  Stockholm

Graviz, A, (1996) Införandet av mediekunskap i skolan; ett pedagogiskt
problem
Pedagogiska institutionen Stockholms universitet

Danielsson, H, (1998) Video - som språk och kommunikation
Pedagogiska institutionen Stockholms universitet

Denna tidigare forskning har varit mig till stor hjälp då jag insett hur svårt
det verkar vara att föra in mediepedagogik i grundskolan men också
samtidigt hur kreativt och roligt det väl är när den är införd.
Men främst är det Högskoleverkets olika undersökningar som hjälpt mig att
utföra mitt eget arbete.
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7. Bakgrund

De allra flesta grundskolor har insett vikten av att föra in media i sin undervisning.
Det samlade argumentet för införandet är främst att det skall ge eleverna den
kunskap som krävs för att kritiskt kunna granska de olika medierna som de
dagligen kommer i kontakt med. Om man pratar om medieundervisning för barn
så handlar det här om att barnen exempelvis lär sig att skilja på den vanliga
verkligheten och det som visas på TV och i  videofilmer.

Trots att de allra flesta insett vikten av att föra in media i undervisningen så
är det någonting som fortfarande inte slagit igenom. Detta beror på ett flertal
orsaker, men är kanske främst resultatet av ekonomiska och
utbildningsmässiga brister.

7.1 Historisk backspegel

Mediepedagogik är ett relativt nytt begrepp i Sverige men man kan säga att
det internationellt sett funnits sedan lång tid tillbaka. Redan på Johan
Gutenbergs tid, han som kallas för boktryckarkonstens fader, fanns det
mediepedagoger. De var helt enkelt yrkesverksamma personer inom de olika
medierna som förde sina kunskaper vidare genom att visa/lära ut dem till
yngre personer. På så sätt kunde utvecklingen inom mediebranschen fortgå.

Ungefär så har det sett ut ända fram till i början av nittiotalet då ett fåtal
mediepedagogutbildningar startades i Sverige, men ännu har de inte slagit
igenom i någon större utsträckning. Det är fortfarande vanligare att det är
personer från mediebranschen utan pedagogisk utbildning/erfarenhet som lär
ut sin kunskap på medieutbildningar på högre nivå än grundskolenivå. På
grundskolan är det däremot vanliga kärnämneslärare som för det mesta tar in
och integrerar media i den ordinarie undervisningen.

7.2  Rekrytering av mediepedagoger

När det gäller mediepedagoger på gymnasie-, folkhögskole-, högskole- och
universitetsnivå så har dessa således ofta rekryterats till de olika
utbildningarna direkt från mediebranschen. Det är alltså i regel personer med en
bred och djup teknisk kompetens och med praktisk erfarenhet av det
medieområde de undervisar inom. Samtidigt så saknar de flesta pedagogisk
utbildning och detta har man på senare år försökt komma till rätta med genom att
erbjuda medielärare pedagogiska studier vid sidan av sitt arbete.
�När jag anställdes på medieprogrammet som lärare i rörlig bild så hade jag tio år
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som videoproducent bakom mig. Så inom mitt ämne har jag den kunskap som
krävs men jag hade ju ingen pedagogisk erfarenhet. Trots detta känns det som om
det fungerat bra och det verkar som om eleverna tar till sig det jag förmedlar. För
ett tag sedan började jag dock att läsa in de pedagogiska poäng som krävs för att
jag skall få en fullständig lärarbehörighet.
Detta gör jag parallellt med mitt arbete, ofta under kvällstid. Jag bestämde mig för
att läsa in pedagogiken därför att förr eller senare så kommer bristen på
medielärare att minska och då finns det chans att jag utan en fullständig
lärarkompetens blir av med mitt nuvarande jobb.�
(Intervjuad lärare medieprogrammet)

Precis som denna lärare säger så har det hittills inte varit några större krav på
att lärare inom media behöver ha en pedagogisk utbildning utan man har
istället fokuserat blickarna på hur stor kunskap den personal man rekryterat
till de olika utbildningarna haft inom det medieämne som de anställts för att
undervisa inom. Problemet för dessa lärare är dock att det idag finns
studenter som väljer att läsa in den pedagogik som krävs för att få
lärarbehörighet efter att de läst en medieproduktionsutbildning på högskole-
eller universitetsnivå.
Detta innebär att när den dagen kommer då det inte längre råder brist på
medielärare så kommer de utan pedagogisk utbildning helt enkelt att förlora
sina jobb.

Den här aspekten på vad som är den viktigast kompetensen hos en
mediepedagog, om man bortser från elever i lägre ålder än gymnasiet, är
något som diskuteras kontinuerligt. En del menar att den pedagogiska
erfarenheten hos en medielärare är lika viktig som kunskapen inom
medieämnet, medan andra är övertygade om att det absolut viktigaste är att
läraren varit yrkesverksam inom det medieområde han skall undervisa inom.
Tar man sig en titt på de platsannonser som exempelvis utbildningar på
gymnasie- och folkhögskolenivå använder sig av för att rekrytera
medielärare, visar de flesta vilken kompetens/kvalifikation de ser som den
viktigaste.

�Kvalifikationer: Fackutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom ett/
eller flera specialområden såsom modern digital teknik, bild och form samt
expo. Naturligtvis ser vi gärna att Du har lärarutbildning och
undervisningsvana. Viktigare än att uppfylla alla krav är att Du är initiativrik och
idérik, samt känner äkta entusiasm inför att ge unga människor kunskaper om det
snabbt föränderliga medieområdet�
(Annons där gymnasium i Göteborg söker medielärare
Arbetsförmedlingens platsbank.  http://www.amv.se 4 maj-2000)

�Ett antal platser. Vi söker lärare i Web design. Tidigare erfarenhet av
undervisning är inget krav. Däremot krävs goda kunskaper i Dreamweaver och
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Flash. Vi söker även lärare i Photoshop, PageMaker, Indesign, QuarkXpress, 3D
och Office Paketet för kursstarter under våren och sommaren.�
(Annons där gymnasium i Stockholm söker medielärare.
Arbetsförmedlingens platsbank. http://www.amv.se, 4 maj, 2000)

Precis så som de två ovanstående platsannonserna visar, ser också i stort sett
de flesta ut när det gäller att rekrytera personal till medieprogrammen på
gymnasiet. Det är alltså erfarenheten och kunskapen inom medieområdet
som är viktigast medan den pedagogiska erfarenheten upplevs vara av
mindre vikt.

7.3  Mediepedagoger i grundskolan

Under senare år har också media förts in alltmer i våra svenska grundskolor.
På den här nivån handlar det ofta om vanliga kärnämneslärare som
vidareutbildat sig inom media eller att en lärare på skolan har haft kunskaper
inom media och brunnit för det så mycket att det förts in i undervisningen.

Många högskolor och universitet som utbildar 1-9 lärare har under de
senaste åren insett vikten av att införa kurser inom mediepedagogik inom
utbildningsprogrammet. Dessa kurser handlar ofta om att lära sig vissa
datorprogram och att lära sig att arbeta med lättare video- och
ljudutrustningar.

På ett fåtal ställen i vårt land där ekonomin är stark finns det också speciella
mediepedagoger anställda ute på skolorna, men det hör inte till
vanligheterna. Det händer dock att en mediepedagog eller länsmediepedagog
besöker skolor under några dagar där lärarna får en genomgång inom
medieteknik och mediepedagogik. Ibland ger sig också vissa lärare iväg på
kortare vidareutbildningar.

De grundskolor som insett vikten och som har fört in media i den ordinarie
undervisningen gör detta med syftet att  kunna utveckla sina elever
ytterligare. Hur och på vilket sätt de vill utveckla eleverna skiljer sig dock
från skola till skola.
(Skola i utveckling, sid 13.)

När det gäller medieinförandet i grundskolan så kommer detta att öka successivt
på alla våra grundskolor. Detta beror på att detta står inskrivet i de nya
reviderade kursplanerna som börjar gälla från och med höstterminen 2000.
Frågan är bara vem som skall undervisa inom media: Är det kärnämneslärare som
vidareutbildar sig eller är det särskilda mediepedagoger? Vem vet, kanske blir det
den välbetalde datateknikern?
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7.4 Mediepedagogikens vikt i grundskolan

Enligt Lärarnas tidning (nr 9-2000) har de svenska skolorna idag stora
möjligheter att föra in medier i sin undervisning. Detta med hjälp av att de
själva i hög grad kan styra undervisningens innehåll och form. Den nya
kursplanen som börjar att gälla hösten 2000 ger medier och de traditionella
konstformerna som drama, musik och bild en tydligare plats i skolan. I
exempelvis ämnet svenska talar man om ett vidgat språk- och textbegrepp.
Det innefattar förutom skriven text också drama, bild och film. I ämnet bild
betonar man bland annat populärkulturens betydelse i barns och ungdomars
livsvärld, man lyfter fram behovet att kunna tolka det visuella bildflödet samt
barns och ungas rätt att yttra sig. Man betonar också samverkan mellan olika
ämnen mer än tidigare.

Samtidigt som den nya skolplanen verkar se positivt på att föra in media i
undervisningen så försvåras införandet på grund av att de flesta lärare inte
kommer i kontakt med mediepedagogik under sin lärarutbildning och att
skolornas resurser är mycket begränsade. Lärare som vill plocka in medie-
pedagogik i undervisningen får också ofta kämpa mot schemat och inte minst
mot andra lärare på skolan.

När det gäller mediepedagogik har dock ett flertal lärarutbildningar fört in
kortare kurser inom lärarutbildningens ram. På högskolan i Falun har man
exempelvis startat  en tiopoängskurs under sommaren vars främsta målgrupp är
verksamma lärare och lärarstudenter. Men än fattas mediepedagogik som en
obligatorisk del av vårt lands lärarutbildningar.

7.5 Mediepedagogiken på gymnasieprogrammen

Detta avsnitt bygger till stor del på uppgifter från en artikel ur Svenska dagbladet
som publicerades i januari 2000.

1994 ersattes yrkesförberedande gymnasieutbildningar inom media som
exempelvis reklam- och dekorationsutbildningen och den grafiska
utbildningen av rena medieprogram. Skillnaden mellan de yrkesförberedande
utbildningarna och det rena medieprogrammet var att medieprogrammet

skulle ha en bredare utformning och att det skulle ge eleverna den kunskap och
de kärnämnen som krävdes för högre utbildning på högskole- och
universitetsnivå.

Från sin start har de olika medieprogrammen ofta varit beroende av engagerade
lärare som på sitt sätt och med sin kompetens fått bygga upp undervisningen på
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utbildningarna. Lärarnas egna bakgrund har också ofta varit de faktorer som
avgjort inriktningen på de olika medieprogrammen. Lärarna har oftast hämtats
direkt från mediebranschen eller så har det varit bildlärare som utökat sin
ämneskunskap.

När det gäller den tekniska nivån har de flesta utbildningarna idag en bra och
modern utrustning då det gäller datorer och annan medieutrustning. Däremot
skiftar nivån på själva utbildningen mycket från utbildningsställe till
utbildningsställe.

�De mindre skolorna klarar t ex inte av att anställa lärare i de tiotal olika
medieämnen som kursplanen innehåller som grafisk form, screenteknik, foto,
ljud, rörlig bild, textproduktion och mediekommunikation.�
(Sahlstrand, SvD, januari-2000)

Det som också avgör utbildningarnas nivå är lärarnas erfarenheter både inom
medieteknik och pedagogik.

Medieprogrammet har i sin nuvarande form blivit mycket populärt bland
eleverna och som det ser ut idag krävs det oftare högre betyg för att komma
in där än vad det gör på många teoretiska utbildningar. Trots det kritiseras
idag medieprogrammet av företrädare för medieutbildningar på högre nivå.
Alltså av de som får ta över en del av de elever som gått på
medieprogrammen.

�Dessa anser inte att eleverna får den allmänbildning som medieyrkena
kräver. Samtidigt har många gymnasieskolor förstärkt undervisningen i
historia och andra teoretiska ämnen för att ge medieeleverna behörighet till
exempel universitetets journalistutbildning.�
(SvD Januari-2000)

Massmedieforskaren Anders Sahlstrand som har utrett medieprogrammet på
uppdrag åt föreningen Svensk medie- och kommunikationsforskning föreslår
att alla medielärare på medieprogrammet bör gå en ettårig akademisk
utbildning där mediekunskap, medieproduktion och mediepedagogik ingår.

Han anser också att lärare i medieprogrammens karaktärsämnen vid sidan av
annan utbildning och yrkeserfarenhet bör ha en utbildning förlagd till universitetens
institutioner för medieforskning, en kurs skräddarsydd för blivande medielärare.
Medieinstitutionens styrka är det breda synsättet på medier och kommunikation,
och samhällsperspektivet på journalistik.
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7.6 Arbetsgivares krav på medieutbildning

Detta avsnitt bygger till stor del på mina egna erfarenheter av mediebranschen och
men främst från debatten �Journalistik under press� som ingick i Föreningen
Grävande Journalisters seminarium i Växjö den 17 - 19 mars 2000.

När det gäller mediebranschens krav på sin personal så har nivån ständigt höjts
under nittio talet. Förr i tiden kunde man hoppa in i ett företag och sedan läras
upp sig internt. Den tiden är idag i stort sett förbi. Jag vill påstå att detta
förhållningssätt inte skapats av att det blivit fler medieutbildningar utan att urvalet
bland intresserade personer som vill arbeta inom media har ökat drastiskt.

