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Förord  
 
Tack till alla som givit mig möjligheten att utföra denna uppsats. Mina gamla 
elever som snällt ställt upp för intervjuer, en del flera gånger på grund av tekniska 
problem. Min yngsta dotter som fått avstå från ”sin” dator på grund av pappas 
skrivande. Min fru som sluppit sin man p.g.a. samma anledning. Mina kollegor på 
jobbet som fått höra oändliga resonemang om energia och ergon, symbolisk 
representation och kunskapssyn. Kanske mest tack till mina nuvarande elever som 
stått ut med en, inte lite, virrig och okoncentrerad lärare.  
 
Naturligtvis även tack till min vetenskapliga handledare och demokratiska 
bollplank Mats Danell vars vetenskapliga arbete jag har kunnat använda mig av i 
denna uppsats och vars dialogpedagogik rätat ut många frågetecken till 
utropstecken.  
 

 
 
Jan-Ivar Johansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
Abstract  
 
The purpose of this paper is to investigate if media pedagogy leadership for 
learning gives good effect and quality from the pupil perspective. I have 
interviewed eleven old pupils, one from every graduating class on 
Medieprogrammet i Luleå Gymnasium. I have valued a taxonomi over what they 
claim they have learnt . I have made a carrier profile for every student after this 
Gymnasium. From this three perspectives I have made an analyse and I have 
found that this eleven pupils claim they had a very good personal development 
and a lot of learning in their years with Medieprogrammet. Of special interest is 
that they claim that they have had a great deal of secondary learning as initiative, 
go ahead attitude, discipline, personal  development, ability to take criticism, 
information handling, learning to learn, creativity, and communication skills.  
My conclusion is that this field of research must develop in a knowledge society.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om mediepedagogiskt ledarskap för 
inlärning ger en bra effekt och kvalité från elevens synpunkt. Jag har intervjuat 
elva studenter från Medieprogrammet vid Luleå gymnasium. En från varje 
avgångsklass. Jag har värderat en taxonomi över vad eleverna anser att de lärt sig. 
Jag har gjort en karriärsprofil för varje student. Från dessa tre perspektiv har jag 
gjort en analys där jag kunnat konstatera att alla elva eleverna anser att de lärt sig 
mycket och fått god personlig utveckling genom sina år på Medieprogrammet. Av 
speciellt intresse är att eleverna känner att de erhållit mycket lärande utöver det 
teoretiska såsom initiativtagande, disciplin, personlig utveckling, lärandeförmåga 
kreativitet och kommunikationsfärdighet. Min slutsats är att det här 
forskningsområdet måste utvecklas i ett kunskapssamhälle. 
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Bakgrund 
 
Intresset för nedanstående problemställning väcktes hos mig genom kontakt med 
kulturpedagogik i många former. Med Kulturpedagogik kommer jag i denna 
uppsats att mena ett lärande där eleven kreativt och gestaltat redovisar det lärda i 
form av en kulturprodukt av något slag. Emedan jag själv var journalist och 
intresserad av folkbildning blev jag nyfiken på om man kunde höja medvetandet 
om massmedias funktion i det demokratiska samhället genom lärandeformer som 
inkluderade arbete med medier i alla dess former. Under inflytande från 
sjuttiotalets modepedagoger som Freire, Ahlberg och Piaget bildades så kallade 
medieverkstäder runt hela vårt land. Syftet med dessa var att ge människor 
möjlighet till och kunskaper om hur man deltar i den offentliga debatten. Därmed 
skulle man höja graden av demokrati i samhället, medborgarna skulle erövra den 
tredje statsmaktens verktyg för inflytande. I Luleå blev det undertecknad som tog 
på sig uppdraget att driva en medieverkstad i Unga Örnars regi, i föreningar, på 
fritidsgårdar och i den då aktuella SIA skolan (Jacobsson 1978). Ett par 
intresserade lärare på Tunaskolan startade också samtidigt medieverkstad inom 
den skolans ram. Ganska tidigt upptäckte jag att ämnesområdet lärande var 
högeligen intressant i samband med de aktiviteter vi höll på med inom ljud och 
bildverkstaden.  
 
Norén hävdar att Piaget (1996) konstaterar att varje ny kunskap måste 
återupptäckas eller rekonstrueras för att den skall sitta, vilket tycks vara självklart, 
liksom att bara förmedla inte räcker.  Konstaterandet leder till att i så gott som alla 
ämnen går det att höja motivationsgraden hos eleverna genom att använda 
kreativa och massmediala redovisningsformer. 

 
Inom kommunikationsvetenskapen skulle man kalla denna inställning för att ha 
”ett utvidgat textbegrepp” .Mer om detta under teori delen.  I ledarskaps termer 
handlar det då naturligtvis om att genom ett aktivt kreativt arbetssätt skapa 
motivation och därmed handlingsberedskap hos de ledda vilket leder till ett 
agerande i linje med ledarskapets intentioner. Ett lärande som leder till önskvärt 
agerande. Jag upptäckte också i samband med studier kring ämnet 
Mediepedagogik pedagoger som Dewey, Freinet (Johansson 2001), Vygotskij 
och inte minst Montessori vars pedagogik i Nationalencyklopedin sammanfattas 
med  
 

”Kunskaper och erfarenheter inhämtar eleverna själva genom ett 
undersökande arbetssätt”. Det leder till att eleven lär sig lösa problem, 
reflektera, ta personlig ställning, arbeta självständigt och samarbeta” (NE 
2000).  

 
Reggio Emilia pedagogiken kan betraktas som Loris Malaguzzis derivat ur många 
av de ovan nämnda inriktningarna.  Den verksamhet som hade börjat som ideellt 
ungdomsarbete, fritids och folkbildningsarbete samt arbete i SIA skolan under 
sjuttio och åttiotal blev under nittiotalet möjligt att genomföra i större skala i och 
med att den nya gymnasieskolan fick ett medieprogram. 
Skolformen. Lpf 94 som föregicks av Läroplanskommitténs betänkande ”Skola 
för bildning” där man bland annat formulerade följande: 
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”För närvarande dras alltfler människor in i verksamheter som bygger på och 
förutsätter formella kunskaper och kommunikativa färdigheter. På så vis har 
också teoretiska kunskaper kommit att bli nödvändiga verktyg för deltagande 
i samhällslivet . Verksamheterna blir alltmera språkliga till sin karaktär och 
arbetets innehåll är mera teoretiskt laddat på ett annat sätt än tidigare. 
Gränsen mellan manuella och intellektuella verksamheter håller på att 
upplösas. Därigenom skärps kraven på skolans kunskapsuppgift”. (SOU 
1992:94 s.63) 
 

 I detta konstaterande från läroplanskommittén är begreppen kunskap och 
kommunikation centrala. Mediepedagogik går ut på att med hjälp av ett utvidgat 
språkbegrepp och modern teknik ge människor möjligheter att kommunicera sina 
kunskaper till andra på ett lustfyllt, kreativt, fantasifullt och därmed 
tillfredsställande sätt. Den nya gymnasieskolans medieprogram gav tillfället att 
utveckla detta pedagogiska ledarskap samt denna pedagogik och i praktiken pröva 
dess bärighet. 
Jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig på det pedagogiska ledarskapet i 
det problemområde som mediepedagogik utgör.  
 
 

Syfte 
         

Övergripande syftet är att beskriva vilka effekter mediepedagogik som strategi i 
ett pedagogiskt ledarskap ger, ur ett elevperspektiv.  
 
Underliggande syftet ställer frågan: Ger pedagogiskt ledarskap, syftande till 
lärande, där medieformer av olika slag används som redovisningsformer, 
motivation och inlärning hos studerande? 
 

Det mediepedagogiska begreppet i praktik 
och teori 

  
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom dels en definition och tolkning av 
begreppet ”Mediepedagogik ”  och dels teorier om pedagogiskt ledarskap.  
 

Mediepedagogik / journalistiskt arbetssätt 
 

”Vad menar jag då med mediepedagogik och mediekunskap?”  Det frågar sig en 
av landets mest namnkunniga praktiker på området, Kristina Hansson, i sin bok 
”Att lära av varandra”.  Hon besvarar frågan enligt följande,  
 

” Mediepedagogik innebär att använda olika medier som inspiration och led i 
elevens läro och utvecklingsprocess. Media, estetik och pedagogik fungerar i 
samspel. Det kan ske genom upplevelser där eleven tar del av olika estetiska 
uttrycksformer som till exempel stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia, 
men också genom elevens eget skapande med olika medieredskap. 
Informationstekniken (IT) i skolan betraktar jag idag som en självklar del av 
mediepedagogiken.” (Hansson 2004 s.16). 
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         Kristina Hansson ger fortsättningsvis i boken ”Att lära av varandra” en               
beskrivning av hur skolledare reagerar inför forskning om effekterna av 
mediepedagogiskt arbete:  
 

” Skolledarna fick i en föreläsning av forskaren Helena Danielsson ta del av 
hennes mediepedagogiska studier. I sin föreläsning beskrev hon vad 
filmarbetet inneburit för elever i olika åldrar och visade exempel ur 
elevproducerade filmer.( Hansson 2004 s.137)  
 

Hon beskriver vidare hur man i det efterföljande samtalet med de närvarande 
förstått och bekräftat vad detta betytt för elevernas självförtroende och lärares 
stolthet. Dessutom fungerar mediepedagogik som en kvalitetssignal till föräldrar 
och omvärld. Detta genom att den resulterar i redovisningar i form av 
medieproduktioner som liknar vardagens medieutbud. Filmer, TV program, 
radioprogram, tidningar, tidskrifter, foldrar, utställningar, webbsidor m.m. blir 
mera en del av vardagens verklighet än skolans interna redovisningsformer som 
resulterar i betyg, skrivningar, uppsatser, rapporter m.m. Skolledarnas egna 
erfarenheter och Helena Danielssons forskning gav förståelse. Det som syns och 
kan uppfattas som meningsskapande symboler och tecken är materiellt i Hanssons 
och Danielssons elevers produktioner.  
 
Samtidigt, i en dialektisk process visar det på det immateriella kunskapsinnehållet 
i det färdiga verket att lärande inte bara uppstått utan även tillämpats. Detta är en 
tolkning av hur ledare för skolan kan uppfatta användningen av ett 
mediepedagogiskt arbete.  Man ser i Ergon det färdiga verket, den Energeia som 
nedlagts i skapandet och kommunicerandet av den inhämtade kunskapen. Det 
materiella och det abstrakta har syntetiserats och kommunicerats. Energeia är 
enligt Aristoteles den princip som förverkligar möjligheter. Man skulle kunna 
jämföra med det moderna universitetets skapare, Wilhelm von Humboldts två 
hundra år gamla idéer. National Encyklopedin beskriver för oss att Humboldt idag 
står som symbol för vitt utbredda ideal om undervisningens förening med 
forskning, lärarnas oberoende och studenternas fria studieval. I sina 
språkfilosofiska arbeten, bl.a. Über die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues (1831), uttryckte han tanken att ett språk har en "inre" form, som 
representerar en hel världssyn. 
 

 ”Han betecknade språket som "energeia", en skapande verksamhet, i motsats 
till "ergon", ett färdigt verk.” (NE)  

 
 Syftet med verksamheten, lärandet, uppstår alltså i det aktiva arbetet med 
”energeia”, i vårt fall den kreativa och skapande processen, och målet för 
verksamheten (”ergon”) är det som skapats och kommunicerats till andra med 
andras förståelse av dess mening som resultat.  I vårt fall en medieproduktion.  
Moira von Wright skriver i sin bok om Herbert Mead att: 
 

” han förtydligar ytterligare att de uppgifter och problem som erbjuds elever i 
undervisningen måste framställas i en estetisk form som ett estetiskt helt, 
t.ex. som en berättelse, en bild eller en hel händelse, eller en hel serie av 
händelser.” (von Wright 2000 sid 118) 
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 Detta leder oss till konstaterandet att mediepedagogiken egentligen bara är en 
delfunktion av kulturpedagogik eller vilket språkligt utryck som helst emanerande 
från människans fem sinnen.  
 
 

Det vidgade textbegreppet 
 

En uppsats om mediepedagogik bör ta upp ”Det vidgade textbegreppet” vilket är 
en central term för alla som vill diskutera media och kulturpedagogik. I och med 
att mediepedagogik utvidgar begreppet text till att gälla alla former av 
kommunikation som används inom den massmediala världen så måste utövaren 
enligt semiotisk modell utvidga sitt textbegrepp till att gälla även olika former av 
symbolisk representation genom bildsemiotik. Idag kan man exempelvis finna det 
vidgade textbegreppet beskrivet i kursplanen för Svenska B på gymnasiet: 
 

 ”I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen ”ett vidgat 
textbegrepp” som innefattar ”förutom skrivna och talade texter även bilder”.  

 
Detta vidgade textbegrepp återkommer i kursplanen, både i beskrivningen av 
ämnets syfte och i de mål undervisningen ska sträva mot. Formuleringarna 
”litteratur och bildmedier”, ”olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade” 
och inte bara läsning utan även ”avlyssning, film, video etc.” pekar alla mot detta 
utvidgade textbegrepp.”. (Skolverkets hemsida 2007)  
Skolverket skriver vidare i samma text att 
 

” Film har funnits med i kursplanerna för svenskämnet sedan 60-talet, men 
första gången ett vidgat textbegrepp skrevs ut i klartext var 1994, när 
kursplanerna för programgymnasiet kom.”  
 
och motiverar införandet av begreppet med att  
 
” Varför har det blivit så viktigt att se på text på detta utvidgade sätt? Ja, 
skolan och dess kursplaner måste gå i takt med det omgivande samhället, 
som ständigt förändras inte minst inom kulturens område. Det finns idag en 
mängd olika medier som är mycket viktiga för unga människor och som 
utövar ett stort inflytande. ” (Skolverkets hemsida 2007) 
 

 Skolverket beskriver att eleverna både konsumerar och producerar via olika 
medier. Därför menas det att det inte bara räcker med litteracy,(lat. litterae), det 
vill säga skriftspråket. Skolverket menar att det idag behövs en generell 
mediekompetens en ”medialitteracy” som är det internationella uttrycket för detta. 
En sådan kompetens ger förmågan att kritiskt granska och analysera olika slag av 
texter såväl i skrift som bildbaserade vilket då i sin tur skulle svara mot de krav 
som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle.  
 
Denna slutsats i läroplaner och kursplaner emanerar naturligtvis från en 
utveckling som pågått hela förra seklet och en bit in i förrförra. Piagets  idéer om 
kognitiv utveckling genom symboliskt tänkande och Vygotskijs teorier om barns 
utveckling i en social och kulturell kontext. (Strandberg 2006) samt exempelvis 
en praktiker och filosof som Freinet (Johansson 2001)  Kristina Hansson 
definierar mediekunskap som ett kunskapsområde vilket omfattar både teori och 
praktik.  
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Hansson nämner mediehistoria och kunskap om mediernas roll i  
samhällsutvecklingen som ingående ämnen men skulle kunnat ta upp även 
innehållsliga perspektiv som retorik, dramaturgi, semiotik, journalistik, research, 
och även vetenskapligt inriktade ämnen som filmvetenskap, 
 kommunikationsvetenskap, medieekonomi och medieorganisation. 
 
  

Tidigare forskning 
 

Mediepedagogik är ett lärande där det ingår upplevelse av och praktiska 
färdigheter i att skapa kommunikation genom massmediala uttrycksformer. Här 
ingår analys av mediebudskapens form och innehåll för att träna ett medvetet 
förhållningssätt till de medier som vi ägnar minst en tredje del av vår vakna tid. 
(Carlsson 2006) Mediepedagogik är ett ledarskap med en metodik för att 
organisera en miljö, där lärande om något ämne kan uppstå. Bland annat genom 
kommunikativ träning av de individer som befinner sig i denna miljö. Ska man 
kunna kommunicera en kunskapsmassa skriftligt eller muntligt så måste man 
kunna tala, läsa och skriva. Textbegreppet är så stort idag att bild, ljud, hypertext 
och andra massmediala uttrycksformer ingår bland kommunikationsverktygen och 
där finns mediepedagogikens kärna.   
 

En bibliometrisk granskning  
 

För förklaring till begreppet bibliometri, se bland annat boken ”Introduktion till 
bibliometri”(RKärki&TKortelainen1998) 
(http://web.abo.fi/fak/esf/bii/Bibliometribok.pdf) Jag begränsar denna granskning 
till Svenska förhållanden. Vid institutionen för Kultur och Medier gjorde jag en 
forskningsöversikt med internationell vinkling 1994. (Johansson 1994) Till denna 
uppsats har ej varit möjligt att göra en lika genomgående bibliometrisk 
granskning av forskningsområdet så jag nöjer mig med att notera några 
intressanta fakta om ämnesområdets bibliometriska bakgrund.  
 
Söker man på orden ”media literacy” och ”media education” på Internet (Google) 
så får man inte mindre än 2.750.000 träffar , en likadan  sökning i ERIC ger 2745 
träffar. I LIBRIS ämnesträd hittar vi bara 195 träffar med rubriken ”Undervisning 
i Mediekunskap och kulturämnen med mera”, begreppet ”mediepedagogik” finns 
ej i LIBRIS ämnesträd  . På en Boolsk sökning i hela LIBRIS fås 88693 träffar på 
sökorden Media Literacy, Media Education, mediepedagogik, medieundervisning. 
Söks SAB koden Eab för pedagogik och bs för masskommunikation så begränsas 
träffbilden till endast 107 publikationer. Se bilaga 2. Söks på likvärdiga 
pedagogiska begrepp så hittas bland annat Montessorie, 282 träffar, Didaktik 
1385 träffar, Dewey 875 träffar Rektor, 709 träffar Rektorsutbildning 7 träffar. 
Att så gamla och etablerade sökvariabler får så pass mycket fler träffar än våra 
variabler är inte förvånansvärt. Rektorsutbildningens sju träffar kan väl dock 
rendera en tanke eller två.  
 
 Det är mycket varierande resultat då man söker bibliografiskt på databaser i 
Internet eller bibliotek. Helt klart kan dock konstateras att då det gäller intresset 
för ämnesområdet så ligger den engelskspråkliga världen långt före den svenska. 
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Även om Libris med en enkel boolsk sökning ger 88693 träffar med engelsk text 
(”Media litteracy or ”media education”) så hittas bara 107 träffar med SAB 
klassifikationen Eabbs . Mediepedagogik finns ej heller med i LIBRIS ämnesträd 
. Under ”pedagogik” finns i LIBRIS en speciell klassifikation av ”Särskilda 
pedagogiska riktningar” där fördelningen är Montessoripedagogik (244), 
Waldorfpedagogik (199), Övriga pedagogiska riktningar (204). Trots att 
exempelvis ”Arbetets pedagogik” inklusive det som Freinet skrivit  ingår i denna 
klassifikation så finns inte några träffar på de fyra sökorden ”media literacy”, 
”Media education”, ”Mediepedagogik” och ”Medieundervisning”. Det går också  
konstatera att begreppet ”Mediepedagogik” är en term som endast funnits sedan 
sjuttiotalet i förra seklet. Görs en enkel sökning ”Mediepedagogik” i LIBRIS får 
man 82 träffar varav den äldsta är en tysk tidskrift  från 1976 (Medien + 
Erziehung 1976). Bland dessa träffar finns åtminstone mediepedagogikens ”grand 
old man” Len Masterman med ”Teaching the media” från 1989 (Masterman 
1989)  men  inte hans lika epokgörande ”Teaching about television” från 1980.     
( Masterman 1980) Den skotske lärarutbildaren och EU experten  Masterman har 
bland annat formulerat 18 principles of media education (Masterman 1995 ) Det 
saknas också litteratur från USA och Canada där Canadian Filmboard jobbat 
mycket med Mediepedagogik i många former så tidigt som under sextiotalet. 
Även våra grannländer som Danmark och Norge har länge varit långt framme på 
området. Forskare som Birgitta Tufte i Danmark och Ola Erstad i Norge är 
välkända bland mediepedagoger. I Norge har sedan 1971 funnits en förening för 
filmlärare som nu har utvecklats till LMU Landslaget for mediepedagoger och 
andra mediebevisste. De ger ut en tidning som för närvarande heter ”Tilt” fyra 
gånger per år.  
 

Forskningsöversikt  
 

Tre av de 107 träffarna är doktorsavhandlingar. Här kommer i första hand gås 
igenom de olika avhandlingarnas definition av begreppet Mediepedagogik och 
likartade företeelser som en grund för min egen empiri. 
En avhandling från Uppsala 1996 hamnar inte under denna klassifikation men kan 
ändock räknas till området. Titeln på den är ”Medborgarpubliken och det 
offentliga rummet” Om utbildning, medier och demokrati av Carsten Ljunggren 
(Ljunggren 1996) Han tar där ett litet annorlunda grepp på definitionen av 
mediepedagogik .  Han tar fasta på Deweys idealbild och berättar att, i den så har 
varje individ möjlighet att utveckla de förhållningssätt och förmågor som krävs 
för att delta i en debatt om det samhälle individen önskar på en arena där olika 
uppfattningar bryts mot varandra. Han skriver  
 

” Demokrati handlar ur detta perspektiv om individens möjlighet att via tal 
och handling erfara världen genom att tilldela den mening. Det handlar också 
om ett mer eller mindre specifikt sätt att tänka om världen i termer av vad 
som förenar individ och samhälle. Rätten och möjligheten att ta del av 
innehållet i samhällets institutioner är viktiga förutsättningar för denna 
relation.” (Ljunggren 1996 s.38) 

 
Det är inte utan att man förnimmer någon slags koppling här mellan den Kritiska 
skolans nedslag vid Columbia University och Deweys arbete vid samma 
universitet. Ovanstående idealbild torde väl exempelvis Jurgen Habermas också 
kunnat skriva under på. Även om man från den Kritiska  skolans sida troligtvis 
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ansåg Dewey som idealist. I Herbert Marcuses ”Den endimensionella människan” 
(1968), som exempel, bevärdigas Dewey endast med en kritisk kommentar.  
 
Den första svenska avhandlingen om mediekunskap i skolan kom 1989 och var 
skriven av Karin Stigbrand. Titeln på avhandlingen är ”Mediekunskap i skolan” 
(Stigbrand 1989) Hon berättar om fyra traditioner i debatten under förra seklet om 
mediekunskapens roll i skolan.  

” Grovt sett kan man urskilja fyra olika traditioner i debatten. De knyter an 
till masskommunikationsforskningens utveckling. Den första och mest 
etablerade betonar att skolans uppgift är att ”vaccinera” barnen, ympa in ett 
motstånd mot mediepåverkan av oönskat slag. ( Stigbrand s.7) ”. 
 

Denna tradition förkastar oftast masskulturens uttrycksformer och lever än idag.  
Den andra traditionen Stigbrand tar upp är den som betonar att elevernas kritiska 
sinnelag skall tränas gentemot masskulturens olika uttrycksformer vilka ses som 
manipulativa och farliga.  
 
Den tredje varianten hon tar upp är den marxistiska som förordar att analysen av 
medierna skall göras i både ekonomiska och ideologiska termer. Eleverna skall 
lära sig ställa frågor av typen, vem har behov av detta? Vem tjänar på detta?  
En fjärde version som hon nämner är den dekonstruktivistiska vars mål är att 
genom dekonstruktion avslöja mediernas ideologiskt betingade rekonstruktioner 
av verkligheten.  
 
Stigbrand nämner även att ett renodlat estetiskt perspektiv och att ett medielek 
perspektiv tycks vara på väg in på den mediepedagogiska arenan. Hon diskuterar 
vidare en internationell utblick och konstaterar att i Frankrike sågs medierna som 
”stormakter” i barnens liv, ”mamma media och pappa skola” pratar man om. 
Skolan sågs göra tillfälliga inhopp i barnens liv medan media alltid fanns till 
hands med tröst och underhållning. 
 
I USA började medieundervisningsdebatten utifrån hur barnen skulle skyddas från 
det skadliga inflytande som drömfabriken Hollywood utgjorde. Målet blev där 
precis som i England smakfostran. Så småningom slog undervisning i ”visual 
literacy” igenom på college och högskolenivå som ett kommunikationsämne. Här 
kan man även jämföra med undervisning i det grundläggande kommunikations-
ämnet retorik i USA skolor där ämnet Speech är populärt och vanligt. 
 
 Stigbrand skriver vidare att England är det stora föregångslandet då det gäller 
medieundervisning, redan på trettiotalet startade det brittiska filminstitutet 
undervisning i organiserad form. Stigbrand nämner Australien Tyskland, Italien 
Frankrike, Österrike, Belgien och Nederländerna. Tidningar har ofta hjälpt till 
med att organisera undervisning samt utbildning av lärare och läromedel. I Sovjet 
fanns utvecklad medieutbildning med dramaturgisk och narrativ analys. Film och 
medieanalys var ett inslag i medieutbildningen. I de nordiska länderna har 
utvecklingen varit parallell skriver Stigbrand. Men ämnet är inte obligatoriskt, det 
står fortfarande bör och inte skall i de nordiska läroplanerna.  
 
Stigbrand ger ingen klar och tydlig definition av vad Mediepedagogik är. I titeln 
till avhandlingen pratar hon om ”Mediekunskap i skolan” I rubriker och brödtext 
talar hon om ”Medieundervisning” och i kapitel 4 om Mediepedagogiska 
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erfarenheter. Detta speglar den historiska kontext ur vilken avhandlingen är 
framsprungen. I sin diskussion tar hon upp dessa problem och skriver 
 

 ”Ett stort problem är avsaknad av definition av området och konkreta 
kunskapskrav. Ingen har fast mark under fötterna. Forskningsanknytningen 
är otillräcklig ” ” Formuleringarna i läroplanen tror jag närmast bör förstås 
som en del av läroplanens s k  poesidel”. (Stigbrand s 187) 
 

 Hon nämner de allmänna mål som säger att skolan skall fostra eleverna till 
 demokrati och att de skall fostras till harmoniska, självständiga och 
ansvarstagande människor. Hon menar lite uppgivet att detta är mål som 
förutsätter att skolan fungerar och som bortser från exempelvis utslagningen. Hon 
kallar dessa mål för drömmar och menar att skolans inneboende motsättningar 
förpassar dessa ut i periferin. Detta drabbar även medieundervisningen menar 
hon. Formuleringarna i läroplanen ger en rad goda möjligheter men orden är för 
vackra och alltför övergripande för att i praktiken fungera som vägledning för 
skolans arbete Hon förklarar på nästa sida hur hon funnit att lärare tycks sig 
”utkonkurrerade” av media.  
Lärarna lever i ett gammalt samhälles bildningsdröm och eleverna i ett modernt 
medialt samhälle. Hon har dock en lösning: 
 

 ” Olikheter mellan ”skolkulturen” och ”elevkulturen” behöver inte i sig vara 
negativt. Men det blir gärna det om elevkulturen konsekvent förtrycks. 
Barnen tappar i självkänsla istället för att vinna. Mediekunskapens mål i 
praktiken riskerar att bli det omvända mot läroplanen” (Stigbrand s.188)  

 
Hon drar än vidare slutsatser:  
 

”Utifrån studiens resultat tror jag, att vi mer än vad vi gör idag måste 
acceptera eleverna som experter. Jag menar inte att lärarna skall träda tillbaka 
utan att de skall förändra sin roll till att mer bistå eleverna. Mediekunskapen i 
skolan måste vara elevernas projekt lika mycket som lärarens.” (Stigbrand 
s.189) 

 
 I slutet av sin diskussion närmar hon sig en definition av mediepedagogik av 
modernt snitt då hon tar upp syftet med medieundervisningen. 
 
De etiska mål hon vill sätta för medieundervisningen i Sverige har hon inspirerats 
till av Fernando Reys Matta, en latinamerikansk medieforskare. Han utvecklade 
en vision om demokratisk kommunikation i en artikel med rubriken ”A model for 
democratic communication” (1982). Medieundervisningen är i hans modell en del 
av demokratiseringsprocessen i samhället som helhet inte bara i medierna. Matta 
knyter an till Freire i sina resonemang. 
 