Mina personliga erfarenheter av arbetsgivare inom media är att de ställer i
stort sett orimliga krav på sina medarbetare idag jämfört med tidigare. De
kräver att man skall vara expert redan från början, de kräver att man
behärskar ett flertal olika medietekniker, att man skall vara social och kunna
arbeta under stressiga och långa arbetspass.

Trots den digitala teknikens fördelar och kvalité så har arbetssituationen på
de mediala företagen hårdnat och det har i många fall också blivit en sämre
kvalité på produktionerna. I alla fall inom den grafiska branschen där idag
många gör sina egna trycksaker medan de med yrkeskunskap får gå
arbetslösa.

För att påvisa de ökade kraven kan man ta ett nyhetsteam på en kommersiell
TV-kanal. För 20 år sedan krävdes det fyra personer för att göra ett
nyhetsinslag. I det nyhetsteamet ingick en kameraman, en reporter, en
ljudtekniker och slutligen en person som redigerade ihop inslaget. Idag har
ett flertal kommersiella nyhetskanaler gått över till så kallade multireportrar.
Det innebär att en och samma person intervjuar, filmar och sköter ljudet
själv. När personen gjort sin intervju och filmat de bilder som behövs, åker
han tillbaka till redaktionen där han själv också redigerar ihop sitt inslag.

Den här utvecklingen kräver därför att de elever som utbildar sig inom media
också får en bred och förberedande utbildning för den här typen av arbete.
Detta ställer i sin tur krav på att lärarna är medvetna om detta och ser till att
elever får ta del av den kunskap som krävs. Fortfarande är det dock vanligt
att svenska utbildningar, oavsett nivå, delar in sina studenter i olika yrkesroller
som de sedan utbildas i under utbildningstiden. Med det menar jag att exempelvis
fem stycken lär sig att filma, en del lär sig redigering, en del ljud och så vidare.
Med tanke på utvecklingen som går mot multitjänster inom media så är det därför
viktigt att man som mediepedagog, i alla fall på gymnasienivå- och högre
utbildning ser till att eleverna får en bred introduktion till varje medieämne.
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Det är också viktigt att en stor del av de uppgifter som eleverna gör, produceras
på egen hand, och inte enbart i grupp. Just grupparbete är något som de svenska
utbildningarna under en längre tidsperiod har förespråkat, vilket i sig inte är så
konstigt. Den svenska demokratin, jämlikhets-strävandena och inte minst
jantelagen har ju sin utgångspunkt i just kollektivets styrka. Tyvärr är den tiden
förbi när det gäller det mesta i vårt samhälle och således måste också våra
utbildningar vakna upp och rusta våra framtida samhällsmedborgare för ett klimat,
och då synnerligen inom mediebranschen, där det egna självförtroendet måste
vara så starkt att varje person kan knalla in till en arbetsgivare och säga: jag är
förbannat duktig inom detta yrket, anställ mig!

7.7 Medias vikt för demokrati/medias inflytande och makt

Ett av de viktigaste fälten att belysa som mediepedagog är medias vikt när
det gäller demokrati och inte minst den makt som de har.

Harry Schein (1996) ger exempel från presidentvalet i USA och han
konstaterar att:

�Det är medierna i allmänhet och TV i synnerhet som är valrörelsens främsta
instrument. Han skriver vidare: Både Dole och Clinton har tvingats byta
ståndpunkt. Valet i USA präglas inte av kandidaternas personliga politiska
åsikter, än mindre av väljarkårens preferenser, utan av förmågan att
manipulera medierna och genom dem inte bara väljarna utan dem som
finansierar det massmediala slagsmålet.�
(Citerad i A. Danielsson, 1997, sid.9)

Den här aspekten gör det viktigt att man som mediepedagog ger sina elever
chans att diskutera och att genomskåda de olika medierna. För att kunna
göra detta på ett vettigt sätt, krävs det alltså kunskap inom ett bredare fält än
just media och deras teknik. Det handlar ytterst om ägareförhållanden, politik
och inte minst etik. I Sverige är vi än så länge gynnade av att vi fortfarande har två
TV-kanaler och flera radiokanaler som ingår i Public service. Det vill säga de
medier som ägs av Sveriges invånare och som i sitt uppdrag har att värna om
demokrati och att ge en så �sann� bild som möjligt av det som sänds ut. Frågan är
bara hur länge detta kommer att finnas kvar. Med tanke på detta är det därför
särskilt viktigt att man som mediepedagog inser vikten av att hänga med i den
vanliga samhällsdebatten.

25.



8. Resultat

För att undersöka kvalitén och användbarheten hos en högskoleutbildning eller
universitetsutbildning kan man använda sig av olika tillvägagångssätt och man kan
också ta hjälp av högskoleverkets olika modeller för undersökningar av
högskoleutbildningarnas kvalité.
(Medieansvarig, Högskoleverket, telefonintervju mars 2000, bilaga 3.)

I min uppsats valde jag att huvudsakligen använda mig av brukarmodellen därför
att den enligt mig skulle ge det mest objektiva resultatet eftersom resultatet då
baseras på andra personers upplevelser av utbildningen och inte mina egna. De
andra två modellerna kräver också mer kunskap och helst skall man använda sig
av en expertgrupp som arbetar tillsammans.

En fördel med detta arbete är att jag är en så kallad intern utredare, det vill säga
att jag själv går utbildningen. Detta medför också en nackdel: det är svårt för mig
själv att vara hundraprocentigt objektiv. Objektivitet i detta arbete är dock något
som jag strävar efter och hoppas att jag också uppnår.

Det material som jag samlat in och som jag sammanställd under detta arbete skall
förhoppningsvis ge en kvalitativ bild av hur följande frågeställningar upplevts av
elever och andra inblandade i mediepedagogutbildningen i Piteå. Förutom de som
står utbildningen nära, har jag också lyssnat till personer med kompetens och
erfarenhet inom pedagogik, mediepedagogik, media och högskoleutbildning.

De frågeställningar jag koncentrerat mig på är:

- varför söker sig studenter till mediepedagogutbildningen i Piteå?
- vad är utbildningens styrka?
- vilken arbetsmarknad finns efter avslutad utbildning?
- finns det ett behov av att förbättra utbildningen, eller är den optimal som den är?

Målet med min uppsats är att få en inblick i olika studenters syn på utbildningen,
påvisa utbildningens styrka och inte minst att få ett hum om vilken arbetsmarknad
som finns efter avslutad utbildning. Jag vill också se om det finns ett behov av att
förbättra utbildningen ytterligare och i så fall hur. Detta för att i så fall kunna ge
kommande studenter en utbildning som skulle kunna öka deras chanser ytterligare
ute på arbetsmarknaden.
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8.1 Studenter söker sig till utbildningen av olika
anledningar

Anledningarna till att man som student söker sig till mediepedagogutbildningen i
Piteå är olika från elev till elev. Man kan prata om tre huvudinriktningar:

A: Grupp ett består av sökande som redan är utbildade pedagoger som ser
utbildningen som en vidareutbildning.

B: Grupp två är helt enkelt sökande med ett brinnande intresse av att lära sig
media i alla de former.

C: Grupp tre består av en grupp som redan kan media men som vill lära sig
mer media och kanske främst pedagogik för att efter avslutad utbildning
kunna lära ut sina mediekunskaper på ett pedagogiskt sätt. Men som sagt
anledningarna skiljer sig från student till student.

8.2 Utbildningens bredd är styrkan

De allra flesta ser utbildningens bredd som dess styrka. Med det menar man
att man under utbildningen får lära sig i stort sett alla medietekniker som
finns. De ser också utbildningen som en plats där de fritt kan utveckla sin
kompetens och att man som student har fria händer att koncentrera sig på de
områden man själv är mest intresserad av.

Tillgången till utrustningen 24 timmar om dygnet är också positivt på det sättet att
man som student kan göra egna projekt utöver själva utbildningen. Det är också
många studenter som ser elevinflytandet som en styrka, något som studierektorn
på utbildningen håller med om:

�Jag tror att studenternas inflytande är stort. I den bemärkelsen att det alltid
finns utrymme till en dialog�.

Studierektorn på mediepedagogutbildningen ser personligen utbildningens
styrka på följande sätt:

�Styrkan med utbildningen är förhållningssättet där man som student får ta ansvar
för sin egen utveckling. Jag har själv tre förhållningspunkter som jag ser som
viktiga under utbildningstiden och dessa är:
-lust, vilket innebär att det skall vara kul under utbildningstiden.
-nyfikenheten, att det skall vara intressant under utbildningstiden
-mod, att man vågar och törs pröva på saker under utbildningen.
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Jag vet att utbildningen varit kreativ, lustfylld och utvecklande på ett personligt
plan för många av våra studenter och det är jätteroligt att få veta det�.

Just dessa aspekter som studierektorn ser som utbildningens styrka är det också
ett flertal elever som tycker, en säger bland annat:

�För mig var utbildningen ett personligt lyft. Jag lärde mig arbeta med äldre barn
istället för små. Utbildningen var bra för min personliga utveckling och ett skönt
break från mitt yrke som förskolelärare�
(Kvinnlig student, 1995-1997)

8.3 Arbetsmarknaden ser ljus ut

Efter avslutad mediepedagogutbildning så verkar det inte vara några större
problem med att få arbete inom mediebranschen eller som mediepedagog. De
utexaminerade studenterna har hamnat på ett flertal olika ställen men främst
som lärare på utbildningar över grundskolenivå och inom olika medieföretag.

Den enda negativa bilden som går att urskilja är att de studenter som redan
innan mediepedagogutbildningen arbetat på grundskolenivå har haft det svårt
att få arbete där som mediepedagoger efter avslutad utbildning. Det finns ett
behov av mediepedagoger inom grundskolan men tyvärr så finns det varken
ekonomi eller resurser för att anställa separata mediepedagoger. En student
har trots allt efter långa diskussioner fått en mediepedagogtjänst inom
grundskolan och en annan arbetar mot samma målgrupp men som
länsmediepedagog. Alltså en mediepedagog som åker runt på skolor och
vidareutbildar lärare men som också håller i temadagar inom media.

Av 13 rektorer på grundskolenivå var det ingen som ansåg sig ha råd eller
behov av att anställa separata mediepedagoger. I alla fall inte så länge som
ekonomin inte tillåter det. Den ekonomin  som finns över efter att de säkrat
de regler som står i LpO 94 vill de istället använda till att lägga på
speciallärare i de vanliga basämnena som exempelvis matematik, svenska och
engelska.

8.4 Utbildningen kan dock utvecklas
Trots att merparten av de som genomgått utbildningen sett den som positiv och
skulle gått om den ännu en gång om de fått chansen så finns det önskemål om
förbättringar. Men det är ju också så att allt här i världen mår bra av en ständig
utveckling. Det som studenterna helst vill förbättra är att
man gör om utbildningen till treårig. Detta för att man som student skall kunna
specialisera sig inom ett till två medieområden och att man samtidigt då kan få en
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fullständig lärarbehörighet. Enligt studierektorn på utbildningen är just
behörighetsfaktorn utbildningens svaghet idag:

�Utbildningar kan alltid förbättras och de skall också utvecklas. Ett problem
som jag kämpat hårt med är att mediepedagogutbildningen inte ger någon
formell examen. Det finns alltså ingen egentlig given arbetsmarknad. Därför
har jag kämpat hårt genom åren med att man skall kunna läsa ett annat ämne, ppu
och mediepedagogutbildning. Detta för att studenterna på så sätt får en formell
lärarexamen. Detta har jag också lyckats få till nu och som jag är oerhört stolt
över. Två studenter läser just detta nu.�

Förutom att studenterna vill förlänga utbildningen för en chans att
specialisera sig så säger studenterna att de upplever att de saknar kompetens
inom metodik, didaktik och regler hur man skall förhålla sig i lärarrollen.
Prefekten på Musikhögskolan menar att detta inte beror på att detta saknas
utan att det kanske är så man på mediepedagogutbildningen ligger steget före
de traditionella lärarutbildningarna:

� Vi rör oss här med begrepp som är mycket svårdefinierade, vad menar de med
metodik?, om metodik i den meningen är att man får verktyg för att lära ut den
kunskap som man besitter själv, då tycker jag att man skall ta bort metodik. Jag
tror att framtidens lärande bygger på helt andra förutsättningar än de som är den
traditionella metodiken, så kanske är det så att mediepedagogutbildningen här i
Piteå kan ligga ett steg före men som för studenterna kan vara svår att förstå�
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9. Analys

I det stora hela så verkar det som om mediepedagogutbildningen i Piteå svarar
upp till de förväntningar som de flesta studenter har innan de påbörjar
utbildningen.

Den ger en bredd inom de olika medieämnena som de flesta studenter ser som en
fördel och merparten av de utexaminerade studenterna får en anställning på
arbetsmarknaden efter utförd utbildning. Alla som deltagit i min undersökning ser
också en förbättring av utbildningen som ytterligare en utveckling och det verkar
som om det snart också kommer att bli så.

9.1 Det finns bara en enda negativ tendens

De allra flesta av de studenter som söker sig till mediepedagogutbildningen
har antingen en pedagogisk eller mediebakgrund. Det finns även personer
som inte har någon tidigare erfarenhet av dessa ämnen men de har istället
ofta haft ett brinnande intresse för att lära sig dessa områden.