I hans modell är kommunikation och information en social rättighet för individen 
och dessutom en kollektiv rättighet. Nuvarande modell med spridning av nyheter 
från maktens centrum ut till periferin vill han ersätta med kommunikation på 
horisontell nivå. Här jämför hon med den berömda Ord och Bild artikeln av H.M. 
Enzenberger ”Byggsats till en medieteori”.  (Enzenberger,1970)  
  

” Medieundervisningens mål är att underlätta för människor (inte bara för 
eliten) att delta i kommunikationsprocessen. Att utöva inflytande på medierna 
men också på samhället” (Stigbrand s.200) 
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Samma år som Ljunggrens avhandling från Uppsala år 1996 presenterade också 
den verksamma mediepedagogen Ana Graviz Machado en avhandling med titeln  
”Införande av mediekunskap i skolan: ett pedagogiskt problem” (Graviz Machado 
1996) Ana Graviz blev 1985 engagerad i ett utvecklingsprojekt i sitt forna 
hemland Uruguay. Syftet med det var att införa mediekunskap i Uruguays skolor. 
Hon följde och studerade det projektet mellan 1985 till 1994 och skrev sedan sin 
 avhandling som en retroduktiv rekonstruktion av processen med fält-
experimentella inslag för att låna hennes egna ord. I hennes definition av 
begreppet ingår en redovisning av Masterman och Mariets historiska indelning av 
ämnet. Hon redovisar dessa enligt följande: 
 

1.  Den inokulativa: media ses som krafter som verkar för kulturens 
förfall (1930-1960)  

2. Medierna som populär konst. (1960 –1979) 
3. Medierna som representations och symbolsystem. (1970 – 1990)”             

(Masterman & Mariet 1994)” 
 

Graviz resonerar vidare utifrån Margareta Qvarsell (1988), vidare om 
mediepedagogik och kommer då in på barnkulturen och vad det ger till barn och 
ungdomar av möjligheter att utvecklas. Hon sammanfattar med slutsatsen : 
 

” blir mediepedagogik det ämnesområde som innefattar systematiska studier 
av mediernas betydelse för människans utveckling i relation till hennes 
individuella och kontextuella villkor.” (Gravis 1996 sid 38)  

 
På den tillämpade nivån använder hon dessutom begreppet som en beskrivning av 
kunskap om att systematiskt utbyta kunskap om medierna och i praktiken skapa 
de samhälleliga och individuella villkor som kan bidra till människans utveckling.  
Hon resonerar vidare utifrån begreppet ”Media litteracy”, mediealfabetisering. 
Hon skriver  
 

”Att introducera mediekunskap i skolans undervisning liknar en 
alfabetiseringsprocess i medietexternas olika språk. För att kunna ”läsa” och 
”dekodifiera” dessa texter bör läsaren känna till de koder och olika system av 
koder som texterna är producerade av. .”(Graviz 1996 sid 39 )  (Se t.ex Eco 
1972, 1989) 

 
Man måste alltså för att ”läsa ” och ”skriva” dessa texter få kunskaper om de 
symbolsystem de representerar.  Hon fortsätter med att referera till Freires 
utvidgning av alfabetiseringsbegreppet från läs och skrivkunnighet till den 
övergripande läsningen av verkligheten. 
 

  ” Alfabetisering är inte en fråga om att läsa och skriva ord för dess egen 
skull, som om läsandet och skrivandet inte innefattar ett annat tidigare och 
samtidigt läsande:läsandet av själva verkligheten (Freire & Macedo 
1989:157)” 
 

Graviz menar då att på samma sätt gör den kritiska läsningen av medierna det 
möjligt för individen att skaffa sig en plattform i verkligheten bestående av 
kunskaper att ifrågasätta och/eller problematisera mediernas budskap och 
därigenom reflektera över den verklighet de avbildar. (Graviz 1996 sid 39)  



    10 

 Observera att Graviz här pratar om att både ”läsa” och ”skriva” medietexter. Det 
utvidgade textbegreppet finns nu här och gör att ”medietexter”, med de 
möjligheter som modern IKT utgör, kan användas för att utvidga människans 
”språklighet” från det talade och skrivna ordet till alla slags ”texter”. Se vidare 
under slutsatser.  
 
”Att lära med media” är den senaste i raden av avhandlingar som behandlat 
mediepedagogik. Helena Danielsson som disputerade 2002 på den avhandlingen 
hade två huvudfrågor i den. Hon ville undersöka vad videoskapande och 
mediespråk betyder för elever ur ett konstruktivistiskt perspektiv. ”Vad berättar 
barns och ungas skapande med media – framförallt video men även andra 
media?” (Danielsson 2002 s. 7 )  
 
Hennes andra huvudfråga var ”Vilken beredskap har pedagoger för att möta 
eleverna med mediepedagogik?.” (Danielsson 2002 s. 7 ) Danielsson har på grund 
av det sena datumet för avhandlingen en modern forskningsgenomgång och 
nämner bland annat Stigbrand & Lilja-Svenssons studie gjord på 
Våldsskildringsrådet 1997 om mediepedagogik på Svenska lärarhögskolor. Där 
kunde man konstatera att ingen instans i lärarutbildningarna tar ansvar för detta 
ämnesområde. Frågan är om någon gör det nu tio år senare ? I avsnittet om 
”teoretiska begrepp och metod tar Danielsson (2002) sitt avstamp i ett par 
Vygostkij citat:  

”Det som vi kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som är 
resultatet av ett mycket långvarigt havandeskap, av ett fosters utveckling.”   
samt….. 
”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras 
med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet” ( Vygotskij 
1995/orig 1930.s 31)  

 
Danielsson skriver vidare: 
Vygostkijs ord från 1930 talet är intressanta att jämföra med ett axplock sentenser 
ur läroplan Lpo 94/98. Där beskrivs mål och riktlinjer för dagens grundskola bl.a. 
på följande vis (s.8-11): 

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas.” …. 
”—skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet”…. 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att 
lära”….  
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”.  
 

Av LPO 94/98 framgår även att skolan skall ansvara för att eleverna efter 
genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och 
förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska inklusive det samiska, 
samt det västerländska kulturarvet. I sin diskussion knyter hon an till 
redovisningen av de teoretiska begrepp som avhandlingens empiri grundar sig på, 
hon citerar Mikael Alexandersson(2002): 

” Skolan måste erbjuda upplevelser och för att kunna erbjuda upplevelser 
måste den bättre utnyttja gestaltande metoder. Metoder som bär fram innehåll 
som bottnar i elevernas personliga uttryck, deras erfarenheter, deras känslor, 
deras minnen, deras förhoppningar , och intentioner ” 

 
Alexandersson säger sig vara övertygad om att estetiska arbetsprocesser kan bidra 
till detta. Även film och media. Han menar att om man blir berörd av det 
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skapande eller det uttryckta får man kontakt med det egna inre livet och får näring 
till sitt liv.   
  
Helena Danielsson sammanfattar de underliggande motiven för Mediepedagogik i 
skolan i sin diskussion. Hon menar att i allmän skoldebatt talas det idag mycket 
om att elever känner sådant som vanmakt och leda i skolan. Hon menar att det är 
viktigt att ge barnen och deras lärare utbildning så att man kan skapa en miljö där 
elever känner fascination och nyfikenhet inför alla perspektiv på det 
mångkulturella samhällets många språk. 
 

” Inför det skolarbetet har min avhandling betonat: Värdegrundsaspekten. 
Mediers roll i samhället. Demokrati i skolan och barns rätt till yttrandefrihet. 
Sist men inte minst- vikten av att tillföra lust i skolan. Mina undersökningar 
visar att skapande med video och andra media kan ge ett verktyg för språklig 
gestaltning med lustfylld pedagogik. ( Danielsson 2002 s. 199)  

 
Hon menar att barn och unga kan stimuleras av att använda media i sitt lärande 
om media men även i sitt lärande om andra ämnen och för att i brett syfte utveckla 
språk och kommunikation överhuvudtaget. Detta är också en bra sammanfattning 
om hur jag kommer att använda begreppet i denna uppsats. Syftet fokuserar på 
ledarskapet i ett mediepedagogiskt sammanhang och detta innebär fokus på 
kommunikation mellan ledare och ledda samt effekten av kommunikation då den 
lärande redovisar inhämtade kunskaper genom att till andra kommunicera det som 
lärts och därigenom återskapa samt gestalta den mening som den lärande uppnått. 
 
 Sammanfattningsvis menar jag att kärnan i det mediepedagogiska anslaget är att 
eleven redovisar sina kunskaper genom att till omvärlden kommunicera den med 
gestaltande medieproduktioner.   
 

Ledarskap  
 

Arne Maltén (2000) skriver i sin bok Det pedagogiska ledarskapet ” Ledarskap är 
således en påverkansprocess i syfte att få andra människor, individer eller grupper 
att agera i riktning mot uppställda mål.” (sid 8) och citerar Kaufman och 
Kaufman: 
 

”Ledarens centrala uppgifter är att motivera till insatts och se till att arbetet 
samordnas, organiseras och utförs på ett sådant sätt att gruppen når de mål 
som satts upp för arbetet”. (Kaufmann & Kaufmann 1998 Ur Maltén 2000 sid 
8) 

 
Nyckelorden tycks vara socialt samspel och mål uppnående. De sociala 
aktiviteterna utgör inget mål i sig, utan är underordnade huvudsyftet att uppnå de 
överordnade målen. Definitionen betonar dock inte bara måluppfyllelse utan även 
samspelet med andra människor, som något centralt för ledarskapet. Ledaren har 
att intressera sig för uppgiften, men även intressera sig för relationen till 
medarbetarna. 
 
Ledarskapet förutsätter såväl gruppdynamiska som problemlösande färdigheter. 
Ledaren kan uppnå resultat, men endast tillsammans med och genom andra 
människor. Detta visar på den starka kopplingen mellan organisation och 
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ledarskap, mellan ledarskap och pedagogisk förmåga. (Maltén 2000 sid 8 ) 
Ledarskapet kan alltså vara både passivt eller aktivt respektive demokratiskt eller 
auktoritärt.  
 
Definierar man som Maltén ledarskapet som en gruppdynamisk påverkansprocess 
för att få människor att tillsammans arbeta för att nå de uppställda målen så kan ju 
målen vara både de av riksdagen uppställda målen för lärande i läroplanerna eller 
målet att producera så mycket stål som planerat denna månad.  
 
Ett mediepedagogiskt anslag för en pedagogisk ledare som organiserar en lärande 
miljö gör då målet till något konkret, ett berättande om något ämnesområde med 
ett utvidgat textbegrepp innefattande de massmediala uttrycksformerna. Jag 
brukar i detta sammanhang låta ordet ”mål” betyda det konkreta medan ordet 
”syfte” som egentligen betyder samma sak får betyda det abstrakta lärandet. Målet 
kan alltså vara att göra en medieproduktion som en tidning, ett radioprogram eller 
en film medan syftet kan vara att lära sig svenska, hembygdskunskap eller 
biologi.  
 
 I Siv Theirs (1994) ”Det pedagogiska ledarskapet” diskuteras naturligtvis just 
detta. Hon menar att det nytänkande som färgar den aktuella debatten hänför sig, 
framför allt till diskussionen om ledarrollerna i service och just 
kunskapsorganisationer. Hon skriver ” En ledare är alltid en auktoritet på samma 
sätt som föräldrar, specialister, förgrundsgestalter, lärare m.fl. Och en auktoritet i 
den bemärkelsen får åtminstone sex olika pedagogiska roller.” ( Theirs 1994 sid 
85)  
 
De sex pedagogiska rollerna hon syftar på är : 
1. Ledare 
2, Kunskapsgenererare; lärare – elev. 
3, Fostrare  
4, Förebild,  
5, Opinionsbildare  
6, Utvecklingsagent 
 
Hon säger vidare att om målen inte är mätbara så är det svårt att avgöra om målen 
verkligen nåtts. Målsättningen bör resultera i konkreta planer för verksamheten 
och dito åtgärder. Vad tycker man bör göras och åtgärdas för att målen skall nås. 
Det är ju här viktigt att de kreativa tankar och förslag som medarbetarna kommer 
med tas tillvara av ledaren vare sig det gäller operativa som ekonomiska eller 
praktiska faktorer. Ansvaret för själva arbetet kan överlåtas till medarbetarna bara 
det finns en hos alla klar och medveten filosofi och då inriktningen på arbetet är 
klarlagd genom en vision.     
 

”Ledaren fungerar som en pedagogisk stödperson, som inte fattar beslut för 
andras del men som hjälper andra att fatta sina egna beslut, att lära sig 
kontinuerligt och att växa. Uppföljningen fokuseras till det skede då 
resultaten presenteras.” (Theirs 1994 s. 91-92)   

 
Ett annat sätt att säga samma sak om det pedagogiska ledarskapet hittar vi i en 
tidskrift från 2007 (Chef &Ledarskap 2007) . I en artikel om Birgitta Svensk 
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Trolin , rektor i Neglinge och Solsidans skolor i Nacka. Hon säger att mottot för 
resultatenheten är ”Vi vågar” och fortsätter med att läsa ur verksamhetsplanen,  
 

”så innebär det bland annat att vi visar respekt och tilltro till människors 
kunskap, förmåga och vilja att ta ansvar, att vi bara ser kreativa och flexibla 
lösningar och inga olösliga problem och att vi ser våra medarbetare, barn 
,ungdomar och föräldrar som en resurs för framgång så att allas kompetens 
tas tillvara på bästa möjliga sätt.” (Klockljung M 2007) 

 
 Dessa honnörsord ska sedan konkretiseras, förankras och tillämpas på varje enhet 
och av samtliga nittio medarbetare med vitt skilda erfarenheter och ambitioner. En 
utmaning för vilken ledare som helst – Det utmanande i det arbetet är att få var 
och en att fundera visionärt på ett sätt man kanske inte gjort förut. 
    
Min definition av begreppet ledarskap i denna uppsats sammanfaller med dessa 
teoretikers definitioner. Speciellt Theirs resonemang om att ta tillvara 
medarbetarnas kreativa tankar och förslag sammanfaller både med Ljunggrens 
definitioner av medborgarfostran och med gällande skollag och läroplaners krav 
på inflytande och delaktighet. Ledarskapet kan liknas vid det ledarskap en levande 
och kreativ redaktion i ett massmedium behöver, ett demokratiskt ledarskap som 
ej förfaller till ett låt gå ledarskap eller stelnar till ett auktoritärt ledarskap. 
 
 Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att organisationens betydelse för 
ledarskapet inte kan övervärderas. Om organisationen och dess mål är tydlig eller 
otydlig är viktigt för ledarens roll inom denna. En organisation kan också vara 
mekaniskt verktygsinriktat och byråkratisk eller dynamisk, kreativ och 
innehållsinriktad. En organisation kan ge utrymme för inflytande och självständigt 
handlande både över ämnesval och form för den produktion som organisationen 
är till för att framställa.  
 
 Ledarens roll i ett pedagogiskt sammanhang är beroende på samspelet med den 
som leds vilken är den som lär i ett sådant samspel . Den lärandes anpassning till 
metodiken yttrar sig i den lärandes inställning till eget initiativ, eget ansvar och 
till förekomsten av ramar samt deadlines. Denna uppsats utgår ifrån att man också 
kan bedöma ledarskapets effekt och kvalité genom att låta de lärande bedöma 
nyttan av arbetssättet. Har man haft någon nytta av denna form av kunskaper om 
ett utvidgat textbegrepp och kommunikativa förmågor? Har man lärt sig något 
eller saknat lärande, kanske till och med fått annat lärande än vad som var 
meningen eller förväntade sig från början? Har man lärt sig mediekunskap, höjt 
sin kommunikationsförmåga, sin samarbetsförmåga eller skapat individuell 
utveckling? Blir slutresultatet av ledarskapet i en lärande kontext att den lärandes 
förhållande till själva lärandet blir positivt, stödjer man motivationen till lärande 
och skapar man ett samhällsengagemang genom ett ledarskap vars verktyg är 
mediepedagogik? 
Se vidare metod delen. 
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Mediepedagogik på Medieprogrammet i Luleå 
Gymnasieby    

 
Under en konferens i Kukkola lyckades Medieprogrammets programlag ena sig 
om att formulera premisserna för hur undervisningen på medieprogrammet skulle 
se ut. Metodiken valde man att kalla ”Journalistiskt arbetssätt” och den utgick 
utifrån följande premisser. 
 

”Vi vill ge våra elever: 
Medieinsikt . 
Med medieinsikt menar vi att förstå hur media fungerar i samhället. 
Att förstå hur media påverkar vårt sätt att se på oss själva och världen och 
vem som bestämmer vad som skall sägas och visas i media.  
 
Ett journalistiskt arbetssätt.  
Med ett journalistiskt arbetssätt menar vi att vilja undersöka verkligheten för 
att kunna berätta om den i olika medier 
 
Kommunikativ förmåga. 
Med kommunikativ förmåga menar vi kunskap om och viljan att se, lyssna på 
och förstå vad någon vill säga. Att kunna skapa och framföra en berättelse 
eller ett budskap så att andra blir intresserade och förstår.  
 
Hantverkskunskap 
Med hantverkskunskap menar vi att kunna använda och välja utrustning efter 
de budskap som skall framföras. Att kunna välja bra arbetssätt för att lösa 
olika typer av uppgifter.  
 
Ett etiskt förhållningssätt. 
Med ett etiskt förhållningssätt menar vi att respektera människor, att vara 
rädd om demokratin och de mänskliga rättigheterna. Att ta ett personligt 
ansvar och följa de lagar som gäller.  
 
Formulera frågan. Klargör problemet. 
Skaffa fakta och information.  
Bearbeta och värdera materialet  
Sammanställ vad du fått fram 
Redovisa i bild, ljud eller text”  
 

Utifrån dessa premisser som är taget från ett, Affischmaterial gjort på 
Medieprogrammet i Luleå Gymnasieby är det upp till varje lärare / ledare att 
utforma sin didaktiska infallsvinkel. 
 
Det finns naturligtvis olika lärstilar hos olika lärare på Medieprogrammet och 
vägen till ovanstående mål och förhållningssätt blir olika hos olika individer och 
de klasser de leder. Det är därför svårt att uttala sig generellt om exakt vilken sorts 
pedagogiskt ledarskap och arbete som utgångspunkterna leder till.  
 
Den empiri som denna undersökning kommer att inrikta sig på är den helhet i 
ledarskapet som eleven upplevt i kombinationen Mediepedagogik ”Journalistiskt 
arbetssätt”, kärnämnen och karaktärsämnen. Som exempel tas ett av de fallen då 
eleven arbetat utifrån ovanstående premisser. Då organiseras undervisningen 
utifrån följande.Exempelvis startar det första läsårets hösttermin med en 
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introduktionskurs, kursen heter Medieproduktion 1204, där undervisningen lagts 
upp så att eleverna i halvklass får pröva på att göra fyra olika produkter under 
projektperioder på tre veckor och därigenom få en introduktion till de fyra valbara 
karaktärsämnes inriktningarna, text, foto, grafisk form och ljudmedier. Teoridelen 
av denna kurs tar upp research momentet där eleverna får lära sig 
bibliotekskunskap, internetsökning, intervju teknik och att ur verkligheten kunna 
med hjälp av observationer söka efter relevanta fakta. I andra ämnen som 
mediekunskap kan processen se ut som följer. 
  
Vid kursstart så gås läroplanen igenom med eleverna och eleverna samt läraren 
diskuterar hur kursplanen skall tolkas och i vilka moment kursplanen kan 
struktureras.  
 
Så småningom kommer man överens om vilka moment som skall ingå och i 
vilken ordning som dessa moment skall genomgås. Man väger då också in 
önskemål från andra lärare om kursplanens strukturering för att genom detta 
skapa en helhet av undervisningen. Då kurserna inte samordnas så intensivt så 
räcker det med att klassen bestämmer sig för arbetssätt, redovisningsform och om 
man vill jobba i grupp eller enskilt. Redovisningsformer kan vara alla slag av 
masskommunikationsmedel eller uppsatser och kompendier. Till absolut 
övervägande del väljer klasserna att jobba i grupp och i projekt form. Enstaka 
undantag förekommer dock. Cirka tjugo till trettio procent av projektarbetstiden 
går åt till föreläsningar om det aktuella momentet som kan vara dramaturgi, 
semiotik, retorik, mediehistoria, medieteori, journalistisk etik eller dylikt 
beroende på ämne. 
 
Efter fakta överförandet i föreläsningens form vidtar planering av projektet. 
Research på bibliotek, på Internet, i form av intervjuer och studiebesök eller andra 
observationer, vilka planeras och bokas, ett mål fastställes för projektet och man 
reflekterar också över och fastställer projektets syfte i form av lärande innehåll. 
Eleverna  delar upp den tillgängliga tiden för arbetet i insamling, bearbetning, 
sammanställning och redovisnings faser. Efter ett antal veckor är produktionen 
färdig och redovisas för kamraterna. Då de flesta grupperna valt delproblem inom 
ett ämnesområde så blir denna redovisning ytterligare ett lärotillfälle. På 
Medieprogrammet strävas  efter att göra redovisningarna så skarpa som möjligt. 
Ett medium som användes mycket är radio där medlemskap i Luleå 
Närradioförening ger möjlighet att sända allt vi vill till Luleå borna. Detta görs 
ofta flera gånger i veckan antingen som inspelade sändningar eller som 
direktsändningar. Enkla filmer och kompendier, grafiska utställningar samt foto 
utställningar är också populära redovisningsformer.  På senare tid har även 
formen ”lektioner” och Power Point redovisningar gjorts.  
 
I ämnena ”Projektarbete 100 p” och i karaktärsämnenas C-kurser är dessa 
redovisningsformer väldigt populära och leder ofta till utställningar eller 
arrangemang i miljöer utanför skolan som Norrbottens Museum eller 
Stadsbiblioteket. Mediepedagogik/journalistiskt arbetssätt leder också till att man 
utvidgar arbetet till estetiska lärprocesser/kulturpedagogik som att inreda och 
designa skollokaler, arbeta med turistradio och sommarTV samt att arbeta åt 
Luleå Närradioförening med Kommunfullmäktigesändningar för att finansiera 
skolresor till Grävande journalisters årsstämma.  
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Metod  
 

Den empiriska delen av denna uppsats har genomförts på skolan där de flesta av 
respondenterna har tillbringat sina tre gymnasieår. De äldsta respondenterna har 
dock bara gått ett år på denna skola. Att återvända till sin gamla skola efter ett 
antal år kan skapa emotionella effekter såsom nostalgi och därigenom fräta på 
reliabiliteten.  
 
Ett annat reliabilitetsproblem är att jag själv var den som intervjuade. I en relation 
som varat i varierande grad under tre år med eleverna och till stor del haft 
relationella utgångspunkter (Moira von Wright 2000) så skapas naturligtvis 
reliabilitetsproblem.  Den enda som sagt nej till att delta i intervjuer är en kollega, 
data lärare som gick programmet det första året. ”Jag kommer inte ihåg något 
från gymnasiet ” var hennes förklaring. 
 
Intervjuerna har i nio fall av elva genomförts i ett grupprum i skolan som 
innehåller teorilokaler planerade enligt modell från Freinet och ”Arbetets 
pedagogik” metodik. Respondenten och intervjuaren har suttit på två kontorsstolar 
framför en enkel digital videokamera på stativ. Det visade sig efter några 
intervjuer att kontakterna till mikrofonen inte fungerat tillfredställande så ett par 
respondenter fick återkomma för ny intervju.  
 
Efter det satte jag upp två videokameror med ljudupptagning enligt olika system. I 
ett fall genomfördes intervjun på Konstnärernas Kollektiv Verkstads 
stipendieatelje på Kronan området och i det sista fallet i mitt hem i Sunderbyn. 
Detta på grund av att respondenten var hemma för en begravning och bodde hos 
sin mor i Sunderbyn under helgen Efter intervjuerna överfördes dessa från DV 
band till dator och brändes till DVD skivor. Då alla elva intervjuerna var klara 
vidtog arbetet med att ur intervjuerna ta fram relevanta citat med utgångspunkt i 
frågeställningarna och i taxonomin.  
 
Emedan jag hade intervjuerna på DVD skivor kunde jag se dem både på TV och 
på datorn. Jag gjorde en mall utifrån frågeställningarna och satte mig framför TVn 
och gick extensivt igenom intervjuerna och skrev ner relevanta citat. Taxonomin 
fylldes också i samband med den genomgången på det sättet att svaren på 
frågeställningarna värderades hermaneutiskt till ett värde i Taxonomin. Att låna 
en modell från någon annan och göra den till sin egen utgör en viss risk för 
bedömningen av modellen. Risken utgörs av att den tas från ett vetenskapligt 
kontext till ett annat och då ger andra resultat än de upphovsmannen menat. Dock 
torde det framgå av denna uppsats att denna analytiska kontext utgår från en 
dialektisk, hermeneutiskt grund.  
 
  Efter det så satte jag mig ner med intervjuerna i datorn, lade upp dem till vänster 
på skärmen medan jag hade ett word program uppe på den högra delen av 
skärmen där jag fyllde i de citat som var relevanta utifrån frågeställningarna. Jag 
kunde nu slutligen värdera de citat jag tyckt vara relevanta från första 
granskningen och skriva ner dem ordagrant eller aningen redigerade för att 
stämma med skriftspråket.  
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Under analysen av resultaten framkom att mina första frågor om personalia var 
intressantare än vad jag antagit från början.  Skolbakgrund, karriär efter skolan i 
form av arbete och studier samt resor visade sig vara en viktigare variabel än jag 
förstått tidigare då jag så småningom började skönja mönster i dessa karriär-
profiler.  
 
Då en successiv analys är praktisk i dessa sammanhang som Svenning (2003) 
visat bestämde jag mig för att arbeta in ovanstående variabler under rubriken 
karriärprofil.   Dessa variabler korrelerar i allra högsta grad både med variabeln 
”annat lärande” i intervjuerna och i taxonomin samt med övrigt lärande. Jag utgår 
då från Denzin (1970)  som klart tar ställning för triangulering som metod.  
 
 
 Som enkel modell skulle trianguleringen se ut så här : 
Figur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som synes i modellen så vill jag 
genom  dess utformning undvika att det geometriska begreppet triangulering 
tolkas mekaniskt utan dynamiskt vilket syftet är. Kvale (1997) diskuterar just 
denna risk och argumenterar mot en rigid tvådimensionell triangel.(sid 220).  
 

Teoretisk förankring  
Man kan lätt konstatera att gränserna mellan utvecklingsarbete, utredning och 
forskning är ganska otydliga. Man skiljer dessa åt med hjälp av det teoretiska 
sammanhanget. Ett utvecklingsarbete syftar till att ge praktiska verktyg eller 
kunskaper till ämnesområdet för att utvecklas och förbättras. Utredning och 
forskning syftar bägge till produktion av kunskap. Det som skiljer dessa åt är att 
ett forskningsprojekt måste vara förankrat i den teoretiska kunskapsbilden som 
finns för ämnesområdet. Man tar sin utgångspunkt i teorier och modeller för 
området. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i tidigare forskning och modeller för 
ledarskap, lärande och mediepedagogik. ”Med teoretisk förankring menas att ett 
arbete tar sin utgångspunkt i teorier och modeller.” (Patel R , Davidsson B 1994)  

 
Kvalitativ metod 
Undersökningens form har jag gjort explorativt i och med att området som sådant 
vilket min bibliometriska genomgång givet vid handa, i Sverige, ännu inte 
innehåller så mycket kunskap. ”En explorativ intervju är öppen och föga 
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strukturerad .”(Kvale1997)  Detta innebär dock inte att insamlandet av material 
och att analysen av detta inte är strukturerad. Detta redovisar jag nedan. Jag 
försöker belysa problemområdet så allsidigt som möjligt för att skaffa underlag 
till vidare forskning inom området. Sådana undersökningar brukar använda flera 
olika tekniker för att skapa bredd i fakta insamlandet. Ibland även triangulering 
som syftar till att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoders fördelar. 
 

 ” Triangulation, or the use of multiple methods, is a plan of action that will 
raise sociologists above the personalistic biases that stem from single 
methodologies.”  Denzin (1970:s27 ). 
 