Blandningen av dessa olika bakgrunder tror jag att alla studenter i längden
vinner på. Detta gör att studenterna kan dela med sig av sina olika kunskaper
och att de på så sätt får mycket ny kunskap förutom den som de olika lärarna
förmedlar. Denna blandade kompetens är också något som utbildningen tagit
till vara på många gånger då den i grupparbeten ofta satt en med pedagogisk
erfarenhet och en med medial bakgrund i samma grupp. På så sätt blir
utvecklingen i grupparbetet mycket större än om inte studenternas olika
erfarenhet tagits till vara.

Man kan tyvärr se en negativ tendens om man synar de resultat som jag fått
in under min undersökning. Det negativa är att personer utan någon
erfarenhet innan utbildningen haft svårare att komma in på arbetsmarknaden
efter avslutad utbildning. Den gruppen som haft medieerfarenhet innan
utbildningen är de som fått och haft störst chans till ett arbete medan de med
pedagogisk bakgrund ofta återgått till sitt arbete som förskollärare,
fritidspedagog eller grundskolelärare efter avslutad utbildning.

Anledningen till att studenterna med tidigare pedagogisk bakgrund inte
hamnat inom mediebranschen eller som medielärare är svårt att avgöra.
Personligen så tror jag att det beror på att de räknat med att kunna gå
tillbaka till sin gamla arbetsplats och där få en ny tjänst som mediepedagog och
inte sökt andra arbeten inom mediebranschen eller som mediepedagoger på en
högre nivå. Det har helt enkelt varit lättare att gå tillbaka till tryggheten i sitt gamla
yrke. De studenter med tidigare pedagogisk bakgrund som har sökt andra
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arbeten har däremot i flera fall fått en tjänst inom mediebranschen eller som
mediepedagog på högre nivå än grundskola.

9.2 Specialisering kan förbättra utbildningen

De flesta studenterna är överens om att den bredd som utbildningen ger också är
utbildningens styrka. Samtidigt menar de att det också är en nackdel eftersom att
de inte blir riktigt bra inom något ämne. Personligen så tror jag att det är en
omöjlighet att man som student kan räkna med att bli riktigt bra på något
medieämne när det oftast rör sig om enbart fempoängskurser, vilket innebär fem
veckors studier.

Därför kanske det vore en god idé att ge en större chans till specialisering
under utbildningstiden. Detta är givetvis svårt att ge utrymme åt så länge
utbildningen bara är två år. Blir den däremot treårig så finns det stor chans
till specialisering, men även här blir det vissa svårigheter.

Klasserna på mediepedagogutbildningen är i nuläget ganska små. Det rör sig
om tio till femton studenter och skall alla de välja olika ämnen att specialisera
sig inom så kommer det bli svårt att organisera vettiga föreläsningar som kan
motivera den ekonomiska kostnaden. Speciellt då ett flertal av de olika
lärarna som är knutna till utbildningen hör hemma i södra Sverige. Därför
vore det kanske lämpligt att utbildningen koncentrerar sig kring ett fåtal
medieämnen som exempelvis multimedia och rörlig bild redan från början, det är i
alla fall något jag själv tror på.

9.3 Arbetsmarknaden är varierande

Helt klart så verkar mediepedagogutbildningen i Piteå att utexaminera
studenter med den kompetens som arbetsgivare i mediebranschen och
utbildningar förväntas ställa. Det har visat sig att många av studenterna
lämnar sin pedagogiska roll efter utbildningen och istället mer blir en
medieproducent. De som ändå hamnar i lärarrollen på något sätt gör det
mestadels på en nivå över grundskolenivå.

När det gäller grundskolan så finns det ett behov av mediepedagoger men
som ekonomin och resurserna ser ut där idag är det inte försvarbart att
anställa separata mediepedagoger. Chansen finns dock att detta ändras då det
förts in media i den nya läroplanen som börjar att gälla i slutet av sommaren 2000.
Fortfarande kanske man inte kommer att anställa mediepedagoger men kraven att
föra in media i undervisningen kanske bidrar till att man anlitar mediepedagoger
under kortare perioder för att både utbilda lärare och elever.
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9.4 Utveckling av utbildningen pågår redan

De förbättringar som flest antal studenter vill se är att utbildningen görs om till en
treårig utbildning där det finns chans att specialisera sig inom vissa medieämnen.
Skolan och utbildningens ledning vill däremot göra om utbildningen så att den blir
en tvåämnesutbildning och som i sin tur ger en formell lärarbehörighet.

Jag anser att idén om tvåämneslärare inte är speciellt bra då de två ämnena verkar
bli musik och media. Detta tror jag kommer att leda till att utbildningen relativt
snart kommer att försvinna. I alla fall om det bara är studenter som vill läsa dessa
två ämnen som kommer att antas.

Anledningarna till att jag tror detta är min upplevelse av mediabranschen där
det är oerhört många som arbetar som är så kallade �misslyckade musiker�,
så även jag. �Misslyckade musiker� är ofta självlärda musiker som efter att
ha satsat på musik i olika rockband till slut inser att det inte finns någon
större chans att lyckas som musiker och istället börjar intressera sig för
media.

Skulle personer med denna bakgrund vilja läsa till tvåämneslärare i media
och musik så skulle de aldrig klara av de antagningskrav som
musikutbildningarna på högskole- och universitetsnivå ställer i Sverige. Detta
skulle i sin tur leda till att det bara skulle bli skolade musiker med behörighet,
genom att deras föräldrar placerat dem i Musikskolan som små, som kommer
in på tvåämnesutbildningen inom media och musik. Frågan är då om det finns
belägg för att dessa studenter med sin främsta specialitet inom klassisk musik är
bra för elever inom media? Det är i alla fall inget jag tror på, då jag anser att
media och musik är två helt skilda saker.

Skillnaderna jag tar fram här är dock rent personliga och givetvis kan de inte
generaliseras men personer som är skolade inom musik under hela sitt liv har
ofta inte den kreativitet som krävs för att arbeta inom media. Ja, det låter
som om jag är knäpp men min erfarenhet av skolade musiker ser faktiskt ut
så här. De är vana att lära sig spela redan färdiga stycken, följa notraderna
och att aldrig ifrågasätta det som lärs ut.

Det är också sällsynt att det är musiker med utbildning inom musikskolan
och på musikhögskolor som är de musiker som vi dagligen ser på TV, hör på
radio och som säljer de flesta plattorna. Det finns undantag men ofta finns de med
som kompande musiker men det är oerhört sällsynt att det är de som skriver
musiken, eller frontar i de olika banden. I alla fall inom den musik som är
kommersiell och  som tilltalar de unga.

Inom media anser jag att man både som pedagog och som producent konstant
måste hitta nya vägar, kritisera och följa trender för att hänga med. Detta är ännu
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viktigare att vara medveten om och att förstå när man arbetar som
mediepedagog. Där kan man verkligen räkna med att ens eventuella framtida
elever absolut är en grupp som hänger med i det senaste, som skapar udda idéer
och som vill uppfinna och utforska nya områden.

Därför tror jag mer på en treårig mediepedagogutbildning där det finns chans att
specialisera sig och jag tror också att tvåämneslärare i framtiden mycket väl kan
ha sina två ämnen inom enbart medieområdet, det vill säga exempelvis rörlig bild
och multimedia. Precis så ser det redan idag ut på många medieprogram. Där är
det nu en lärare som undervisar inom ljudmedier, an annan inom rörlig bild och så
vidare.

Helt klart är i all fall att mediepedagogutbildningen är bra, men inte optimal i
nuläget även om jag själv kanske förväntade mig det. Alla tillfrågade ville
utveckla den ytterligare och detta arbete har alltså redan inletts.
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10. Slutsats

De frågor som jag avsåg att besvara anser jag att jag fått besvarade. Det har visat
sig att utbildningen är attraktiv på det sättet  att de flesta studenter som efter
avslutad utbildning vill arbeta inom mediebranschen eller som mediepedagoger
också gör detta.

Det är tyvärr så att de som inte lyckats få jobb som mediepedagoger är de som
innan utbildningen haft en utbildning som förskolelärare, fritidspedagoger eller
grundskolelärare.

De som sökt sig till mediepedagogutbildningen har gjort det för att de haft ett
intresse av media, sett utbildningen som en vidareutbildning i sitt läraryrke eller för
att de kunnat media och vill få en pedagogisk kompetens.

När det gäller förbättringen så har de flesta studenterna velat förlänga
utbildningen. Detta för att få en chans att specialisera sig inom ett par
medieämnen men också för att lära sig mer inom pedagogik. Detta ser både
studierektorn och prefekten på skolan som positivt och detta arbete har
redan påbörjats, men exakt hur det kommer att se ut är det ingen som riktigt vet
idag.

När det gäller utbildningens styrka så är det just bredden som de flesta sett
som den faktor som gjort utbildningen så bra som den är. Det har också varit
lätt att påverka utbildningen som elev och det finns stora möjligheter att välja
inriktning och ämne inom de olika kurserna när man utför olika projekt. Den
obegränsade tillgången till lokaler och utrustning är också något som ett flertal
tycker är en styrka. Utbildningen har också  varit en rolig och spännande tid och
ett par studenter anser att utbildningstiden förutom en mängd olika kunskaper gett
dem ett personligt lyft.

Baserat på alla svar så kan man utan tvekan säga att mediepedagogutbildningen i
Piteå svarar upp till den kvalité som man kan begära av en högskola. Det finns
visserligen mindre brister men de är av mindre vikt, och dessa jobbar ju skolan
för fullt med att åtgärda. Utbildningen blir inte heller sämre av att man från och
med första april knutit en professor till mediepedagogutbildningen.

34.



11. Slutdiskussion

Mediepedagogutbildningen i Piteå verkar ha den inriktning och ge sina studenter
den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det utpräglade intresset för
media och pedagogik som studenterna har haft innan de sökt sig till
mediepedagogutbildningen har säkert medfört att man bara på två år hinner få den
breda och omfattande kompetens som framtida elever ute på våra svenska skolor
har rätt att kräva av en mediepedagog.

De förbättringar som de flesta studenter och även utbildningsansvariga sett som
utvecklande är ju en längre utbildning med chans till specialisering på olika sätt
och kanske hamnar man till slut på samma linje som utbildningar som exempelvis
inom idrott, musik och bild. Alltså utbildningar som är minst tre år långa och som
ger en formell lärarbehörighet. Det finns ju trots allt en risk att man under sämre
tider blir av med sin tjänst när man saknar formell lärarbehörighet.

Ett förslag till ytterligare forskning vore att mer koncentrera en liknande
undersökning som min, men med följande frågeställningar:

- på vilken nivå ligger examinationskraven på mediepedagogutbildningen?
- hur fungerar feedbacken/responsen på de uppgifter som lämnas in under
utbildningen?
- är den pedagogiska delen av utbildningen tillräcklig?
- är utbildningen yrkesrelevant?
- är utbildningen forskningsanknuten?

Denna forskning skulle göra sig bäst genom den så kallade
förklaringsmodellen där en expertgrupp bestående av mediearbetare,
mediepedagoger, professorer och folk från högskoleverket tittar på de
praktiska uppgifter och inlämningar som studenter lämnat in för att få
godkänt. Detta bör givetvis också kombineras med intervjuer och enkäter.
Att en sådan undersökning skulle visa helt andra resultat än de jag fått fram,
är jag helt övertygad om.
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Uppgifter från Statistiska centralbyrån

För att förstå vidden av det ökade intresset för att utbilda sig inom media borde man jämföra
statistik  från 1980 till 1999. Detta är dock inte möjligt då medieutbildningarna förändrats och
i sin form inte allas ser likadana ut idag som under 80-talet. För att få ett litet begrepp av det
ökade intresset så kan man via statistik från Statistiska centralbyrån jämföra följande:

Högskole- och universitetsutbildning
1993/94 var 7869 studenter registrerade i utbildningar inom media.
1998/99 var 9185 studenter registrerade i utbildningar inom media.
Här ingår journalistik, bibliotek och informationsutbildning och mediekommunikation/
vetenskap och rena medieproduktionsutbildningar.

Högskole- och universitetsutbildning inom filmvetenskap
1993/94 var det 583 studenter registrerade inom filmvetenskap
1998/99 var det 739 studenter registrerade inom filmvetenskap

Medieprogram på gymnasienivå
1995 fanns det 173 lärare som undervisade i medieämnen.
1999 fanns det 485 lärare som undervisade i medieämnen.

Folkhögskolenivå
1999 fanns det 59 folkhögskoleutbildningar där ämnet media ingick i.

Finns inga tidigare uppgifter om folkhögskoleutbildningar inom media.
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Medieutbildningsansvarige på Högskoleverket

De modeller vi använder oss av när det gäller att utvärdera högskole- och
universitetsutbildningar är följande tre:

Brukarmodellen - där går man ut och kollar studenters, personalens och arbetsmarknadens
syn på utbildningen.

Förklaringsmodellen - Här kollar man på processen, genomförandet och resultatet.

Måluppfyllelsemodellen - här jämför man det som står på papper och hur det förhåller sig i
verkligheten.

Man brukar även prata om två sorters utredare och dessa är:
Intern utredare - då är det antingen studenter  eller utbildningens personal som går igenom
utbildningen. Här finns många fördelar, men det kan vara svårt att vara hundraprocentigt
objektiv. Men det är inga problem men man bör nämna det i rapporten.
Extern utredare - Används mest av oss och då är det ofta en utvald expertgrupp vi använder
oss av. Fördelen är att det är lättare att vara objektiv.

När det gäller resultatet på de olika utredningarna så brukar vi prata om två följder och dessa
är:
Formellt - leder till förändringar och förbättringar.
Uselt - då drar vi in utbildningens examensrätt.

En utbildnings kvalité utgörs av en rad aspekter och dessa står både i:
Högskolelagen och i högskoleförordningen.

I dessa står minikraven, att utbildningen måste ha ett visst antal disputerade/doktorer som
lärare, visst antal böcker i biblioteket och vilken kurslitteratur som bör användas för att
nämna något.
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Luleå tekniska universitets, fakultetsnämnden

Filosofiska fakultetsnämnden gör kontinuerliga utvärderingar av utbildningsprogrammen.
Dessa utvärderingar består av 4 delar:

- en studentenkät
- en självvärdering
- en alumnienkät
- ett samlat utlåtande av en extern bedömare
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Telefonintervju med 17 förre detta studenter på
mediepedagogutbildningen. Varje intervju tog mellan
30-40 minuter.

Sammanlagt deltog:
6 stycken studenter från utbildningen 1995-1997
6 stycken studenter från utbildningen 1996-1998
5 stycken studenter från utbildningen 1997-1999

Studenterna fick ta del av och svara på 12 frågor rörande medie-
pedagogutbildningen.

1. Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
2. Vilka förkunskaper hade du när du kom in på utbildningen?
3.Vad har du arbetat med sedan du slutade mediepedagogutbildningen?
4. Har du sökt mediepedagogiska arbeten? Vilka ? Varför fick du dem inte?
5. Ville du arbeta inom mediepedagogik efter avslutad utbildning?
6. Känns det som om något saknas i ditt arbete som du borde fått under utbildningen?
7. Hur har personalchefer sett på utbildningen när du sagt att du gått den?
8. Vad var bra med mediepedagogutbildningen?
9. En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det?
10. Känns det som om du fått ditt nuvarande jobb tack vare mediepedagogutbildningen?
I så fall varför/varför inte?
11. Skulle du gå utbildningen  om du visste hur den var, innan du började?
12. Hur skulle du vilja att utbildningen var?  Vad kan förbättras? Ändras?
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1. Man Utbildning 1995-1997
1. Gick en datalärareutbildning, arbetat med media,eget företag. Rektorn på Malmberget sa
att de skulle starta en medielinje och att jag eventuellt skulle få jobb där efter avslutad
utbildning.
2.Pedagogisk och medieerfarenhet - jag har haft eget företag inom media.
3.Efter avslutad utbildning arbetade jag med eget företag inom media tills jag  fick min
nuvarande tjänst 1998 på medielinjen i Malmberget.
4.Jag har  sökt arbete inom media med inriktning på ungdomar men inte fått något, jag blev
erbjuden en tjänst på Strömbacka gymnasiet.
5.Ville arbeta med ungdomar, men finns inga jobb, blev eget företag istället,  sedan gymna-
sielärare i media.
6.Pedagogik  saknades på utbildning, borde utökas, räcker inte till den behörighet som
krävs. För lite pedagogik.
7. Positivt på medieprogrammet, men inte utan min tidigare  erfarenhet inom media.
8.Har man medieerfarenhet innan man påbörjar utbildningen så är den okej. Det är dock
alldeles för lite pedagogik. Det borde också finnas chans att fördjupa sig inom något
medieämne och utbildningen borde förlängas.
9. Jag tror inte det, de som arbetar med media, skall vara mediepedagoger.
10. Jag fick mitt arbete tack vare mediepedagogutbildningen, men mycket tack vare min
medieerfarenheter och mitt egna företag.
11. Ja skulle gå den igen
12. Ingen kommentar

2. Kvinna Utbildning 1995-1997
1.Jag  jobbade som fritidspedagog, media verkade spännande, ville byta yrke.
2. Kunde Word, utbildad fritidspedagog, ingen mediaerfarenhet.
3. Fritidspedagog, har fått in media på schemat, finns inga mediepedagogtjänster.
4.-
5. Ja, fast det finns inget behov av oss som rena mediepedagoger.
6. Mer pedagogiska diskussioner, kurser inriktade på lpo94. Mer pedagogik, mindre teknik.
7.Rektorn positiv till min extra kunskap. Enbart som mediepedagog inget positivt. Inte i Luleå
i alla fall.
8. Lite om mycket om det nu är bra.
9.Inte helt fel, om den är inriktad på barn och ungdom. Blir kanske en lite väl dyr vidareut-
bildning, då måste det bli mer pedagogik.
10. Jag hade ingen utstakad väg men min förhoppning var att kunna lämna mitt nuvarande
arbete som fritidspedagog. Jag hoppades på det och har försökt få tjänster som medie-
pedagog men det finns inga pengar till det i skolorna nuförtiden. Har försökt driva detta men
det är svårt, det räcker inte att rektor är positiva utan all personal i all led måste vara positiva
till detta. Luleå kommun är inte positiva. Piteå kanske är bättre, vem vet.
11. Nä, inte som den var. Den var ostrukturerad och oplanerad. Jag skulle inte gått den. Åren
var alldeles för tunga.
12. Mer strukturerad, de startade utbildningen för tidigt. De ansvariga drog åt olika håll
vilket gjorde den ännu sämre.
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3. Kvinna Utbildning 1995-1997
1. För att byta yrkesinriktning, jag ville bli lärare.
2. Jobbade med reklam och marknadsföring - ingen pedagogisk erfarenhet.
3. Springvikariat som vanlig lärare - lärare låg och mellan. Arbetat åt Piteå kommun,
företagsutbildningar, inget inom media. Nu arbetsförmedlingen, yrkesvägledare - IT &
mediefrågor.
4. Nej, det har inte funnits några arbeten i Piteå, är fast här på grund av barn.
5. Både ja och nej. Det är intressant område, det behövs i skolor.
Nej- Kommunen hade redan tillgodosett behovet genom att utbilda vanliga lärare, det fannas
alltså inget behov av oss som gick ut utbildningen.
6. Jag saknade specialisering inom vissa ämnen, fördjupning och orientering.
7. Ingen förrän min nuvarande arbetsgivare, annars har de inte brytt sig om min mediakun-
skap.
8. Bra att få en allmän överblick, att som elev se hur dåliga lärare arbetar. Elev/praktiken bra.
Inget bra egentligen.
9. Borde vara lärare som vidareutbildar sig, i alla fall som den ser ut nu.(då)
10. Bitvis, men det är mest tack vare min personlighet och att jag läst ytterligare 20 poäng
pedagogik efteråt.
11.Nej, aldrig. Dålig, dålig, dåligt upplagd, ingen struktur, ledning helt ute och cyklade.
Dålig planering, helikoptersyn, helhets grepp över utbildning fanns inte överhuvudtaget.
Den blev efter vilka lärare som kom eller inte. Skulle varit färre ämnen.
12. Ett baså r- mediekunskap och pedagogik.
Ett andra år där man väljer två ämnen typ radio och video.

4. Man Utbildning 1995-1997
1. Media tillsammans med pedagogik
2. Skrivande journalistik - webb och multimedia
3. chefredaktör på en webportal, Multimedialärare på gymnasienivå. Gått utbildning i 2år
Master of media.
4. Nä, kände att jag inte ville och hade kompetens för det då.
5. -
6. Metodik, mediepedagogiska förberedelser och inte minst klassrumsvana.
7. Inget men jobbet som multimedialärare fick jag nog för att det stod mediepedagog på
papperet. Men mina egna kunskaper där jag arbetat med ungdomar med problem och min
multimediaerfarenhet värderades nog högre. 50-50 kanske.
8. Bredden var en liten fördel.
9. Ja det tycker jag, i alla fall om man skall arbeta i skolan. För mig som inte var pedagog
innan utbildningen hade jag varit alldeles för tunn  för att bli lärare på grundskolan. För lite
metodik. Att jag kunnat arbeta som lärare på medieprogrammet beror på att jag läst ytterli-
gare en utbildning efteråt.
Det finns däremot chans till jobb inom media efter utbildningen, i alla fall om man behärskar
ett speciellt medieämne bra. Helst kunnat det innan man påbörjat utbildningen.
10. Jag hade kunnat utföra mitt arbete utan utbildningen men tack vare papperet så var det
betydligt lättare att få det tror jag.
11. För mig själv, nej. Men med mediepedagogutbildningen på pappret, ja.
12. Den skulle utökas med ett halvår eller ett år. Mer metodik och pedagogik.
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5. Kvinna Utbildning 1995-1997
1. Jag ville lära mig mer om media helt enkelt
2.Jobbat med media i hela mitt liv, mest som fotograf.
3. Frilansjobb inom media och som medievikarie/lärare på skolor vissa dagar/timmar.
4.Nej, har inte funnits några fasta tjänster i Luleå.
5.Jag var mycket tveksam, tvekade många gånger. Kände att jag visste för lite om pedagogik.
Efter något år började jag vikariera
6.Data, vi hade alldeles för lite data. Vi ville ha mer men fick det aldrig. Det är det som skolor
efterfrågar.
7.Ja, alla tycker mediepedagogik är viktigt och bra men tillägger i samma andetag att det tyvärr
inte finns någon ekonomi att anställa någon. Det finns annat som är viktigare att prioritera.
8. Att den var mångsidig/baskunskaper i flera medietekniker.
9.Jag förstår att många vill ha det så. Efter utbildningen kan du knappast kalla dig pedagog.
Just mediepedagog är lyxigt ute på skolorna och lyx har de ingen ekonomi för.
10. Jag har ju inte fått arbete som mediepedagog - men troligtvis har mina korta vikariat på
skolor gynnats av min mediepedagogutbildning.
11. Inte direkt efter jag hade gått ut, det var för mycket strul, barnsjukdomar, halvfärdiga
upplägg. Man tckte också att utbildningen var för kort. jag hade tur, för jag hade mycket på
fötterna innan jag började utbildningen Det hade inte alla de andra i klassen.
12. Det skulle finnas valbara kurser så att man kunde specialisera sig. Det skulle varit mycket
mer datakunskap därför att det är de tjänsterna som var och är heta ute på skolorna.

6. Kvinna Utbildningen 1995-1997
1. Därför att ämnena och innehållet i utbildningen intresserade mig.
2. Varit förskolelärare i 20 år, jobbat lite med media.
3. Mediepedagog i Boden (enda tjänsten som finns)
4. Ja, min utbildning betalades av kommunen och ändå har jag fått tjata och driva på kommu-
nen att ta vara på mig efter avslutad utbildning. De har varit dåliga att ta vara på min �nya�
kompetens. Jag har idag samma tjänst som inan utbildning men jag arbetar med mer media.
Jag är bara på en skola i Boden.
5.Ja, absolut.
6. Det saknas multimedia, datakunskap framför allt, vi hade ju knappt data. Utbildningen var
också för mycket tekniskt inriktad och på för hög nivå. Det skulle innehållt mer metodiska tips
och kanske borde utrustningen varit enklare. Det är den på skolorna.
7.Jag har försökt sälja mig till personalchefer, skolchefer och ordförande. Alla tycker de att
min utbildning och media är bra men inget hände i början. Min personalkonsult och jag drev
det länge och hårt. Nu kallas jag mediepedagog, men ingen har sett mina betyg eller vet
egentligen vad jag kan.
8.För mig var den ett personligt lyft. Jag lärde mig att arbeta med äldre barn istället för små.
Det var tråkigt att det var sån turbulens på utbildningen. Tack vare min ålder och min erfaren-
het så lämnade jag allt tjafs vid sidan och jobbade på istället = kunskap.
9. Ja, det ser jag som positivt. Framförallt om man följer den nya kursplanen (2000). Där pratar
man mycket om att föra in media i de vanliga kärnämnena. Man vill integrera dessa i undervis-
ningen ännu mer än vad man gjort tidigare. Det finns också ett intresse bland de lärare jag
träffar och de vill göra det själva, utan separata mediepedagoger.
10.Ja och nej!
Nej - jag hade aldrig fått den tjänst jag har idag utan mina 20 år som förskolelärare
Ja- jag fick lära mig media och vet det själv, men ingen har kollat vad jag kan eller sett mina
betyg.
Förra året gick en tjej från skolan mediepedagogutbildningen och jag såg positivt på det. jag
tänkte att vi två kunde bygga upp en medieverkstad som ex Tunan. Jag pratade med kommu-
nen tillsammans med henne men de sa nej. De hade för mycket nedskärningar och ser idag
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mediepedagogtjänster som rena lyxtjänster. Jag vet inte själv idag(10 april) om jag får vara
kvar efter sommaren.
11. Ja, trots allt. Den var bra för min personliga utveckling och ett skönt break från mitt yrke
som förskolelärare. Samtidigt var jag en av de få som var nöjda med utbildningen.
12. Det skulle varit mycket mer datateknik - man skulle fått lära sig mer program och den
skulle varit bättre. Examensarbetet skulle varit annorlunda, vi skulle fått göra olika produktio-
ner istället där alla de medietekniker som bild, video, text skulle ingått. Gjort
presentationsfoldrar som man sedan kunde visat upp för de som bestämmer i skolorna. Det
är sånt som de köper, inte skrivna rapporter, tyvärr.