 I en klassisk handbok sägs ”Perhaps most important, triangulation can assist 
in constructing a more encompassing perspective on specific analyses, what 
antropologists call “holistic work” or “thick description” (Jensen, and 
Jankowski, 1991s.63). 
 

Hermeneutik är både en filosofi om förståelsens villkor och en benämning för en 
forskningsansats med tolkning som analysredskap. Inom ramen för en 
hermeneutisk forskningstradition söks emellertid inga sanningar i termer av ett 
orsak - verkan tänkande. Istället söks fruktbara sätt att förstå företeelser som kan 
vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse. Forskningsfrågor som kan 
formuleras i termer av ”vad betyder den här företeelsen för den här gruppen av 
människor” lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. 
En kortfattad beskrivning av den hermeneutiska traditionen finns på Internet av 
professorn Maria Nyström vid Vårdhögskolan i Borås.  (2007 02 03)  Jag kommer 
i hermaneutisk tradition att använda tre variabler att väga mot varandra i 
diskussionen kring frågan i mitt syfte. Nämligen A en egen konstruerad taxonomi, 
B en uppsättning karriärprofiler tagit från de tre första frågeställningarna i de 
frågor jag ställer till respondenterna för att få fram C relevanta uttalanden kring 
syftets frågeställning.    
 
Kvalitativ intervju 

 
Ur ovanstående drar jag slutsatsen att det mest relevanta i denna situation är att 
använda mig av strukturerade kvalitativa intervjuer som tas upp på videoband och 
analyseras dels utifrån en konstruerad taxonomi och dels utifrån hermeneutiska 
principer. Jag kommer att begränsa mig till Medieprogrammet i Luleå 
Gymnasieby och försöka få tag på en elev från varje årskurs som lämnat skolan. 
Då första årskursen gick ut 1997 torde det vara möjligt att få elva intervjuer att 
analysera.  
 
Kvale skriver om aspekter på den kvalitativa forskningsintervjun. Han menar att 
den kvalitativa intervjun penetrerar den intervjuades livsvärld och hans eller 
hennes relation till denna. Då urvalet av informanter kommer att vara cirka en 
person per årskurs som genomgått Medieprogrammet torde detta vara bra, 
emedan en del hamnat i medieyrken, andra inte. En del har bildat familj och andra 
inte. Ett flertal sociokulturella och ekonomiska variabler kan täckas in av 
informanterna.  Kvale (1997) säger vidare att intervjun skall tolka meningen hos 
centrala teman i den intervjuades livsvärld och att tolkningen uttrycks på normal 
prosa. Vidare att intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
aspekter av den intervjuades livsvärld. Jag kommer att fråga om både upplevelse 
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av ledarskapet i den utbildning som informanten genomgått och eventuella 
resultat som informanten tycker sig märka i den livsvärld han eller hon befinner 
sig i just nu. Kvale menar också att intervjun skall eftersträva att beskriva 
specifika situationer, inte allmänna åsikter.  
 
Detta bör markeras i frågeställningarna. En öppenhet för nya och oväntade 
fenomen eftersträvas. Intervjun skall vara fokuserad på bestämda teman, den är 
varken strukturerad eller styrande. Mångtydighet måste tillåtas då det speglar 
informantens världsbild. Den kan till och med leda till att informanten ändrar sig 
under intervjun. Intervjuarens kompetens på området det gäller kan också ge 
mycket då det gäller att öka känsligheten i informantens uttalanden.  
Kvale (1997)   menar dessutom att intervjun i sig är en mellanmänsklig situation 
och att ”En väl genomförd forskningsintervju kan vara en ovanlig och berikande 
upplevelse för den intervjuade, som kan vinna ny insikt om sin livssituation”(sid 
35) 
 
Jag kommer dock i intervju frågorna vinnlägga mig om att ha uppföljningsfrågor 
så att jag får berättelser som gör det möjligt för mig att i taxonomin kunna lägga 
in de variabler jag önskat mig. Jag kommer att fråga efter specifika situationer i 
form av uppföljnings frågor för att säkerställa att alla frågor besvarar variablerna i 
taxonomin. Om berättelserna räcker till behöver jag naturligtvis inte ställa dessa 
frågor. Kvales krav på att intervjuerna varken skall vara strukturerade eller 
styrande står naturligtvis i viss motsättning till Blooms taxonomier. Detta gör att 
jag inspirerad av Bloom konstruerar taxonomin gällande denna undersökning 
själv med risken att bristande erfarenhet skapar reliabilitetsproblem.. 
 
Karriärprofiler 

 
 Då jag är intresserad av ”effekt och kvalité i lärandet” kommer jag också att 
använda ett tredje perspektiv där respondenternas karriärprofil blir 
utgångspunkten.  Tidigare skolerfarenheter, användning av kunskaper från 
medieprogrammet efter examen, vidare studier, arbetskarriär och resor kan i en 
triangulerad analys ge perspektiv på frågeställningen i syftesbeskrivningen. 
Genom att använda tre perspektiv på frågeställningen genom att tillföra 
variablerna ”Karriärprofiler” kan jag öka konsistensen på analysen av effekt och 
kvalité på ledarskapet av lärandet med mediepedagogik som strategi. Skulle det 
exempelvis vara så att jag upptäcker att respondenterna ej på något sätt valt att 
studera vidare efter åren på medieprogrammet kan man ifrågasätta programmets 
förmåga att skapa ett bra förhållande till lärande och en hög motivation för detta. 
Säger dessutom variablerna ”Förhållande till lärande” och ”Motivationsstöd” i 
taxonomin samma sak och det dessutom går att verifiera i intervju uttalandena 
torde det gå att dra den slutsatsen att i detta fall haft varken effekt eller kvalité 
gällande dessa variabler.  
 
Det konkreta arbetet 

 
Intervjufrågorna delas upp i variabler . A)Ledarskap,  
b)organisation, c)kännetecken samt d)utfallet. Varje variabel har sina frågor (se 
bilaga) varifrån tolkningen och analysen kommer att göras i en taxonomi liknande 
Blooms (se bilaga). Benjamin Bloom, psykolog och pedagog utvecklade en metod 
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för att mäta och klassificera pedagogiska mål där han utgick ifrån en hierarki som 
grundades i fakta och fortsatte med, förståelse, tillämpning, analys, syntes och 
värdering. Denna hierarki påminner naturligtvis mycket om den inom svenskt 
skolväsende allmänt accepterade hierarkin fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet.   
 

Analys 
 

Analysen görs utifrån den meningskategoriserande modellen vilket enligt Kvale 
innebär att intervjun kodas i kategorier (1997 sid.174). Svaren på frågorna tolkas 
om till enkla kategorier . Inga kategorier är dikotomier utan alla kan tolkas som 
”både och”, eller som dialektiska fenomen i den lärande miljö som intervjuerna 
försöker återge. Genom denna kategorisering och angivande av fenomenets styrka 
och grad som informanterna upplevde dem kan jag reducera åtskilliga timmars 
intervjuer till konkreta figurer som kan gestalta informanternas upplevelser av ett 
pedagogiskt ledarskap syftande till lärande, bra effekt och kvalitet. Jag kommer 
också att använda narrativa exempel på uttalanden från informanter för att 
problematisera eller stödja de resultaten jag kommer fram till.  
 
Undersökningsobjekt 
 
Empirin är tagen från Medieprogrammet i Luleå Gymnasieskola som under mer 
än tolv års tid har arbetat med mediepedagogik som strategi i det pedagogiska 
ledarskapet vilket syftat till lärande. Som jag tidigare nämnt så finns det många 
och bra exempel på mediepedagogiskt ledarskap både i landet och i närområdet, 
Norrbotten. Att jag valt att i denna studie studera Medieprogrammet i Luleå har 
enbart praktiska orsaker. Närhet i både tid och rum. Relativt lättsamt att få tag på 
respondenter.  Få eller inga resor. Denna studie betraktas som en förstudie till en 
studie där även de omnämnda exemplen i Norrbotten skulle ha sin självklara 
plats.  
 
Urval  

 
 (Hemingsson och Hägglund 2004 s. 31) refererar i sin magisteruppsats om 
organisationsidentitet gällande sitt urval att: 

” Urval är gjort enligt den metod Silverman (2003, sid. 251) kallar teoretiskt 
urval, vilket är nära besläktat med kvalitativt urval. Det innebär att urvalet 
definierats enligt logiken att ge en meningsfull och relevant studie, ett urval 
som kan representera en större grupp och därmed utgöra grund för 
generalisering. Teoretiskt urval ligger nära vad som kallas avsiktligt urval, 
där detta sker på basis av tillgänglighet samt representativitet för olika syn 
på det som ska studeras, d.v.s. lämplighet.”  

 
Detta är en princip som följs även i min uppsats. Emedan varken tid eller resurser 
räckt till för ett statistiskt signifikant urval hos de 433 elever som varit möjliga att 
intervjua har jag valt att slumpmässigt kontakta ett antal avgångselever från varje 
avgångsklass tills jag hittat en elev som motsvarade kvalifikationerna att dels vara 
tillgänglig i närheten av Luleå och dels vilja ställa upp på en intervju om sin 
skoltid på medieprogrammet. Praktiskt gick det till så att jag ringde 
avgångsklasserna slumpmässigt tills jag fick en elev som kunde ställa upp för en 
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intervju.  Detta innebär inte, att jag endast haft Luleåbor som respondenter, utan 
även andra som, två från Boden, en bartender från Örebro, en grafiker från 
Sundsvall och en städledare från Hammarfest, men Luleåbor har dominerat. Åtta 
kvinnor och tre män i urvalet motsvarar också den könsfördelning som råder på 
programmet. Totalt elva stycken intervjuer är gjorda vilket är i samklang med 
Kvale (1997) som säger ”I vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga 
kring 15 -+ 10.” (sid98) 
 
Validitet 

 
Det förekommer i litteraturen många olika valideringsbegrepp för kvalitativ 
forskning från att som Kvale (1997) begära att forskaren skall vara ”djävulens 
advokat” och ständigt ifrågasätta allt man får fram till Glaser och Strauss 
”Grounded theory” där verifieringen är inbyggd i forskningsprocessen och får en 
dynamisk validering. Det finns naturligtvis väldigt många felkällor i kvalitativ 
forskning liksom i kvantitativ som ju också tolkar resultat och ger resultat en 
mening.  
 
S Kvale skriver i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale 1997 s.214) om 
validering i sju stadier. För det första  Tematisering  där validiteten är beroende av 
hållbarheten hos de teoretiska förutsättningarna i undersökningen.   
För det andra  Planering  som han förklarar med att validiteten hos den kunskap 
som produceras beror på hur adekvat  planeringen är och på vilka metoder som 
används. För det tredje Intervju som gäller tillförlitligheten hos intervjupersonerna 
och kvaliteten på själva intervjun.   
 
För det fjärde Utskrift där han ställer frågan om vad som utgör en valid 
översättning från talspråk till skriftspråk vilket ligger bakom valet av språkform 
för utskriften. Vi återkommer till denna punkt. För det femte Analys om frågorna 
är valida och tolkningen hållbar.Punkt sex tar upp själva Valideringen vilka 
valideringsformer är relevanta och vilka är motparter i en dialog om validiteten. 
Som sjunde punkt har han Rapportering om rapporten ger en valid redogörelse för 
undersökningens huvudresultat.  
 
 
Reliabilitet 

 
Reliabiliteten kan vara mer diskutabel då jag tyvärr inte hinner ta med mera än en 
elev per avgångsklass under de elva år programmet examinerat ut elever. Detta 
arbete syftar dock till att vara ett förarbete till en större och mera explorativ 
undersökning av Mediepedagogik i Norrbotten. I Norrbotten finns nämligen ett 
antal Mediepedagogiska ansatser.  
 
En av de  äldsta som jag hittills hittat är Centralskolan i Tärendö som redan 1948 
började, under ledning av lärarinnan Jenny Thomas, ge ut en tidning  
( Bifurkationen 1948-2004)  med syfte att lära eleverna hembygdskunskap och att 
samla material till den hembygdsgård och museum som Jenny Thomas var 
eldsjälen bakom. (Lundholm 2005 s.110) Man ger fortfarande ut tidningen, 2004 
kom nr 45 så man har alltså gett ut 45 nummer på 56 år.  
 



    22 

Dessa arbeten torde vara en bra utgångspunkt för en longitudinell forskning om 
ledarskap och lärande med mediepedagogisk pedagogik. CMIT i Piteå är den 
medieverkstad som kommit längst i utvecklingen. Tuna skolans medieverkstad i 
Luleå har nu blivit en del av Kulturskolan och utvecklas. Unga Örnars 
medieverkstad i Luleå är inte så aktiv och många exempel utifrån länet har levt på 
eldsjälar och inte lyckats förankra sig i den dagliga verksamheten.  
 
Konsistens 

 
Som bekant så härför sig reliabiliteten till konsistensen i de framtagna resultaten.  
Resultaten i denna undersökning kan knappast generaliseras utanför Luleå 
Gymnasiebys Medieprogram men ger ändå ett utgångsläge för att ta fram mera 
generaliserbara resultat. Det finns minst tre variabler som problematiserar 
reliabiliteten i resultaten av denna undersökning.   
 
1: De få intervjuerna som jag hinner med att göra. Detta kan motverkas genom att 
jag väljer informander från olika ”årgångar” av elever. Inflytandet av lärarnas 
differentierade ledarskap beroende på deras psykosociala status vid det tillfälle då 
informanden leddes av honom eller henne kan minimeras i ett longitudinellt 
anslag.  Även det faktum att viss personal bytts ut under årens lopp gör att 
”mediepedagogiken som strategi i ett pedagogiskt ledarskap” fokuseras och inte 
bara drunknar i de enskilda lärarnas personligheter som har väldigt stor betydelse 
för ledarskapet.  I exempelvis Mikael Stigendals rapport ”Framgångsalternativ” 
sägs bland annat 
 

 ”Så gott som alla elever tyckte att de sociala relationerna måste funka. 
Annars kan skolan inte kallas framgångsrik. Det gäller särskilt den sociala 
relationen mellan elev och lärare. För många elever betyder en bra lärare 
mest av allt:” (Stigendal 2004 s.96) 

 
 I slutsatserna han drar framhålls tendensen till objektifiering av eleverna som 
kräver en annan framgångsdefinition än de betygen ringar in. ”Framförallt måste 
skolprocessen göras viktig. Dessutom måste andra resultat av skolan lyftas fram 
än bara det som betygen mäter.” (Stigendal 2004 s.113) . Detta korrelerar till 
mediepedagogiken då den som tidigare förklarats innebär subjektiverad 
delaktighet i lärandeprocessen som resulterar i kunskapsredovisningar i medierad 
form.  
 