1. Kvinna Utbildning 1996-1998
1. Jag var mellanstadielärare, 36 år gammal, och ville lära mig mer, bredda mig.
2. Mellanstadielärare -  pedagogik kunde jag, ingen teknik. Hade arbetat med drama också.
3. Jag har gått tillbaka till mitt arbete som mellanstadielärare. Finns inga mediepedagog-
tjänster i Luleå. Hade en dröm att bli mediepedagog men tyvärr.
4. Sökte länsmediepedagogtjänsten men fick den inte. Fast jag vill ju helst arbeta med barn.
5. Ja, väldigt.
6. Jag hade pratstunder med Stina. Ville att de skulle hålla fast vid den pedagogiska inrikt-
ningen mot barn och ungdomar, men det ville inte ledningen. Jag kände att pedagogiken kom
i andra hand, den dränktes i teknik.
7. När jag skulle gå frågade jag skolchefen om de tyckte det var bra. Fick inget svar, ingen
hjälp.
Jag har fått betala dyrt för min utbildning. Mina arbetsplatser tar min utbildning inte riktigt
på allvar..
Jag är kvinna - pedagog och kan teknik, känns bra, en del av mina kolleger värdesätter det,
men datanördarna är de som får störst respekt.
8. Väldigt mycket, de två bästa åren i mitt liv. Intressanta föreläsare., bra klass, nya verktyg.
9. Ja det tycker jag, men kände att alla elever borde varit pedagoger från början.
10. Nej
11. JA
12. Vidareutbildning för pedagoger. Mer tyngdpunkt på pedagogik. Utöka den en termin.

2. Kvinna Utbildning 1996-1998
1. För att det var en ny inriktning på den pedagogiska vägen.
2. Var förskolelärare - ingen mediaerfarenhet.
3. Har fått fast tjänst på en folkhögskola inom media och data.
4. Ja, fast tjänst.
5. Ja
6. Mer praktiska uppgifter. Istället för en uppgift per kurs så många fler.
7. de vet inte så mycket om den, papperet är väl kanske bra att ha.
8. Det nya sättet att se på pedagogik, det vill säga att många fler elever i skolan kan göra sig
hörda med media som hjälpmedel.
9. Ja
10. Dels med perioderna, mer uppgifterna
En mer enhetlig grund, de utan pedagogiska förkunskaper borde fått läsa det 6 månader
innan. Borde också förlänga utbildningen för att kunna specialisera sig inom några eller ett
ämne.
12. Tror det
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3. Man Utbildning 1996-1998
1. Pratade med utbildningsledaren, tittade till utbildning, besökte, verkade rolig.
2. Ingen erfarenhet av pedagogik, lite dataerfarenhet.
3. Har filmat för en  förening, och Piteå dansar och ler.
4. Inget
5.Nej inte direkt, mer intresserad av medieproduktion
6. Pedagogiska bitarna svaga och det borde funnits chans till en spetskunskap inom något
ämne.
7-
8. Bra grund inom de olika medieämnena, liten inblick inom pedagogik.
9. Mycket slappa kontroller, dålig uppföljning, inga riktiga tentor, ingen kritik. Borde vara
hårdare krav.
10. Ja, kanske inte helt fel, ingen dum tanke alls
11.Ja
12. Jo, faktiskt, har fått ut en del.
13. Bättre uppföljning, en spetskunskap inom något ämne, ändå mer produktionsinriktad då
pedagogiken inte ger så mycket. Finnas chans att välja mer olika kurser och kanske lägga till
ett år till så utbildningen blir treårig.

4. Kvinna Utbildning 1996-1998
1. Jag gick den för att jag arbetat i centrala Amerika. Ville lära mig media och jag såg att det
fanns ett enormt behov av media i centrala Amerika.
2. En hög pedagogisk bakgrund, arbetat som lärare, utbildat analfabetister i 5 år. Media-
väldigt liten erfarenhet.
3. Som Länsmediepedagog, översättare, konsult
4. Ja
5. Ja
6. Nej
7. En väsentlig merit
8.Bredden, allmänbildande, bra med varvning mellan praktik och teori, man hade också
möjlighet att specialisera sig. Man kunde sätta sig in i ett visst område om man ville.
9. Det var bra att det fanns alternativ att läsa in
10. Ja
11 Den är optimal som den är.

5. Kvinna Utbildningen 1996-1998
1. Därför att utbildningen lät kul
2. Förskolelärare och fotografutbildning
3. Guide och inom barnverksamhet. Ingen media
4. Nej
5. Ja
6. Alldeles för bred utbildning, blev inte bra på något.
7. -
8. Bra att man fick lära sig på egen hand. Chans att testa sina egna gränser.
9. Jag kan förstå tanken, det finns ju inga mediejobb, så det förstår jag
10.-
11. Både och, Kanske skulle få fundera en bra stund.
12. Utbildningen borde vara mer relaterad till verkligheten, den är alldeles för diffus, vi fick ju
nästan säga vad vi ville bli, inte skolan, Mer raka mål genom hela utbildningen.

6. Man, utbildning 1996-1998
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1. Jag var inne på att lära mig media för att kunna få ut budskap och tyckte det verkade
intressant att arbeta som lärare.
2. Pedagogisk erfarenhet- noll. Medieerfarenhet - noll.
3. Resemontör och inom ekonomi, bokföring.
4. Nej
5. Det kändes inte som om jag hade de kunskaper som krävs som lärare efter avslutad
utbildning.
6. Det skulle finnas möjlighet att fördjupa sig inom två ämnen. Utbildningen skulle ha varit 3
år.
7.-
8. Vissa lärare var jättebra man hade fria händer att göra vad man ville.
9. Helt fel.
10.-
11. Ja
12. Utbildningen borde vara 3 år. 1år skulle vara till för att kunna specialisera sig i två ämnen.
Det skulle också krävas bättre uppföljning av lärarna och alla elevers kunskap skulle defini-
tivt mätas på något sätt efter varje kurs.

1. Kvinna, utbildning 1997-1999
1. Därför att det fanns video - foto - reklam och läraryrket och det är jag intresserad av.
2. Fotbollstränare/förälder och har videofilmat och redigerat, arbetat i fotoaffär.
3. Medielärare på Strömbacka i Foto - video - data.
4.-
5. Ja
6. Metodik och hur man skall vara inför en grupp, hur bemöter man elever. Filmhistoria.
7. Praktiserade där i ettan, då var de skeptiska, de tyckte bildlärare var intressantare. Nu
tycker de att det verkar bättre.
8. Det bästa var video och fotokurserna. Snuddade vid allt kändes dåligt, nu käns det bra
med den bredden.
9. Vet inte, nej, det skulle innebära mediepedagogernas grav.
10. Ja
11. Ja, det skulle ställas högre krav, skulle vara tydligare riktlinjer, bättre struktur.
12. Skulle vara treårig, införa metodik. Föreläsare som är från medieprogram och aktiva.
Större krav på lärare, framför allt vad det gäller bedömning och pedagogik. Går inte bara att
lära ut, måste kunna bedöma också.

2. Kvinna, utbildning 1997-1999
1. Har alltid varit intresserad av media.
2. Jobbat som hjälplärare på grundskolan 6 mån. Ingen mediaerfarenhet. Enkel data.
3. Systembolaget, lite teater, telekommunikatör.
4. Ja, men får dåliga tjänster med för få timmar.
5. Ja
6. Metodik, fördjupad kunskap inom något ämne.
7. Bra, för de kände Stina.
8. Mycket fria händer, möjligheter till olika projekt.
9. Egentligen inte emot det, men då tar de ju våra jobb, de har ju lärarkompetens.
10. Det kunde jag fått ändå.
11. Ja
12. Mer fördjupning, mer pedagogik, mer föreläsning, fler projekt, mer tvång att göra projket.
Ex vara med på smask. Förlänga utbildning med ett år.
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3. Kvinna, utbildning 1997-1999
1. För att jag var intresserad av media och kultur.
2. Pedagogik - inga erfarenheter Media - teater och skådespelare.
3. Varit barnledig, lite bokföring
4. Nej
5. Eftersom vi inte fick behörighet, lite svårt att söka.
6. Fördjupning i vissa ämnen, mer pedagogik och metodik
7.-
8. Bra att man fick prova på olika medietekniker.
9. Ja, det här med pedagogiken och metodiken.
10.-
11.Ja, men som grundkurs.
12. Den skulle vara 3år, man skulle få chans att fördjupa sig, välja inriktning inom två ämnen.
Det skulle vara mycket mer praktik också.

4. Kvinna, utbildning 1997-1999
1.Jag tyckte att den verkade intressant. Just tanken att väva ihop pedagogik och media. Jag
ville också lära mig media. Pedagogiken kom i andra hand.
2. Ingen pedagogisk och medieerfarenhet.
3. Informatör på Ericsson i Piteå. Utan utbildning via arbetsplatsen hade jag aldrig klarat mitt
jobb.
4. Nej
5.-
6. Ja det fattas. Framförallt kursen i Webb som jag skulle haft nytta av i mitt arbete. Kursen i
skolan var ett skämt, 3 dagar.
7. Positivt i alla fall på papperet, plus att Stina gjorde så att min chef handplockade mig från
linjen.
8. Den erbjöd olika sorters ny medieteknik, olika sorters människor på utbildningen. Intres-
santa ämnen i sig.
9. Det låter helt sanslöst
10. Nej, jag fick jobbet genom inavel, Stina kände chefen.
11. Ja
12. Den skulle vara mycket längre. Kanske 4 år. Man skulle då kunnat fördjupa sig inom de
ämnen man känt att man velat arbeta inom. Kanske rent utav borde bli en ingenjörsutbild-
ning.

5. Kvinna, utbildning 1997-1999
1. Den verkade intressant, jag var intresserad av media och att lära ut.
Den utbildning som verkade passa mig bäst på papperet.
2. Jag har varit aktiv i föreningsliv. Inom media så hade jag gått medieprogrammet innan.
3. Videolärare för gymnasieelever.
4. Ja
5. Både och. Helst ville jag arbeta inom produktion för att senare i livet arbeta som medie-
pedagog.
6. Ja, krishantering, skollagar och vilka regler som gäller för skolor. Didaktik, metodik.
7. Inget speciellt nämnde de om min utbildning. De kände Lasse Hallberg så därför fick jag
arbetet.
8. Vet inte. Jag är rätt missnöjd med utbildningen. En fördel var dock att utbildningen var så
slapp så att man var fri att göra egna projekt. Men alla har ju inte den drivkraften.
9. Som den såg ut när jag gick - JA
Men vid förändringar tycker jag att kraven skall vara en medieerfarenhet innan eller en
pedagogisk erfarenhet innan påbörjad utbildning.
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10. Ja, på papper är den bra att ha.
k feedback.
11. Det tror jag, men då hade jag arbetat ännu mer utanför lektionerna.
12. Jag skulle vilja ändra den på fäljande sätt:
Mer pedagogik, det skall in i alla olika kurser, typ radio, rörlig bild och så vidare. Utbild-
ningen borde vara 4år , för då får man den lärarkompetens som man skall ha som lärare. I
nuläget då det är brist på lärare kan man ju få jobb, men hur blir det sedan när de flesta
utbildade pedagoger kan ersätta oss.



Intervju via mail med sex nuvarande studenter i års-
kurs två på mediepedagogutbildningen.

Studenterna fick ta del av och svara på sex  frågor rörande medie-
pedagogutbildningen.

1. Man, utbildning 1998-2000

1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
Jag tyckte att det låg i tiden att utbilda sig inom media.
2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade
utbildningen?
Just inga alls. I alla fall inte inom media. Däremot så har jag ju pluggat pedagogik inom musik
när jag gick musikgymnasium.
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Det är klart att det inte bara har varit skit. Jag tyckte att radio och film kurserna var jättebra.
Framför allt radiokursen. Detta pga. de lärare som på ett väldigt pedagogiskt sätt inspirerade
och framför allt... lät oss praktisera ämnet. Dock kunde även filmpraktiken varit mer av.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som
en sorts vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I
så fall varför/varför inte?
Definitivt inte! jag tycker att man däremot skulle kämpa lite mer med att fixa till pedagogik-
kurserna, jag menar... så att man blir lärare efteråt.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så
fall varför/varför inte?
Nej, jag skulle nog hellre försöka få ett jobb och öka min kompetens den vägen.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då?
Vad skulle förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Praktik, Pedagogik (vad det nu innebär), att komma in i en lärarsituation. Det är så man
utvecklas.

2. Man, utbildning 1998-2000
1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
 Jag sökte utb. för jag ville lära mig pedagogik inom detta område
 2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade utbildningen?
Har hållit på med närradio i många år som tekniker
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Om man redan har pedagogiska kunskaper, då är denna utbildning bra. Det vill säga att
denna utbildning är en bra fortbildning för redan utbildade lärare, pedagoger.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I  så fall varför/varför inte?
Jag instämmer med det påståendet. Mängden pedagogik är för liten för att vara en
pedagogiskprogram.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så
fall varför/varför inte?
Ja, absolut
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Denna fråga är för stor att besvaras på ett kortfattat sätt. Kursen skulle behöva vara tre årig,
ett år med praktik.
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3. Kvinna, utbildning 1998-2000.
1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
Intresserad av media, vill utbilda mig inom detta område, tilltalar mig, engagerad, fördjupa
mig
2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade utbildningen?
Internet, datorer hård och mjukvara, datorns historia, applikationsprogram grafiska , textbe-
handling ABC, fotografering, utbildad till tandsköterska där pedagogiskt bemötande bl.a.
ingår, mänskligt beteende osv., omsorg av barn till äldre med handikapp. Teater. Radio.
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Vissa lärare ex. Johanna Ramic, Kjell Peder osv. Vissa böcker �Berätta och förför med film�,
�Inledning till filmstudier�. Vissa ämnen rörligbild, mediekunskap, multimedia.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I så fall varför/varför inte?
Om utbildningen skulle rikta sig mot lärare skulle det i vilket fall som helst ingå en hel del
olika slags pedagogik, vilket det inte gjorde i denna utbildning. Jag anser att i och med att
kraven är som de är kan vem som helst söka som är intresserad av utbildningen. Men om
skolan har som mål att denna utbildning ska rikta sig mot fortbildning till lärare ska det stå
klart och tydligt i ansökningshandlingarna.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så fall varför/varför
inte?
Nej. Mycket borde ändras gällande kurserna, lärarna, timmarna, undervisningen, feedback,
böcker, eget arbete, grupparbete, ämnena.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Framförallt mer tid och högre nivå för högskolestuderande ex förändring av kurserna,
lärarna, timmarna, undervisningen, feedback, böcker, eget arbete, grupparbete, ämnena.
Utbildningen blir mer komplett och mer givande och man känner sig att man har fått vad man
har tagit upp för sitt lån.

Nej. Mycket borde ändras gällande kurserna, lärarna, timmarna, undervisningen, feedback,
böcker, eget arbete, grupparbete, ämnena.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Framförallt mer tid och högre nivå för högskolestuderande ex förändring av kurserna,
lärarna, timmarna, undervisningen, feedback, böcker, eget arbete, grupparbete, ämnena.
Utbildningen blir mer komplett och mer givande och man känner sig att man har fått vad man
har tagit upp för sitt lån.

4. Man, utbildning 1998-2000.
1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
Det var mer eller mindre slumpen som avgjorde, men jag tyckte att det verkade väldigt
intressant.
2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade utbildningen?
Nästintill inga. En viss datorkunskap.
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Tillgång till utrustning. Möjligheten att göra något bra finns, bara du själv vill.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I så fall varför/varför inte?
Jag tror att det är väldigt bra om man har något i bakfickan när man börjar, helt klart. Ett yrke
innan i princip.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så fall varför/varför
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inte?
Troligtvis inte. Men utan facit skulle jag kanske det.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Den skulle vara på tre år , mycket mer praktik. Mer feedback. Försök att hålla kursinnehållet
och inte ändra under kursens gång.

5. Kvinna, utbildning 1998-2000.
1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
Eftersom att jag ville vidareutbilda mig som fritidspedagog men ändå kunna arbeta med barn
eller ungdomar.
2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade utbildningen?
Fritidspedagogexamen 1988 samt arbete på daghem och fritidshem
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Att det fanns utrymme för att själv styra utbildningen åt det håll man var intresserad av.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I så fall varför/varför inte?
Antingen borde man vara utbildad inom pedagogik eller media innan man börjar utbild-
ningen. Främst för att utbildningen ger ingen tyngd, det är lite kunskap på flera olika områ-
den. Jag tror att det är svårt att arbeta i en lärarroll med endast en mediepedagog utbildning.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så fall varför/varför
inte?
Ja, eftersom den förhoppningsvis ger tillfälle att, om inte annat så i mitt gamla arbete som
fritidspedagog, kunna utnyttja de nya kunskaperna.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Jag skulle velat att det var djupare tekniska kunskaper. Mera förankring i praktik och framfö-
rallt respons när studenter var ute på skolor. Utan att någon ser vad man gör och kan
diskutera kring detta senare har studenterna svårt att verkligen se sin egen roll och vilka
konsekvenser olika uppträdanden medför för de elever man undervisar.

6. Kvinna, utbildning 1998-2000.

1.Varför sökte du mediepedagogutbildningen?
För att vidareutbilda mig.
2.Vilka förkunskaper inom media/pedagogik hade innan du påbörjade utbildningen?
Ingen erfarenhet av media. Pedagogikerfarenheter via förskolelärarutbildningen samt 9 års
yrkesverksamhet som förskollärare.
3.Vad var mediepedagogutbildningens styrka?
Att det är en rolig utbildning och att man får prova på och få en inblick i olika medier. Man
har relativt fria händer att göra det man vill. Det gäller åtminstone en del av klassen.
4.En del menar att det egentligen borde vara lärare som går utbildningen som en sorts
vidareutbildning, hur ser du på det? Borde det vara så/ inte så? I så fall varför/varför inte?
Det ligger någonting i det, för det tas nästan som självklart att man redan har pedagogiska
kunskaper, även kunskap i metodik och didaktik, eftersom det inte tas upp i någon större
utsträckning under utbildningens gång. Utbildningen måste breddas och förlängas om den
ska täcka upp mer, ev. med en special inriktning sista året. Om det ska vara en vidareutbild-
ning för lärare måste detta klart framgå i kursinformationen om utbildningen, och inte som
det var då jag sökte mer i allmänna ordalag. En del som har gått utbildningen har jag uppfat-
tat som lite blåsta på konfekten.
5.Skulle du gå utbildningen en gång till, nu när du vet hur den var? I så fall varför/varför
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inte?
Jag skulle kunna tänka mig att gå den en gång till, om de får rätsida med det som inte är bra
nu, och att man mer får profilera sig det sista året. Då bör nog utbildningen åtminstone vara
3 år. Sålla också bort vissa lärare, som inte har så mycket att tillföra.
6.Om du fick göra om utbildningen på ditt sätt, hur skulle den se ut då? Vad skulle
förändras, vad skulle det varit mer om och i så fall varför?
Ett år pedagogisk inriktning, ett år teknik och produktion, sista året möjlighet att profilera sig
åt något håll. Ett bättre samarbete med företagare och kommunen.



Intervju med studierektorn på mediepedagogutbildningen.

Intervjun gjordes personligt, alltså ansikte mot ansikte. Min handledare
var närvarande på önskemål från studierektorn.

Intervjun bestod av 29 frågor.

1. Varför startades mediepedagogutbildningen?
Jag var inte med när utbildningen startades men det gjordes en utredning och på basis av
den startades utbildningen. Min gissning är att Luleås högskola som den var på den tiden
hade en teknisk inriktning ställde sig frågan: -hur skall vi få fler sökande och då kanske en
medieutbildning av något slag är bra att starta, men som sagt det är min gissning.

2.Vilka faktorer har avgjort utbildningens inriktning?
Personalen och ekonomin avgör utbildningens inriktning. Man får anpassa utbildningens
innehåll till det som är genomförbart.
Vad som hände första året, 1995-96, när utbildningen fanns var att dåvarande utbildnings-
ansvarig  blev avskedad. Anledningen till hennes uppsägning var enligt mig ett makt-
intresse, det vill säga att det fanns andra personer som var intresserade av hennes arbete.
Det går inte att avskeda någon efter två månader. Min slutsats till detta är att när man startar
något nytt så måste man få tid på sig och inte som i detta fallet, avskeda någon efter bara två
månader. Jag har bett att få ta del av den utredning som var grunden till hennes avsked, men
den är hemligstämplad.
Mot slutet av det första året fick jag en förfrågan att ta över utbildningen, jag var timlärare
då, vilket jag också gjorde.
Då fanns det en stor bitterhet mot utbildningen i den klassen och jag gjorde allt för att de
skulle få chans till kompensation genom olika extrakurser men det fanns inget intresse. Den
plan som fanns då var inte realistisk till den tid och de lärare som var knutna till utbild-
ningen.

3. Vilka förkunskaper krävs för att antas till utbildningen?
Förut antogs studenterna genom intervjuer men till antagningen 1998 fick vi reda på att vi
inte fick använda oss av det från antagningsnämnden i Luleå. Utbildningen måste klassas
som konstnärlig för att man skall få göra det och vi fick istället ta in studenter via allmän
behörighet (betyg).
Lars Hallberg, rektor ljud, har pratat med högskoleverket om att vi i framtiden skall få ta in via
intervjuer igen. Vi tycker inte att intag av studenter på betyg är relevant.

4.Vilken kompetens har godkända studenter efter avslutad utbildning?
Framförallt så är vårt mål att ge dem ett förhållningsätt att veta hur de kan gå vidare själva
efter avslutad utbildning. Vi vill också ge dem baskunskaper inom teknik och att de skall
kunna lära ut dessa kunskaper till andra.
En svaghet som utbildningen har är att studenterna får en mediepedagogexamen 80 poäng
men de är inte behöriga som lärare.
Just nu läser däremot 2 studenter till tvåämneslärare. Det innebär att de läser 80 poäng
mediepedagogik 160 poäng musiklärare och PPU. Detta ger en formell lärarbehörighet.

5. Hur kan en mediepedagogs arbetsuppgifter se ut?
På väldigt många olika sätt. Det finns egentligen inga färdiga yrkesroller. Många har blivit
IT-pedagoger på särskolor, gymnasier och medieprogram. Just kompetenta lärare inom  IT
och multimedia är något som skolorna söker efter, speciellt på gymnasiernas medieprogram.
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I grundskolorna behövs det mediepedagoger men det finns tyvärr inga pengar, därför är det
ofta basämneslärare som för in media i sin undervisning.

6. Utbildningen är enligt skol/utbildningsplanen 17 februari 1999 inriktad mot barn och
ungdom, av vilka anledningar är den det?
Det är inget som stämmer i nuläget, jag tror att det beror på att det jag skriver går igenom
olika led och att det blivit fel på något sätt. Många av  studenterna på utbildningen vill
arbeta mot �elever� i vuxen ålder och då anpassas utbildningen efter det. Jag vill personli-
gen ta bort inriktningen mot barn och ungdom. När jag skrivit något så går det via
utbildningschefen på Musikhögskolan och sedan genom administrationen på Luleå tekniska
universitet och det har troligtvis blivit fel tyvärr. Inriktningen bestäms kontinuerligt genom
utvärderingar från studenterna och de visar att de vill inrikta sig mot målgrupper där det
finns vuxna, barn, ungdom, företag med mera.

7. Vilka kompetenser ser du som viktiga hos de lärare som undervisar på utbildningen?
Att de har djupa kunskaper inom de specialområden de undervisar inom. Att de delar den
ideologi som vår skola har. De skall också vara beredda att arbeta i en rörlig struktur. Det
innebär att studenterna skall få vara med och tycka och påverka utbildningen. Att studen-
terna är medskapare till utbildningen.
Problemet med en rörlig struktur är att studenterna kommer från olika bakgrunder:
Vissa kommer från en utbildningsbakgrund med en fast struktur, fyrkantig ram.
Andra kommer från en rörlig struktur, det vill säga att de är vanan att arbeta självständigt.
Det är en evig kamp mellan dessa arbetssätt.

8. Har det varit lätt/svårt att rekrytera lärare med denna kompetens?
Det har tagit tid att hitta dessa lärare, men det har gått förvånansvärt lätt.
Vi har en blandning av folk från norrland och folk från Stockholm.
De flesta har blivit intresserade av att undervisa här och de känner att de är med om att
skapa något nytt. De är väldigt positiva till utbildningen.
Det har dock varit ett litet problem med vårt geografiska läge. Därför har vi lärare från
Stockholmstrakten.
När det gäller lärare inom pedagogiken har vi försökt hitta en som kan lära ut grunder inom
de pedagogiska synsätten och sedan ta in det i det �nya� lärandet. Det vill säga hur man kan
koppla ihop lärandet via hur det ser ut i skolorna kontra samhället. Vi har nu hittat en som är
den rätte och som är en stor tillgång för utbildningen.

9. Hur viktigt är det att lärare inom de olika medieämnena besitter pedagogisk utbildning/
erfarenhet?
Det är jätteviktigt att de är pedagogiskt lagda men att de är formellt utbildade är inte så
viktigt.
Vi har haft gästföreläsare som kunnat mycket inom sitt område men inte klarat av att nå ut till
studenterna på ett pedagogiskt sätt och det är olyckligt.
Vår anda på skolan är viktigt att lärarna förstår och sätter sig in i.
Det knepiga är att hitta personer som både har en bred kunskap inom medieteknik och
samtidigt inom pedagogik.

10. Vilka examinationsformer använder sig utbildningen av?
Det avgör varje lärare i samråd med mig. De flesta använder sig av papers, inlämningar. Det
förekommer också analyser, redovisningar både skriftligt och muntligt. I rörlig bild skall man
exempelvis kunna koppla upp en redigering för att få godkänt. Vad vi inte har är traditionella
tentamen, som man sitter och skriver. Det är något vi inte ser som ett bra sätt.
De uppgifter som redovisas, lämnas in görs antingen i grupp eller enskilt.



Bilaga 7 (3/5)

11. Hur mycket krävs av studenterna för att få godkänt på de olika kurserna?
Det är återigen beroende på vilken kurs det handlar om. Vi förutsätter att man som student
lär sig själv på högskolenivå. Man skall aktivt deltaga på lektionerna och visa att man har
den kunskap som krävs. Det skall inte gå att sitta igenom utbildningen.
Tycker jag och läraren i det aktuella ämnet att en elev inte fullgjord det som vi ställt som krav
så ger vi restuppgifter.

12. Hur vanligt är  det att studenter får underkänt i de olika kurserna?
Det är vanligt att studenter släpar efter under utbildningen. De flesta är dock klara med allt
när utbildningen är avslutad. Det är betydligt tuffare idag än vad det var de första åren.
Tidigare har en student kunnat klara sig via en dialog med lärarna men det är svårare idag. Vi
har skärpt kraven genom att eleverna klaga på att det varit för lätt att klara sig igenom de
olika kurserna. För första gången missade två studenter sitt examensarbete förra året.
13. Varför använder utbildningen sig inte av skriftlig tentamina i ämnen som är baserade
på teoretisk fakta?
Min bedömning är att det är bättre att skriva �papers� än att använda sig av traditionella
tentamen. Genom resonemang med studenterna har vi kommit fram till att det traditionella
sättet att få godkänt står för en fyrkantsskola och det är inget vi strävar efter här.
Man lär sig bäst genom fördjupningar och �papers�. Det ger en helt annan koppling till den
verklighet vi lever i.