2: Att jag själv är intervjuare skapar både reliabilitets och validitetsproblem då 
min bakgrund och intresse för frågeställningen och informanterna kan leda till 
mindre objektiva tolkningar av informanternas uttalanden. Detta motverkas 
genom att jag redovisar många exempel på det konkreta respondenten säger 
genom att citera och problematiserar dessa uttalanden.   
 
3: Att många av lärarna på medieprogrammet har en bakgrund i både praktisk och 
teoretisk samt pedagogisk verksamhet kring medier av olika slag kan vi anta 
kommer att prägla resultaten och ge mera positiva resultat än om detta inte vore 
fallet. Kvale (1997) skriver emellertid   
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”Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att 
motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten 
motverka kreativitet och föränderlighet” (sid213) 

 
 
Frågeställningar 
  
De första frågorna i intervjuerna kommer att röra personalia.  Sedan kommer 
frågeställningar om ledarskap, organisation, kännetecken samt utfallet. Jag 
kommer att använda de inledande frågorna om personalia och arbete samt 
skolbakgrund före och efter gymnasietiden till att utforma en karriärprofil på 
respondenterna för att få en översiktlig bild av hur effekt och kvalité i 
gymnasieårens skolgång med mediepedagogik som strategi i det pedagogiska 
ledarskapet varit en variabel som påverkat respondenternas sociala liv och 
arbetsliv.  
 
Utskrift 
Det intressantaste utifrån den genomgång som gjorts tidigare om det utvidgade 
textbegreppet, (Skolverket 2007),(Hansson 1994),(Johansson 2001) är naturligtvis 
att diskutera punkten fyra ”Utskrift”. Skriften som symbolisk representation är 
naturligtvis enormt viktig som text då det gäller att presentera validitets och 
reliabilitets analyserade fakta och kunskap. Även om en vetenskaplig rapport 
presenteras muntligt på en konferens så är det naturligtvis skrivna och 
faktagranskade texter som ligger till grund för det talade ordet. Det kan dock även 
här vara lite svårt för vissa såsom astronomer och konsthistoriker att bara hålla sig 
till det skrivna ordet som text. I de fallen torde bilder som text vanligtvis vara 
ovärderliga för att göra analyser och slutsatser trovärdiga. Därför kommer jag i 
analysen inte enbart använda den utskrivna texten utan även de rörliga bilderna på 
informanden emedan jag då får en bredare bild av vad som sägs. Det inkluderar 
även kroppsspråket. ( Kvale 1997) skriver: ”Intervjuforskningens verbala fixering 
kan i viss mån motverkas genom videoinspelade intervjuer om ger en bild av 
kroppsuttrycken och den mellan mänskliga dynamiken.”( sid265) 
 
Intervjun   
 

         En intervju kan göras på många olika sätt.(Kvale 1997 sid253-268) 
 

A: Intervjuare och respondent möts, samtalar och intervjuaren skriver sedan ner 
vad som sagts.  
B: Intervjuaren kan anteckna men stör då samtalet genom att skriva under detta. 
 
C: Han kan spela in på ljudband vilket också påverkar validiteten i 
undersökningen då respondenten då kanske reagerar på inspelningen och 
föreställer sig.  
 
D: Han kan också dokumentera med video vilket naturligtvis också påverkar 
validiteten.  
 
E: Man kan ha hemliga inspelningar vilket är en etisk frågeställning av stora mått. 
Det strider mot den etiska regel som säger att man skall ha informerat samtycke 
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vilket innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens 
syfte, uppläggning, risker och fördelar som kan urskiljas för den som deltar. 
(Kvale 1997 sid107)  
I fallet A påverkas både validitet och reliabilitet i hög grad. Förkunskaper hos 
intervjuaren, minnesfel, fysisk eller psykisk obalans med mera kan påverka. 
 I fallet B: ökar reliabiliteten men situationen blir ansträngd och ”konstruerad” . 
Intervjuaren hinner möjligen anteckna det respondenten säger och grova 
känslouttryck som tårar men mycket lite av de underliggande texterna som 
blickar, andning, rodnad, handrörelser m.m.  
 
Samma sak gäller för fallet C : Mikrofonen likväl som anteckningsblocket kan 
påverka intervju situationen så att respondenten föreställer sig för att säga de rätta 
sakerna. I utskriften kan man naturligtvis ta med allt som hörs på banden som 
gråt, andhämtning, utrop, att slå näven i bordet och dylikt som hörs.  
 
I fallet D påverkar man minst lika mycket det kontext som intervjun genomförs i.  
Men man kan till fördel för denna intervjuform påpeka att man inom den 
begränsning som bildutsnittet utgör får med en större del av det utvidgade 
textbegreppet. Bild, ljud, sammanhang, miljö, kroppsspråk, allt det våra 
hundratals muskler i ansiktet uttrycker finns med i denna intervju. Även 
intervjuarens tillfälliga karisma kommer med på banden vid rätt bildutsnitt. Det 
kan naturligtvis antas att människor födda i mitten på förra seklet ställer sig mera 
tveksamma till och känner sig mera obekväm med videokameran än med 
bandspelaren jämfört med yngre människor som vuxit upp med kameror, 
videokameror, webbkameror och övervakningskameror omkring sig. Så vilken del 
av det utvidgade textbegreppet man skall använda styrs av undersökningens 
kontext som man får försöka beskriva så ingående som möjligt.  
 
Nästa steg är ”Utskriften”. Om man har ett sammanhang där man skall intervjua 
ungdomar från nitton till tjugoåtta år som alla har gått en medieutbildning, 
hanterat och stått framför videokameror skall man då begränsa sig till bara 
ljudupptagning ? Vid en genomgång på video kan man ”frysa” bilden, backa, köra 
fram och tillbaka, tolka och analysera på ett sätt som gör, att om analysen görs 
seriöst, det ger en analys utifrån ett större material än de andra alternativen. Man 
får tillgång till hela de kroppsspråkliga uttrycksmedlen vilket av vissa 
kommunikationsvetare värderas till uppemot sjuttio procent av vår totala 
kommunikationskapacitet.    
 
Jag kommer inför intervjuanalysen skapa formella taxonomier enligt Blooms 
modell och utifrån denna modell på ett hermeneutiskt sätt gå igenom banden. Där 
kommer respondenternas utsagor och deras attityd värderas för att ge reala värden 
till taxonomin. Då talspråk vissa tillfällen kan vara svårförståeligt i skriven form 
kommer utskrifterna som analyseras att lätt redigeras till begriplig svenska med 
den ursprungliga meningen i behåll.  
   
 
Formella frågeställningar  

 
Förutom kön, ålder kommer jag att ha med variabeln om hur länge det är sedan de 
gick medieprogrammet, om man hunnit få arbete eller studerat. Vad man jobbat 
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med eller studerat. Om man bedömer att om man i detta arbete eller i studierna 
haft nytta av de tre åren på medieprogrammet och det mediepedagogiska 
arbetssättet.   
 

Värdegrundsfrågor 
 

Själva begreppet värdegrund är inte färdigdefinierat. Det finns ett forsknings-
projekt på Umeå Universitet som heter Nationellt Centrum för värdegrund och 
livsvetenskap. De skriver att själva begreppet värdegrund endast har tio år på 
nacken och att därför inte många känner sig säkra på definitionen. 
 

 ”I läroplanerna anges till exempel att skolan skall sträva efter att varje elev 
utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden som 
grundar sig på kunskaper och personliga erfarenheter, och respektera andra 
människors egenvärde. En grundläggande förutsättning för detta 
förhållningssätt är demokratin. Verksamheten i skolan skall alltså utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.”  
(Nationellt Centrum för värdegrund och livsvetenskap)  

 
Frågorna om demokrati, yttrandefrihet och värdegrund hänger alltså ihop och 
måste definieras i frågeställningarna. Även den sociala samspelsvariabeln hänger 
naturligtvis ihop med värdegrundsfrågan då socialt samspel och effektivt grupp 
eller projektarbete till stor del beror på respekt för andras person, kompetens och 
människovärde.  
 
Planeringsförmåga  självständighet och lust 

 
Dessa tre variabler kan ses som varianter av det kända etiska dilemmat då 
filosofer diskuterar värdet av perfektionism, preferentialism och hedonism .  
Perfektionismen ser den egna utvecklingen som livsmål, preferentialisten ser 
behovstillfredsställelsen på längre sikt som livsmål. Planeringen som 
behovstillfredställelse på längre sikt,den egna utvecklingen som leder till 
självstädighet. och hedonisten ser den omedelbara  njutningen som livsmål samt 
den omedelbara motivationens lust till självhävdelse och skapande.. Epikuros och 
Jeremy Bentham är två filosofer som klart tagit ställning för hedonismen. Jag 
kommer i det fortsatta arbetet med dessa frågeställningar utgå ifrån att 
förhållandena i de enskilda respondenterna till dessa olika ställningstaganden är 
dialektiskt alltså av varierande grad.  
 

      Metod diskussion  
 
En triangulerad metod innebär möjligheten att angripa en problemställning ur tre 
olika perspektiv och därigenom få en bredare bild av det man vill undersöka. 
Kvale (1997) sid220 Det är dock fortfarande en ensam människa som har gjort 
analysen med de intellektuella brister, känslomässiga bindningar, attityder, 
värderingar och kulturella präglingar som denna människa har. Detta drabbar 
främst taxonomin redovisad i tabell 1 då de värdena är en värdering av intervju 
personligheternas  utsagor muntligt och kroppsspråkligt. Undersökningen hade 
definitivt blivit bättre  om flera och oberoende observatörer  hade kunnat 
utvärdera intervjuerna.  
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I beskrivningen  av personlighetstyper brukar många använda analogin med det 
halvfulla och det halvtomma glaset för att värdera om människor har en positiv 
eller negativ inställning till  livet. Detta påverkar i sin tur den människosyn som 
forskaren bär på vilket i sin tur påverkar analysen av förhandavarande fakta. I 
detta fall är det en analys gjord av en människa som tycker glaset är halvfullt. 
Detta påverkar naturligtvis hela den hermaneutiska processen i analysen.  
Reliabiliteten i en undersökning som denna kan knappast påstås vara fullständig 
emedan verktyget för mätningen endast varit författaren. Den så kallade 
interbedömarreliabiliteten  är ej hög. Däremot kan test –retest reliabiliteten vara 
högre då elva intervjuer utförts och värderats och  tolkats.  
Validiteten torde dock vara högre då syfte, frågeställningar och delar av rådata i 
form av intervju citat från respondenterna noggrant har redovisats i uppsatsen.  

   

Resultat 
 
Resultatredovisningen kommer att gå till enligt följande. Först redovisar jag de 
reala siffrorna i Taxonomin där jag utifrån helheten i de cirka 40-50 minuter långa 
intervjuerna bedömt i vilken grad respondenterna bedömt olika variabler i de 
frågeställningar som de ställts inför.  
 
Sedan sammanfattar jag de karriärprofiler som går att redovisa för 
respondenterna. Det antal år profilerna gäller sjunker från tio och ett halvt till 
endast ett halvt år för den yngste respondenten.  
 
Efter det kommer en sammanfattning av respondenternas svar där jag redovisar 
relevanta intervjufrågesvar kopplat till taxonomi och frågeställningar.  
 

Taxonomi  
 

För att bedöma effekt och kvalité i ett ledarskap  
vars verktyg är mediepedagogik.  
 
Observera att tabellen inte utgår från dikotomier utan variablerna är dialektiska 
till sin natur och därmed passar för hermeneutisk analys. Det är inte antingen-eller 
utan både-och, vilket utgör grunden för mina bedömningar av graderna på skalan. 
I analysen har respondenternas attityd, kroppsspråk och svar på frågorna vävts 
samman till en värdering på skalan. Detta är inte en objektiv verklighetsbild utan 
den analyserandes objektifierade verklighetsbild .  
 
Tabellerna beskriver den bedömning analysen gett vid handa hur olika 
respondenter ställt sig till motsatsparen i bedömningsformulären. En respondent 
har värdet ett i skalan .   

 
 

Läsanvisningar  
Tabellen innehåller fyra huvud rubriker indelade på 24 underrubriker som täcker olika 
variabler som är relevanta under huvudrubriken. Variablerna är utifrån skattningar 
gjorda vid analysen av de elva intervjuerna uppdelade på en skala från hög grad till låg 
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grad. Siffrorna i resultaten står för skattningen av svaret på frågorna för en intervju-
person. Normalläget kan ses som en balanspunkt mellan variablerna. Den högra sidan 
ger värden som stödjer den variabel som står till höger medan vänstra sidan stödjer den 
variabel som är till vänster. Vi kan i första variabeln se att informanterna bedömt 
ledarskapet som till stor del balanserat mellan passivt och aktivt ledarskap men det finns 
en signifikant obalans mot vänster vilket leder oss till att tolka detta som om ledarskapet 
i viss mån väger över mot ett passivt ledarskap. Siffrorna i andra raden är ännu tydligare 
då dessa helt överväger mot att informanterna uppfattat ledarskapet som till 
övervägande del demokratiskt.  

 
Tabell  1    Taxonomi  
För att bedöma effekt och kvalité i ett ledarskap  
vars verktyg är mediepedagogik.  
I tabell 1 nedan redovisas resultaten i taxonomier i de fyra huvudgrupperna ledarskap,        
organisation, kännetecken och utfallet. Under respektive huvudgrupp presenteras utfallet 
i undergrupper med kvalitéer som uppmärksammats i studien.  