14. Är feedbacken, den konstruktiva kritiken på inlämningsuppgifterna tillräckliga?
Jag tror att den fungerar tillfredställande. Det är mitt ansvar att se till att det fungerar på ett
bra sätt. Det har bitvis varit dåligt tidigare men som sagt det har blivit bättre. Vi har också
inarbetade föreläsare som vet vad som gäller. Det får helt enkelt inte förekomma  att feedback
och respons på uppgifter är dåligt.

15. Hur viktig är den pedagogiska delen av utbildningen?
Den är viktig - det är ju en mediepedagogutbildning. Som student är pedagogiken en
blandning av det vi lär ut till dem, deras tekniska kunskaper och därefter måste varje student
utveckla ett eget pedagogiskt förhållningssätt. De frågor man får ställa sig som elev är: vad
är bra, vad är inte bra och vad gör jag av det?
Svagheten i utbildningen har varit att man försökt snuttifiera kurserna. Man skall både
kunna de tekniska förehavandena, teorierna, medierna i sitt sammanhang för att därefter
tänka metodiskt över hur du skall få ut dessa kunskaper till tilltänkta elever och sedan gå ut
och testa det. Det låter bra men det går inte att få in på en fempoängskurs, tyvärr.
Nästa år är utbildningen annorlunda uppbyggd.
Först består utbildningen av ett basår där man lär sig teknik och diskuterar pedagogik.
Det andra året får man chans att fördjupa sig och hitta ett eget pedagogiskt uttryckssätt.
Det vill säga att man första året lär sig själv medan man under andra året lär sig att lära ut.

16. Vilka delar inom pedagogiken kommer eleverna i kontakt med under  utbildningen?
Det är bestämt utifrån varje kurs vad man håller sig efter.
Det viktigaste är trots allt att ge alla studenter en fyrkantsplatta om vad pedagogik innehål-
ler.
Vi sysslar ju med den �nya� pedagogiken.
Jag är förespråkare av att inte dela upp pedagogik i olika delar, det vill säga didaktik, metodik
med mera. Jag vill ha ett vidare begrepp, �mediepedagogik�, där allt ingår och inte fyrkantigt.
En del studenter tycker att det är svårt men det är våran linje under utbildning



17. Hur stor  del och hur viktigt är det att studenterna får ge sig ut i skolor för pedagogisk
praktik?
De första klasserna fick gå ut och göra praktik tidigt i sin utbildning. Detta kritiserade de
därför att de upplevde att de kunde för lite för att göra detta. Efter denna kritik bestämde jag
att praktiken skulle ligga senare under utbildningen. Detta för att eleverna då skall vara
tryggare i sig själv. Det är också viktigt att de själva får ta kontakt med de skolor som de vill
praktisera på. Vi har ett samarbete
med vissa skolor men som sagt det är viktigt att studenterna själva får ta kontakt med
skolorna. Vi har även tagit bort ordet praktik, vi kallar det istället för arbetsplatslärande.
Studenterna går in på skolor och driver projekt och på så sätt får de känna sin egen tyngd.

18. Vilken feedback får eleverna och hur ser den ut efter den pedagogiska praktiken?
Vi har inga handledare som ger sin syn på studenternas praktik. Det finns ingen ekonomi
eller personal till det. Därför ger de sig ut i grupp därför att de skall kunna ge varandra
feedback och de skriver också praktikhandböcker.

19. Om man  skall  bli lärare inom idrott, musik eller exempelvis bild så krävs det minst
tre års högskolestudier, hur kommer det sig att mediepedagogutbildningen bara är två  år
lång?
Det vet jag inte men jag kan gissa på att det beror på att den som gjort utredningen som
denna utbildning bygger på själv har gått mediepedagogutbildningen på DI och den var
bara ett år. Den personen har säkert tänkt att om man gör den två åt så blir den dubbelt så
bra. Medier är inte heller ett heltidsämne och det bör därför kombineras med ett annat ämne.
På Musikhögskolan skall man därför kunna bygga ihop sin egna utbildning.

20. Vilken chans har studenterna på utbildningen till att specialisera sig inom vissa
ämnen under utbildningens gång?
Tanken är att man väljer detta under profilåret i den nya utbildningsformen.
Nu har man haft det pedagogiska projektet 10 poäng till att fördjupa sig inom det man vill.

21. Hur viktig är den teoretiska biten, det vill säga massmediehistoria, tryckfrihetsför-
ordningen, etikpersonuppgiftslagen med mera kontra kunskapen inom teknik i de olika
medieämnena?
Den är viktig. Det är universitetets skyldighet att ge en teoretisk plattform. Det är mer krav
på det nu än det varit tidigare.

22. Hur stort inflytande har studenterna på utbildningen?
Jag tror att deras inflytande är stort. I den bemärkelsen att det alltid finns utrymme till en
dialog. Trots dialogen så leder detta inte alltid till en förbättring. Ett problem är att de olika
klasserna tycker olika, det som en klass tycker är pest, tycker nästa är bra och så vidare.
Därför får jag gå in och avgöra hur det skall se ut.
23. I vilken utsträckning är utbildningen forskningsanknuten?
Det har varit svårt att hitta folk som både är tekniska och vetenskapliga men från den 1 april
2000 har vi fått en professor knuten till skolan. På ljudavdelningen har det tagit tio år att få
forskare knutna till utbildningen medan det har tagit fyra år på media. Det har inte stått i
utbildningsplanen att det skall finnas forskare knutna till utbildningen.
Det är dock viktigt i statusperspektiv och det ger studenterna chans att fördjupa sig ytterli-
gare. Ämnet får en helt annan tyngd . 5-dimensionen är också ett projekt som vi fört in och
som leder till en utveckling av mediepedagogämnet.

24. Hur stor yrkesrelevans har utbildningen i sin nuvarande form?
Det finns en arbetsmarknad men man måste bygga  en utbildning för den själv. Detta gäller
både studenter och ansvariga på utbildningen. Piteå har tyvärr ett taskigt geografiskt läge
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som försvårar detta. Därför måste man arrangera sig i kringprojekt som i sin tur gör utbild-
ningen känd.

25. Hur ser du på utbildningen idag, är den så bra som man kan begära, eller kan den
förbättras, i så fall hur?
Utbildningar kan alltid förbättras och de ska alltid utvecklas. Vi har ju ett krav att samarbeta
med näringslivet och där har vår multimediautbildning kommit långt. Däremot finns det där
ett problem med mediepedagogutbildningen eftersom den inte ger en formell utbildning. Det
finns egentligen ingen given arbetsmarknad.
Därför har jag kämpat hårt för att man skall kunna läsa ett annat ämne, PPU och medie-
pedagog utbildningen. Detta för att detta skulle ge ett bättre utgångsläge. Jag är säker på att
det är så utbildningen kommer att se ut inom två år. Det finns nu en öppning som kommer att
ge en positiv utveckling.

26. Hur noggrant följer de olika kurserna sina kursplaner?
Intentionen är att de skall följas noga. Vi brukar få höra om de inte efterföljts.

27. Var mediepedagogutbildningens studenter efter avslutad utbildning?
Allt från skolor, gymnasier, företag, projektledare, inom data. Förkunskaperna innan man
utbildar sig har stor del i var man hamnar efter utbildningen.

28. Vad  är mediepedagogutbildningens utbildningens styrka?
Förhållningssättet.  Att man får ta ansvar för sin egen utveckling.
Jag har tre förhållningspunkter som jag ser som viktiga och de är:
- lust, det skall vara kul under utbildningstiden.
- nyfikenhet, det skall vara intressant under utbildningstiden.
- mod, att man törs

Jag vet att utbildningen varit kreativ, lustfylld och utvecklande på ett personligt plan för
många av vår studenter och det är jätteroligt att få veta.

29. Har du något annat att tillägga angående mediepedagogutbildningen som kan var
viktigt att ha med och som jag kan ha missat?
Jag har nått ett stort mål och det var att få till utbildningen som tvåämneslärare. Det vill säga
att studenter kan läsa:
- mediepedagogutbildningen
- PPU
- musiklärarutbildningen.
Det har varit en viktig milstolpe och samtidigt har det varit nyskapande, vi har brytit ny väg.

Jag har också fått vara med om att utveckla många studenter.
Jag har insett att jag har som ansvar för att utveckla processer och att det sedan är upp till
studenterna att själva färdigställa processen.
Det var lite svårt att förstå i början vilket gjorde att man tog på sig för mycket arbete.
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Intervju Prefekten på Musikhögskolan i Piteå

Intervjun gjordes ansikte mot ansikte och bestod av 13 frågor

1. Varför startades mediepedagogutbildningen?
Jag var inte här på den tiden, jag arbetade på musikhögskolan i Stockholm på den tiden. Jag
tror att det var en naturlig konsekvens av att musikhögskolan hade breddats mot ljudteknik,
och att media i samhället växt fram som en väldigt stark kraft, och medvetenheten om just
media, ny medier, med ny teknik, låg i tiden och den låg då väldigt nära att förlägga hit till
Musikhögskolan som jag tror är skälet.

2. Hur viktigt är det enligt dig att en lärare inom media har stora kompetens inom medie-
ämnet?
Det tycker jag är viktigt, de lärare som vi anställer skall ha så hög kompetens som möjligt
inom det området de undervisar, men i läraryrket ingår ju också andra kompetenser, men helst
skall vi ha  lärare som har en grundexamen, plus en lång erfarenhet, helst bör majoriteten av
lärarna också tycker jag ha en forskarutbildning.

3. Vilka pedagogiska moment bör ingå i ett högskoleprogram som utbildar medie-
pedagoger?
Två huvudinriktningar, dels en allmän pedagogisk del  som har att göra med fostran, utbild-
ning, undervisning i ett vitt perspektiv, om man dels tänker sig en allmän grund i att te x
vara lärare, men också är det ju självklart det som är specifikt mediepedagogiskt och även
såna kurser bör finnas med.

5. På de flesta pedagogprogram har studenterna någon form av handledare som ger
feedback på studenternas praktik, varför finns ingen handledare till detta på medie-
pedagogutbildningen?
Det bör det finnas, det trodde jag att de hade, faktiskt, vi går ju mot en situation där allt fler,
där det blir allt vanligare med mentorer, det vill säga i meningen handledare, och jag tror att
om vi tittar fram några år så kommer varje student att ha en personlig mentor.

6. Många av de tillfrågade studenter som gått/går mediepedagogutbildningen anser att den
det saknats didaktik, läroplansinläsning och ytterst lite metodik,  inom pedagogiken hur
ser du på det?
Vi rör oss här med begrepp som är mycket svårdefinierade, vad menar du med metodik?, om
metodik i den meningen är att man får verktyg för att lära ut ut den kunskap som man besitter
själv, då tycker jag att man skall  ta bort metodik, jag tror att framtidens lärande bygger på
helt andra förutsättningar än de som är den traditionella metodiken, så kanske är det så att
utbildningen här kan ligga ett steg före men som kan vara svår att förstå, när man kräver
väldigt tydliga handgrepp.

7. De elever som har gått ut har känt att de när fått sitt jobb som lärare på  medie-
programmet så har de känt att de inte riktigt vet hur de skall lägga upp sina lektioner, hur
de skall få ut sin kunskap, eller hur de skall agera i skolvärlden?
Men vi har ju inte heller haft den tydliga profilen att vi har sagt att när man har gått denna
utbildningen så skall man komma att bli lärare ute i gymnasieskolan till exempel, då kanske
man har haft för höga förväntningar på vad det här skall leda till, nu kommer vi att bygga
ihop medieutbildningarna i den nya lärarutbildningen, så att alla , så att det blir möjligt att få
en lärarexamen med en allmän pedagogisk del, med en didaktik, med metodik och praktik som
där tillhör, plus att man då  får de här mediepedagogiska fördjupningarna, så jag kan fårstå
den frustrationen.
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8. Hur viktigt tycker du att det är att studenternas kunskap följs upp efter varje kurs och
att de måste uppnå vissa resultat för att få godkänt?
Det tycker jag är väldigt viktigt, jag tycker att kursplanerna skall vara tydliga, det viktigaste i
en kursplan är att kraven för en examination är tydliggjorda så att man som student vet vad
du går in i och de vet vad du kommer att prövas i när man är färdig i kursen.

9. Hur viktigt tycker du att det är att de lärare som undervisar på mediepedagog-
utbildningen har en pedagogisk/erfarenhet/utbildning?
Mycket viktigt

10. Stina menar att det är viktigt att lärarna har en djup kunskap inom sitt specialområde,
men att de har en formell pedagogisk utbildning är av mindre vikt. Men  i och med att det
är en mediepedagogutbildning är det inte viktigt också  att lärarna kan ge exempel till
studenterna  hur de skall  lära ut tekniken?
Ja, om det är en sådan kurs som har med mediepedagogik att gör , då är det rimligt, men jag
tror också i ett så här brett ämne, så måste man, vi kan prata om idealsituationer och vi kan
prata om det som  är realistiska situationer, i en så här pass svårgreppbar, ska vi säga, ett
område som media är måste vi acceptera att lärarna kan ha lite olika kompetens, vissa kan
vara lite djupare i  sitt specialområde och lite grundare i sin pedagogiska kompetens, andra
är vice, versa, men idealet är att man har en bra ämneskompetens och en bra pedagogisk
kompetens.