 
Bedömning Hög 

grad  
Rel. hög 
grad 

Normal  Rel. Låg 
grad  

Låg 
grad  

1. LEDARSKAP  
Passivt -aktivt 

0 5 5 1 0 

      Demokratiskt - auktoritärt 2 8 1 0 0 

2. ORGANISATION  
 Tydlig -otydlig 

0 5 4 2 0 

Verktygsinriktad -innehållsinriktad 0 3 6 2 0 

Inflytande –icke inflytande 4 5 1 1 0 
Ämnesval  demokrati -auktoritärt 4 5 1 1 0 
Formval     demokrati -auktoritärt 4 6 0 1 0 
3.KÄNNETECKEN  
Anpassning till metoden 

0 7 4 0 0 

Positivt – negativt till initiativ  11 0 0 0 0 
Positivt – negativt till ansvar 10 0 1 0 0 
Positivt – negativt till deadline 6 4 1 0 0 
4. UTFALLET  Nytta av arbetssättet      
Användning  3 6 0 2 0 
Lärande 5 6 0 0 0 
Saknat  lärande 0 0 0 2 9 
Annat lärande 5 6 0 0 0 
Mediekunskap 3 5 3 0 0 
Kommunikationsförmåga 5 6 0 0 0 
Samarbetsförmåga 4 7 0 0 0 
Individuell utveckling 5 6 0 0 0 
Förhållande till lärande positivt- 
negativt 

8 3 0 0 0 

Motivations stödjande 5 4 2 0 0 
Samhällsengagemang 3 3 2 1 2 
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         Tabell 1 reala siffror  
 
Inflytande variablerna står för det demokratiska i lärandet. I första hand allmänt 
inflytande över sin skoltid, sedan inflytande över behandlingen av ämnet och till 
sist behandlingen av formen för undervisningen, utformning, bearbetning och 
redovisningsformer. Begreppet annat lärande och begreppet saknat lärande står 
för respondenternas uttryck för att hon/han saknat delar av lärandet.  

 
 

1. LEDARSKAP : Av resultaten under rubriken ”LEDARSKAP” kan utläsas 
att den mediepedagogiska strategin i ledarskapet tycks ge bra effekt på lärandet. 
Även om kritik finns bland respondenterna tycks de flesta vara överens om att 
friheten, ansvaret och det demokratiska ledarskapet gränsande till ett ”låt gå” 
ledarskap gav ett bra resultat i form av lärande. 
 
  Lärarnas tillit till elevens förmåga, friheten under ansvar, det kollektiva ansvaret 
i grupparbetena / projektarbetena tycks vara det som leder till ett bättre lärande i 
detta fall. Lärarnas förmåga att med denna strategi för lärande skapa lustfyllda 
situationer påpekas också. Det tycks också vara så att elever som var vana med en 
ledarskapsstrategi som denna anpassade sig lättare än sådana som var vana med 
mera styrd uppläggning av undervisningen.  
 
2. ORGANISATION :  Då det gäller organiseringen utav lärandet tycks 
svaren balansera mellan tydlighet och otydlighet. Att ge lärandet struktur och 
innehåll tycks vara något man upplevde att man lärde sig göra genom att man inte 
hade någon som lade fram färdig gjorda planer. Även balansen mellan 
verktygsinriktning vilket lätt uppträder i ämnen med en  praktisk  sida och 
innehållsinriktning  tycks balansen varit god och inte slagit över åt något håll.  
 
I inflytandet över ämnes val och formval  poängterar eleverna speciellt inflytandet 
över redovisningsformer vilket är ganska naturligt då kursplanerna till stor del 
begränsar valet av ämne till vilken vinkel man gör på ämnet som kursplanen 
ålägger den lärande miljön att ta upp. Däremot så är ju den lärande miljön i 
skollag ålagd att ge eleverna inflytande över redovisningsformer.  
 
3. KÄNNETECKEN  :  Då det gäller anpassningen till mediepedagogik som 
strategi i ett pedagogiskt ledarskap och initiativförmåga, ansvarsförmåga och 
känsla för deadline ses tydligt att anpassning i relativt hög grad och normal grad 
överväger. I fallen med initiativförmåga och ansvarsförmåga är siffrorna och 
intervju uttalandena väldigt positiva medan de för deadlinen kryper neråt.  
 

3. UTFALL  :  Alla respondenter är överens om att man upplevt lärande i 
ämnet. Fem i hög grad och sex i relativt hög grad. För att verifiera och 
kontrollera denna siffra fanns också motsatsen med, nämligen frågan om man 
saknat något lärande. Dessa siffror verifierar det goda resultatet för 
mediepedagogik som strategi för lärande och ger nio personer på låg grad och 
två på relativt låg grad av saknat lärande. Detta torde verifiera den ovanligt höga 
siffran för lärande. 
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Annat lärande vilket innehåller variabler som initiativförmåga, kreativitet, 
ansvarsförmåga, att arbeta i grupp- social förmåga, bedömer sig fem ha haft i hög 
grad och sex i relativt hög grad vilket också är väldigt höga siffror. Detta 
verifieras dock också i praktiken där karriärprofilerna är ett mått i den 
triangulerade metodiken jag använt. 
 
Kommunikationsförmåga, förhållande till lärande, motivationsstöd och 
samarbetsförmåga redovisas också med väldigt höga resultat. Detta tyder på att 
mediepedagogik som strategi i ett pedagogiskt ledarskap i hög grad leder till vad i 
modern pedagogisk forskning kallar personlighetsutveckling. Då jag däremot 
frågar efter lärandet i Mediekunskap eller det reala samhällsengagemanget faller 
siffrorna i taxonomin och de positiva uttalandena. I karriärprofilerna hittas dock 
exempel på att ämneslärandet dock inte faller under normal nivå.  

 
 

Karriärprofiler  
 

För att inte inkräkta på integriteten hos respondenterna inskränker jag mig till att 
redovisa de tre första frågeställningarna i frågeformuläret se bilaga A .  
 
Respondent A 
 
Kvinna , 28 år gick ut 1997 . Gick Björkskataskolan i Luleå.  Jobbade inom 
vården under skoltiden och fortsatte direkt efter studenten med det. For sedan till 
USA och jobbade som Au Pair . Har varit tre perioder i Asien på så kallade 
backpacker resor. Kom nyss tillbaka till Luleå från Norge där hon varit 
arbetsledare för ett städarbetsteam på en oljeplattform. Bott i Tyskland en kort 
period strax efter examen ”för att hålla tyska kunskaperna levande” Gått komvux 
för matte C och Samhällskunskap B ”För många program är det ganska högt 
intag på” Läser just nu Miljökunskap på LTU .Har flera gånger tänkt börja 
studera Statsvetenskap men backpacker resorna har kommit i vägen.  Har suttit i 
Kulturnämnden för miljöpartiet en kortare period.  
 
Respondent B  
 
Kvinna 27 år gick ut 1998. Jobbade ett halvt år med barn och åkte sedan till 
Madrid för att studera Spanska på Madrids universitet . For hem, jobbade i Luleå , 
åkte till en fiskindustri nedanför Bergen i Norge åtta månader. Jobbade i London 
på en nattklubb 2002. 
Skolkarriären nästan helt i Sunderbyn , först förskola och 1-6 skola på Hemängs-
skolan , sedan Kråkbergsskolan och Medieprogrammet och efter resandet,i tre år 
gick hon på Sunderby Folkhögskolas konstlinje , bildade arbetskollektiv med ett 
par kamrater i Kallax by och fick 2007 Luleå Kommuns kulturnämnds 
ateljéstipendium vilket innebär en gratis ateljé i Konstnärernas Kollektiv Verkstad 
på Kronan området i Luleå under ett år.  

 
Respondent C   
 
Kvinna 26 år gick ut 1999. Gick grundskola i Gällivare. Hon var under skoltiden 
aktiv i en riksförening för social utsatta barn. Hon hade ofullständiga betyg så hon 
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fick läsa in några kärnämnen året efter studenten. Jobbat med barnomsorg och 
vård. Haft praktik i handeln gått komvux i fem år och läst Matematik och 
Naturkunskap. Under intervjuerna (ht 2007) arbetslös och uppbar A-kassa. 
Vårterminen 2008 fick hon arbete i affären på Luleå Kommuns återvinning.  

 
Respondent D  
 
Kvinna 26 år gick ut 2000. Började med att resa ut i Europa med en väninna och 
de fick då anställning hos en datafirma i Dublin på Irland som datasupport och 
programförsäljare på Svenska åt firmans svenska kunder. Blev sedan reseledare 
bland annat till Egypten . Har också jobbat åt Telias kundtjänst då hon kom 
tillbaka till Luleå. Började jobba åt Luleå Kommun som gruppledare och 
hjälpledare men avancerade till områdesansvarig för feriejobb. Gick grundskola i 
Karesuando och har två års eftergymnasiala studier. Läser nu juridik på LTU och 
funderar på journalistikstudier.  
 
Respondent E   
 
Man 25 år gick ut 2001. Hade efter en period arbetslöshet, praktik som Bildlärare 
på sin gamla skola i Boden. Började sedan Mediedesign utbildningen , 
medieinriktning på Musikhögskolan i Piteå upp till magister examen. Arbetar för 
närvarande som data och multimedielärare på gymnasium i Boden.  
 
Respondent F  
 
Kvinna 23 år gick ut 2002. Gått grundskola i Boden . Gick tre år på 
Musikhögskolan i Piteå, medieinriktning. Fick genom personlig marknadsföring 
praktik plats på TV 4 och är nu journalist på TV 4 i Luleå .  
 
Respondent G  
 
Kvinna 23 år gick ut 2003 . Gått grundskola på Östra skolan i Luleå. Efter 
examen har hon jobbat som timlärare på gymnasium, som skoförsäljare, har 
högskoleexamen i Grafisk Formgivning 100 poäng , 2,5 år, även läst  
kommunikation samt digital bildredigering. Dessutom har hon läst arbetsmiljö 
och stress på högskola. Bor och jobbar i Sundsvall.  
 
Respondent H  
 
Man 21 år gammal gick ut 2004 . Grundskola i Gällivare. Efter gymnasiet har han 
läst tyska en termin i Tyskland, jobbat ett år på Länsstyrelsen i ett 
ungdomsprojekt i Barentsregionen med EU stöd. Läst engelska i Oxford, rest 
jorden runt, läser nu Statskunskap på LTU.  

 
Respondent I  
 
Kvinna 21 år gick ut 2005 .Gick på Kråkbergsskolan i Luleå Under tiden hon gick 
Medieprogrammet arbetade hon deltid som ungdomsinformatör åt Innovation 
Norrbotten AB , med ett EU finansierat projekt . Började jobba heltid åt dem efter 
examen i ett och ett halvt år tills EU medlen tog slut på grund av ny 
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 programperiod. Då hade hon en ny projektidé och fick finansiering av 
Längmanska företagsfonden med NLL som projekt ägare. Började jobba på 
Landstinget med detta projekt men har nu fått mer avancerade uppgifter på 
Landstingets regionala enhet.  
 
Respondent J  
Man 21 år gick ut 2006 . Gick på Kråkbergsskolan. Har sedan dess gått 20 poäng 
engelska på LTU. Gått starta eget kurs på Priorum. Jobbat som personlig assistent 
och på Konsthallen i Kulturens hus. Etablerat sig som musiker på BD pop och 
gett ut två skivor.  

 
Respondent K  
 
Kvinna 19 år gick ut 2007. Gick på Kråkbergsskolan.  Har jobbat på ICA Maxi 
och gått en två veckor lång bartenderutbildning för att få jobb på O´Learys i 
Örebro.  
 

Intervjuresultat 
Av ett urval av respondenternas svar utifrån frågeformuläret 
 
1. LEDARSKAP 

  
Av tabell 1 har tidigare framgått hur resultaten fördelat sig för huvudgruppen 
gällande variablerna passivt och aktivt samt demokratiskt och auktoritärt. 
Inledningsvis påminner jag om dessa resultat för att därefter presentera de 
kvalitativa resultat som döljer sig bakom dess siffror. I tabellen ser vi att fem av 
elva i relativt hög grad bedömde att ledarskapet varit passivt, ytterligare fem 
tycker att balansen mellan aktivt och passivt ledarskap varit normal och endast en 
anser att det aktiva ledarskapet dominerat. I variablerna gällande demokratiskt i 
motsatts till auktoritärt ledarskap, tycker två att det i hög grad varit demokratiskt 
och åtta, att det i relativt hög grad varit demokratiskt. Endast en tycker att 
balansen mellan dessa variabler varit normal.  