11. En del lärare jag intervjuat skulle gärna se att de kunde få en kortare utbildning på
Musikhögskolan inom just pedagogik, hur ser du på det?
Jättebra, kom med de förslagen så skall vi sy de kurser.

12. Hur viktigt tycker du att det är att studenterna får feedback/respons på sina olika
uppgifter på en högskoleutbildning?
Det tycker jag är mycket viktigt, just det här med återkoppling, respons, och då menar jag
inte bara från den undervisande läraren, utan att läraren kan undervisa, kan organisera
lärande situationer där läraren ger respons men även hittar former för att ge varandra
respons.
13.De flesta studenter jag intervjuat vill förbättra utbildningen genom att göra den treårig
med mer pedagogik och chans till specialisering.
Finns det någon chans till att göra denna ändring?
Det tycker jag är ett jättebra initiativ, hon som håller i mikrofonen är ett lysande exempel på
att vilja gå vidare. Det är precis vår önskan, vi vill ha högskoleexamen 80 poäng, man skall
kunna gå vidare till en kandidatexamen med fördjupning på C-nivå 120 poäng, magister-
examen 160 och 180 poäng. Och den som vill gå vidare i forskning skall det finnas en
möjlighet att gå vidare. Så där kan jag säga  från skolledningen sida att där skall vi göra allt
för att uppmuntra den typen av initiativ.
Men för att det skall bli möjligt och trovärdigt så måste vi först också bygga upp den
kompetensen här på skolan, så att vi har lärare som har  kompetensen, att vi har forsknings-
resurser och så vidare, som gör det trovärdigt om man vill fortsätta.
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Mediepedagogutbildningen på Karlskoga folkhögskola

Sammanfattning:
Mediepedagogutbildningen på Karlskoga startades 1995 och var från början en
halvårsutbildning. Målet var att utbildningen skulle locka till sig redan utbildade
lärare som under sex månader fått en chans att vidareutbilda sig inom media. Det
visade sig att intresset bland lärare inte var så stort. Därför ändrade vi
intagningsvillkoren och tog in folk med olika bakgrund.

Utbildningen koncentrerade sig på att lära deltagarna datakunskap. De fick
undervisning inom nätverk, offiicepaketet, multimedia, hemsidesproduktion och en
rad programvaror som exempelvis Photoshop och Pagemaker.
Efter avslutad utbildning kunde studenterna bli någon slags mediekonsulter ute på
olika arbetsplatser.
Under utbildningstiden läses ingen teoretisk, filosofisk pedagogik utan vi
koncentrerar pedagogikdelen på praktisk pedagogik vilket har inneburit att våra
studenter får kontinuerligt ge sig ut och föreläsa det de lärt sig på företag och
skolor.

Just nu är utbildningen inne på sitt sista år i sin nuvarande form. Vi skall döpa om
den till multimediadesign. Anledningen till att vi gör detta är att det då blir lättare
att rekrytera studenter till utbildningsplatserna. Intresset för att utbilda sig till
mediepedagoger har varit svalt, i alla fall bland redan utbildade lärare som också
varit vår främsta målgrupp till utbildningen. Den nya utbildningen kommer att
inrikta sig mot hemsides- och multimediaproduktion.

Vi har även startat ännu en utbildning som har sina rötter i
mediepedagogutbildningen. Den kallar vi för IT-pedagogutbildningen. Här utbildar
vi våra studenter till datatekniker med en pedagogisk synvinkel.
Anledningen till att vi startade den är att vi genom intervjuer och erfarenhet insett
att det är inom data som behovet av lärare finns på våra grundskolor.
Utbildningsansvarige på mediepedagogutbildningens berättelse.
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Enkät utskickad via e-mail till rektorer på grundskolor

Frågorna  de fick var följande:

1.Har ni ekonomiska resurser till att anställa en speciallärare inom medie-
pedagogik (en som lär barn att filma, redigera, radio, kritiskt granska osv)?
2.Vilket är för er viktigast, att ha en separat lärare inom mediepedagogik eller en
kärnämneslärare som kan integrera media i de vanliga ämnena?
 3.Finns det behov av speciella mediepedagoger?
4. Vad är viktigast för er, speciallärare i de vanliga kärnämnena, för barn med
speciella behov eller en mediepedagog?
5. I nuläget har de utexaminerade mediepedagogerna på den utbildning jag
undersöker haft runt 10 dagars  praktik i skolor på två år utan handledare, de har
lärt sig lite om de olika pedagogiska inriktningarna/synsätten, skrivit två
pedagogiska rapporter och fått lite olika metodiktips hur man lär ut media på ett
speciellt sätt. Ingen didaktik har ingått och vissa har ingen pedagogisk erfarenhet
innan påbörjad utbildning. De har däremot lärt sig grunder inom olika
medietekniker, ex radio, TV, video och film. Hur ser ni på detta?
6.Vid intag vid den utbildning jag undersöker så frågar jag er följande: Skall de
som tas in på utbildningen vara utbildade kärnämnespedagoger som lär sig media,
en sorts vidareutbildning eller skall det som idag vara vem som helst, alltså
personer med liten eller utan medie- eller pedagogisk  erfarenhet?

1. Grundskola i Emmaboda
1. Nej.
2. Vi skulle vilja ha en kärnämneslärare som kan integrera media i de vanliga ämnena.
3. Nej.
4. Viktigast för oss är en speciallärare i de vanliga kärnämnena.
5. Se fråga 6.
6. Jag vill se det som en vidareutbildning, där de studerande redan har en lärarutbildning i
botten.

2. Grundskola i Norberg
1. Nej
2. Kärnämneslärare
3. Nja, kanske.
4. En vanlig speciallärare
5. Ska man arbeta i skolan krävs någon form av pedagogikutbildning, men man behöver inte
vara lärare.
6. Det spelar ingen roll om man har ped. utbildning när man tas in bara man får det innan man
slutar.



3. Grundskola i Docksta
1. Nej.
2. Lärare som kan integrera media i �vanligt� arbete.
3. Inte lokalt på vår skola. Men på högstadiet - gymnasiet måste det väl finnas behov
(utvidgad bildlärare, om inte annat) och då kunde en sån lärare komma till oss ibland,
informera, gästmedverka, låna ut prylar. 4. Speciallärare i vanliga ämnen.
5. Katastrofalt. Den som bara kan sitt ämne, men ingenting vet om hur man engagerar
människor i arbetet och om hur man får arbetet att vara betydelsefullt för deltagarna, har en
omöjlig arbetssituation i skolan idag. Så tycks det mer och mer förhålla sig även på
gymnasiet.
6. Det enklaste borde vara att vidareutbilda personer med pedagogisk erfarenhet. Man kan
väl ta in �vem som helst�, men om utbildningen syftar till att den utbildade ska kunna vara
direkt verksam i barn- och ungdomsgrupper måste pedagogiken vara ett tungt inslag i
utbildningen. Annars ger man de studerande en utombordsmotor, visar var startsnöret är
och säger �åk ut på havet nu�. Man måste få tillgång till båt också, och veta lite om hav,
vindar, grund och sjökort

4. Grundskola i Hultsfred
1. Nej
2. Integrerat
3. Inte på vår skola
4.Speciallärare
5. Ingen uppfattning
6. Ingen uppfattning

5. Grundskola på Öland (Borgholm)
1. Nej
2. Inte nödvändigtvis en kärnämneslärare men integrationen är viktigare än att pedagogen är
specialiserad på media.
3. För att detta ska behövas måste en grundskola avsätta tid inom skolans val för ett nytt
ämne, �Media�. Detta kan vara mycket bra men svårt att lösa eftersom det lätt blir �lek�, dvs
eleverna tycker det är viktigare att filma med videokamera än att analysera reklam. Till
exempel.
 4. Utan tvekan en speciallärare, eftersom grundskolan har resultatkrav inom kärnämnena.
(Om inte mediepedagogen också är kärnämneslärare - men i alla tre ämnena?)
 5. Egentligen helt bortkastat. Om en mediepedagog ska arbeta i grundskolan så måste han/
hon primärt ha insikt i skolans verksamhet och hur medieverktygen kan användas för att
förstärka lärande. Media är inget ämne i sig utan en uppsättning redskap precis som en dator
eller en bok - man använder dem för att lära sig något. Eller: Media som ämne skulle innehålla
pressetiska regler, film/TV/reklamanalyser och liknande medan media som verktyg är
pedagogik: elever som skriver manus för en radioinspelning arbetar inte med Radio utan med
Svenska. Å andra sidan så måste ju pedagogen vara tekniker, särskilt om man arbetar med
hårddiskredigering. Svårt att lösa egentligen.
6. Det borde vara en specialutbildning för verksamma lärare för att bredda skolans repertoar
av metoder. (Däremot kan man nog vara lärare i vilket ämne som helst, eftersom integrationen
äger rum i arbetslaget.) Att ta in �vem som helst� skulle innebära att pedagogen behöver 160
poäng lärarutbildning + 80 mediepedagogik för att det ska vara riktigt fruktbart i skol-
verkligheten.
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6. Grundskola i Avesta
1. Nej
2. Nej
3. Nej, men datalärare   skulle behövas.
4. Speciallärare i kärnämnena
5. det låter som om det skulle behövas ytterligare kompetens inom pedagogik.
6. Vidareutbildning av utbildade lärare.

7. Grundskola i Västervik
1. Nej, vi har inte de resurserna.
2.Målet för oss är att integrera media i de andra ämnena. Det vi behöver just nu är utbildning
så att vi själva blir så säkra att vi ser möjligheterna! Den utbildningen är på gång och vi har
en �datorassistent� anställd på 25% som i viss mån hjälper oss med detta. Dessutom
utbildar hon barn i de grundläggande färdigheterna på datorn.
3.Ja, varför inte?!! Men funktionen bör vara som ovan, tycker jag.
4.Vårt behov av spec.lärare är större än behovet av en medieped. Men det vore väl inte helt
fel om spec.läraren hade större kunskaper i media-ämnet. men det bygger ju på ett personligt
intresse.
5.Det låter inre så vettigt, tycker jag. kan man kalla sig pedagog om man inte har har fått
möjlighet att utbilda sig till det? Om det inte täcks av utbildningen bör studenterna
åtminstone ha yrkeserfarenhet av pedagogisk verksamhet!
6.Jag tror inte att man behöver vara kärnämnesped. för att bli en bra medieped. men någon
form av pedagogisk utbildning tycker jag att man bör ha.

8. Grundskola i Borgholm
1. Nej!
2. Kärnämneslärare som kan integrera media i de vanliga ämnena
3. Kanske behov men ej resurser.
4. Speciallärare i de vanliga kärnämnena
5-6. Bör vara kärnämnespedagoger som lär sig media.

9. Grundskola i Karlshamn
1. Nej, resurser finns inte.
2. Utifrån resurserna som finns är kärnämneslärare intressantast
3. Såklart det finns behov av speciella mediepedagoger.
4. Vi vill gärna ha speciallärare som även kan använda medier i undervisningen med barn
med särskilda behov.
5. Låter som väldigt lite pedagogik.
6. Det måste bero på vad syftet med utbildningen är.

10. Grundskola i Hultsfred
1. Det finns inte någon som helst möjlighet
2. Eftersom vi är en låg- och mellanstadieskola har vi klasslärare som får ta hand även om
mediekunskaperna.
3. Något behov hos oss finns inte i dagsläget.
4. Utan tvekan är en speciallärare viktigast.
5. Ingen kommentar.
6. Ingen kommentar.

11. Grundskola i Malmö
1.  Eftersom vi är en friskola kan vi disponera medel friare. Om vi prioriterar  detta går det. Vår
bedömning är  att det inte är relevant eftersom huvuduppgiften:  Att eleven skall
tillgodogöra målen i  LpO 94 bör fokuseras. Resursmässigt bör därför ämneslärare prioriteras.
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2. Kärnämneslärare som kan integrera media i undervisningen.
3. Åtminstone behövs kompetens inom mediehantering. Jag tänker närmast på kritisk
granskning av källor och nyttjande av Internet. Kunskaper i redovisningsteknik i
multimediala redskap.
4. Svårt att svara på. Det viktigaste är arbetslagets helhetssyn på elevens behov och flexibla
lösningar på individanpassad undervisning.
5.  Om skolans värld är en framtida arbetsgivare bör givetvis metodik och didaktik ingå i
utbildningen.
6. Det kan vara en fördel om man får in nya perspektiv i skolvärlden genom att de som
utbildas inte är påverkade av traditionell skolform och organisation. Däremot behövs
kunskaper om inlärning, didaktik och metodik.

12. Grundskola i Borlänge
1. Nej
2. Nej
3. Det finns ett behov men inga resurser för det.
4. Speciallärare i basämnena
5. Ingen kommentar
6. Ingen kommentar

13. Grundskola i Sundsvall
1. Inte på heltid. Enstaka timmar, kortare perioder kanske. Men några av våra ordinarie lärare
har denna kompetens, så det blir inte aktuellt för oss.
2. Grundskollärare som kan undervisa i media, både separat och integrerat.
3. Tja.. Kanske för fortbildning av grundskollärare eller för speciella projekt.
4.Speciallärare i de vanliga kärnämnena.
5. Låter tokigt
6.Svårt att säga. En fortbildning av grundskollärare är kanske bäst.
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