 
                                              Hög grad   Rel. hög grad    Normal    Rel. Låg     Låg 

Passivt -aktivt 0 5 5 1 0 

 
 

Demokratiskt - auktoritärt 2 8 1 0 0 

 
 
Det tycks vara en viss skillnad mellan teoretiska kärnämnen och praktiska 
karaktärsämnen. Respondent A säger  
 

” Jag tror inte vi fick vara med så mycket själva åtminstone inte i de 
teoretiska ämnena” hon fortsätter med ” I de praktiska ämnena var det 
mycket att tänka själv och ta egna initiativ” dock säger hon också ” Det hade 
kunnat vara mera fritt, att man kunnat komma med förslag på vad man 
kunnat göra”.   
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Respondent B säger  
 

” De satte igång oss och sedan fick vi jobba självständigt” Denne fortsätter 
med att förklara ” Det var inte så mycket pekpinnar, när man behövde hjälp 
så kom man och frågade……..det var ganska skönt att det var på det sättet. 
Jag trivdes med det men jag kan tänka mig att många vill ha det lite mera 
uppstyrt på något sätt att de vill ha mera rådgivning inom ämnet”  
 

Denna respondent hade kommit från Kråkbergsskolans lärmiljö. Respondent C 
säger att man hade ” Mer frihet än under grundskolan” och ”Vi hade mycket eget 
arbete ” Hon förklarar vidare ledarskapet med ” Han var alltid där med 
synpunkter, han var våran lärare, han vet ju bättre” Denne respondent var med 
och gjorde en film som förevisades för Barn och Utbildnings Nämnden och hon 
förklarar hur de handleddes under redigeringen av filmen med ”Först var den tolv 
minuter, sedan nio och så var den nere i sex minuter och då var den klar ” 
Respondenten D från Karesuando säger om ledarstilen på Medieprogrammet att 
den var 

 ” Väldigt fri vilket var en skillnad från grundskolan där allting var väldigt 
styrt” dock påpekar hon att ”Kärnämnena var styrda som jag var van vid 
medans alla media ämnena var öppna och fria, man fick göra som man själv 
ville och fick disponera sin tid väldigt mycket vilket jag ansåg vara ett 
problem i början i och med att jag inte var van med det men det gav mig 
framförallt möjlighet att ta ansvar över min egen utbildning”   

 
Respondenten E  som själv nu är lärare jämförde med kamraternas upplevelser på 
andra program  
 

” Jag upplevde det som att det var ganska inspirerande mot vad det var på 
andra program” Förklaringen till det är ” Att det inte var alltför uppställt, att 
man skulle ta med just det här utan att det var mera flexibelt i övningar och 
sånt där” Han förklarar vidare organiseringen av den lärande miljön ” Vi fick 
sitta själv eller i grupp ute i fotokorridoren och skriva en planering vad vi 
skulle göra för projekt, skriva ner en liten text om det och sedan fick vi göra 
projekten och lärarna fanns i krokarna om man behövde hjälp och jag tyckte 
att det var bra, det passade då mig i alla fall ”  

 
” Vi elever hade mycket ansvar … lärarna trodde på oss och litade på oss” säger 
respondent F som nu jobbar som journalist och fortsätter ”När man fick det 
ansvaret så tog man det också” På frågan om vem som ledde lärandeprocessen 
svarar hon 
 

 ” Läraren för det första som ledde den så, men man hade väldigt mycket att 
säga till om , komma med egna idéer och så dära så det var nog väldigt 
mycket samspel mellan oss, det var inte mycket att läraren pekade med hela 
handen, man hade själv saker att säga till om ” ” Vi fick fråga och lära av 
våra egna misstag och behövde vi någon hjälp , så fanns läraren där , vi fick 
prova och lära:”  

  
Respondent G som gick ut för fyra år sedan förklarar att  
 

” Det var helt olika beroende på vilken lärare man hade ” ”Mer teoretiska 
ämnen var mer teoretisk undervisning och mera praktiska ämnen var mera 
praktisk tillämpning” ” Det var olika från lektion till lektion men det 
varvades allt möjligt, föreläsningar, vi höll föredrag själva, vi fick söka rätt 
på information, läsa, göra exkursioner, göra intervjuer, intervjuas, fota , 
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illustrera, ” Vem som ledde var olika från ämne till ämne men också från 
uppgift till uppgift så jag kan inte ge någon generell bild”  

 
 förklarar denna respondent sina minnen av lärandet. Respondenten förklarar 
skillnaden mellan ett kärnämne som matematik och ett karaktärsämne som foto så 
här  
 

” Matematik var det lite mera så här att räkna tal utifrån böcker men fota där 
fick man ta bilder” Hon konstaterar dock ” Man kan säga att man kände 
delaktighet i arbetets organisering” Respondenten H  från 2004 poängterar 
lusten och ger ett hedonistiskt anslag i svaret på frågan om ledarskapet  ”Det 
är väldigt blandat , det man kommer ihåg bäst är det roliga man lärde sig just 
mediebiten , jag gick ju ljudproduktion och det var ju jättekul , det var det 
roligaste under hela medietiden  att lära sig radio och sända radio och hela 
den biten och att man verkligen lärde sig hantverket ”  
” Det var inte mycket till återkoppling till medieämnena i kärnämnena , man 
hade kunnat gå vilket program som helst och läst matte ”  
 

Då jag ber honom specificera sig om medieämnena säger han  
 

” Såna ämnen är ju bra att man kanske får studera själv och kanske i 
projektform och med studiebesök och sånt jag kommer ihåg hur vi besökte 
TV 4 och sånt ” ” Man hade frihet under ansvar och man hade ju sig själv, ja 
det var en deadline i radio så att man skulle ju hinna klart det var det sagt” 
”Man hade frihet under ansvar” ” Man har ju inga erfarenheter inom de här 
områdena sedan tidigare så vara med om att göra undervisning det är ju 
kanske inte meningen heller men självklart skall man få vara med och 
påverka och det tyckte jag i stor mån att vi hade med en bra handledning ” ” 
Lärarna deltog aktivt övervakande ” ” Handledning mera än arbetsledning”  

 
För två år sedan gick det dock ut en elev som uttrycker viss besvikelse över 
åtminstone en pedagogs ledarskap  
 

”Det passade mig väldigt bra det var mycket upp till en själv man fick en 
uppgift och sedan var det inte direkt någon som stod med piska och sa att 
förväntat resultat, det är det, och det var dit man måste komma utan det fick 
man avgöra själv hur långt man ville nå och det tyckte jag var väldigt bra, 
speciellt på gymnasiet så är det faktiskt vuxna människor man jobbar med 
och då skall man kunna ta eget ansvar tycker jag. ” ” En besvikelse för mig 
var att jag inte fick nog med respons på mina texter, jag ville ha en lärare som 
nästan kunde såga mig med fotknölarna , jag pratade med henne och bad om 
respons men var lite dålig att säga det rakt ut, man skall ju få betyg också.”  
”Ämnena bestämde man nog själv men skall man undervisa i text så måste 
man kunna ge respons. Hon skulle nog inte undervisa ”  

 
Dock är en så uttalad kritik mot det pedagogiska ledarskapet väldigt ovanlig i 
intervjuerna ,det vanliga bland mina elva respondenter är att uttala sig enligt 
eleven som gick ut för ett och ett halvt år sedan 2006.  
 

” Det var mer fritt på karaktärsämnen, de gav oss uppgifter på att göra 
intervjuer och sånt där, medans på matte fick man räkna, på MDK fick man 
föreläsningar” ” Ledarskapet var både och det är ju en själv som sätter tempo, 
man kan sitta längst bak och inte ge ett ljud ifrån sig” ” Vi var delaktiga i 
undervisningen, vissa grejer, en del måste man gå efter kursplaner. Man fick 
bestämma mycket om vi skulle ha nån som skulle komma och snacka och så, 
eller om vi skulle göra egna arbeten och så fick vi välja hur vi skulle göra 
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arbetena, om vi skulle göra en film eller .. ja redovisningsform och sånt där , 
väldigt fritt” 

 
Den yngsta av respondenterna, K  säger 
 

 ”De olika kurserna hade väldigt mycket olika upplägg” ”Kärnämnena var 
nog som alla andra skolorna känns det man hade ju det man skulle följa” ”De 
praktiska då är det ju mycket eget ansvar, man får en deadline och man skall 
följa den, man får bestämma mycket själv och det tycker jag är jättebra” Man 
började ju med att skriva en , om man till exempel skulle göra en film , så 
arbetade man i ett arbetshäfte, i ARL exempelvis så diskuterade man och 
bestämde vad man skulle göra och det tycker jag är jättebra.” . ”I 
medieämnena var det ungefär detsamma” ” Man skrev upp vilka som var 
med i gruppen, och vilka dagar man skulle göra vilket och när deadline var 
och sedan är det mycket eget tid att göra sitt eget arbete, man hade samlingar 
för att se hur långt alla kommit” ” Läraren säger vad som skall göras och vad 
som skall vara med” 
 
 

 
 

ORGANISATION   
 

Av tabell 1 har tidigare framgått hur resultaten fördelat sig för huvudgruppen 
gällande variablerna tydlig och otydlig organisation, verktygsinriktning, 
inflytande över ämnesval och formval.  Jag påminner om dessa resultat för att 
därefter presentera de kvalitativa resultat jag fått. Då det gäller organiseringen av 
undervisning och lärmiljö så finns det i tabell 1 en svag övervikt mot att den var 
tydligt organiserad. Fem stycken tyckte att den i relativt hög grad var tydligt 
organiserad fyra tyckte att det fanns jämvikt mellan variablerna medan endast två 
tyckte att det i relativt låg grad var tydlig organisation av lärmiljön. 

 
                                              Hög grad   Rel. hög grad  Normal   Rel.Låg    Låg 

Tydlig -otydlig 0 5 4 2 0 

 
I och för sig var organisationen naturligtvis inte helt färdig då programmet 
startade 1994 vilket kan förklara den äldste respondentens, A;s  betyg ”Från 
början kaosartad” 
 Lite senare förklarar hon dock ”Vi hade möte minns jag på foto….. fast det var ju 
alla moment som skulle gås igenom” Den näst äldsta respondenten B  fortsätter ’ 
 

”Det är alltid skönt att ha någon slags ram att hålla sig inom. Man måste som 
ha några riktlinjer om vilken väg man skall gå sen är det ju skönt att man kan 
välja inom det. Då var det ganska fritt”   

                                                                                                         
 Respondent D konstaterar att det var ”Mycket engagerade lärare, en del mer och 
en del mindre” hon förklarar hur hon uppfattat organisationens roll nämligen att ” 
sällan döda ambitioner men lugna ner dem lite grann”  Respondenten från 2001 
:E upplevde att ”Det var inte alltför uppställt, att man skulle ta med just det här 
utan att det var mera flexibelt i övningar och sånt där” Han är dock väldigt 
kritisk till skolans övergripande organisation  

” Det enda jag saknade var att jag inte vet om jag såg rektorn någon enda 
gång. Man såg ju lärarna här, nu är ju inte rektorn så där man är ju inte direkt 
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beroende av rektorn eller det är man väl på ett sätt man inte riktigt känner till 
då. Rektor är ju ändå högste chefen och det skulle ju varit kul att träffa den 
personen mer än ett upprop första dan. Jag vet inte riktigt vad det skulle 
tillföra men bara så att man vet hur organisationen är, att den rektorn kommer 
ut och tittar lite, engagerar sig i vad som händer här” 

 
 
 
Respondent H  från 2004 förklarar hur hon uppfattade organiseringen  

av arbetet: 
”Det är ju från första tanken, vad vill vi ha för resultat, vad produkten skall 
bli, att  man snabbt sätter sig ner i grupper och planerar arbetets gång. Det 
lärde man sig snabbt här, hur man gör att planera ett projekt och det här med 
projektplaner vilket är bra att lära sig hur man gör, men sen kanske man inte 
följer dem fullt ut. Jag har blivit bättre på att föra almanacka, allt ska skrivas 
upp. I medieämnena kändes det som om man var mera fokuserad än om man 
hade en inlämning i religion eller svenska, jag vet inte varför men, det är bara 
som jag själv kände. Det var milsvid skillnad mellan grundskolan och 
medieprogrammet, men det har kanske lite att göra med mognaden på en 
själv och göra med att då man går i nian och åttan så är man kanske inte så 
fokuserad på skolan, det är roligare att göra annat, jag åkte skidor. ”  

 
Respondent I  som gick ut 2005 säger:  

” Det var mer fritt  (än kärnämnena) då man jobbade med grafisk form och 
mediekommunikation och sånt här, då var det mer praktiskt mellan varven 
med råkunskap men man kunde göra en film eller en modell av ett café ” 
 

 
Respondent J  som gick ut 2006 beskriver organiseringen av lärandet enligt 
följande: 

 ” Då fick man sitta i en grupp, brainstorma och skriva ner saker , det beror 
ju på vilket ämne och göra en skiss om hur det skulle gå till, vilka frågor man 
skulle ställa. Vi jobbade exempelvis med tinnitus i ljud, då fick planera och 
ringa upp sådana som kan ”   

 
Den yngste respondenten  K  förklarar organiseringen av lärandet så     
här:  

”Man började ju med att skriva, om man till exempel skulle göra en film, så 
arbetade man i ett arbetshäfte. I ARL (Arbetsmiljö) till exempelvis så 
diskuterade man och bestämde vad man skulle göra och det tycker jag är 
jättebra. I medieämnena var det ungefär detsamma man skrev upp vilka som 
var med i gruppen och vilka dagar man skulle göra vilket och när deadline 
var och sedan är det mycket egen tid till att göra sitt eget arbete, man hade 
samlingar för att se hur långt alla kommit” 

 
 
Verktygsinriktad – Innehållsinriktad  

 
Av tabell ett nedan framgår att balansen mellan upplevelsen av verktygsinriktning 
och innehållsinriktning är relativt jämn. Tre tycker att balansen väger över för 
verktygsinriktning i relativt hög grad, sex tycker att det vägt jämt och två tycker 
att innehållsaspekterna varit dominerande i relativt hög grad.  

                                                                            Hög  Rel hög Normal  Rel Låg Låg 
Verktygsinriktad -innehållsinriktad 0 3 6 2 0 
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Diskussionen om huruvida organiseringen av lärandet var inriktad på redskap och 
teknik det jag kallat verktygsinriktad eller på narrativitet och struktur det jag 
kallat innehållsinriktad är ganska tunn. De flesta tycktes vara överens om att det 
var balans på det området och det säger taxonomin också. Tre som tyckte det var 
verktygsinriktad i relativt hög grad , sex som tyckte det var normal fördelning 
mellan verktygsinriktning och innehållsinriktning och två som tyckte att 
verktygsinriktningen var av relativt låg grad alltså relativt hög grad av 
innehållsinriktning. Totalt sett en jämn fördelning mellan verktyg och innehåll 
eller som man också kan uttrycka det form och innehåll.  
 Respondenten F som gick ut 2002 sammanfattar dock med:  
” Redovisningarna var i form av kreativa prov eller vad man skall säga” En 
annan respondent förklarar ”Mer teoretiska ämnen var mer teoretisk undervisning 
och mera praktiska ämnen var mera praktisk tillämpning”  Då det gäller 
redovisningsformer kunde man vara väldigt tydlig som denna respondent  
 

”Redovisningsformer var oftast fritt, till att börja med var en plansch ganska 
tryggt men sedan började man jobba med Power Point och uppläsningar, lite 
skådespel, sedan filmproduktion. I projektarbetet gjorde vi en film som 
redovisning vilket jag tyckte var jättekul, det blev en intressant produkt och 
sedan vägen dit är också rolig.”  

 
 Inställningen till vilket som var viktigast av verktyg och innehåll kanske 
återspeglas av detta citat ”Jag struntade i handböckerna jag tyckte det kan man 
lära sig då man behöver.”  Samma respondent I från 2005 säger också  
 

 ”En del blir ju så att de håller sig i bordsskivan då man pratar om att nu skall 
vi släppa kreativiteten fri och nu skall vi komma på någonting helt från 
grunden och det finns inget som är rätt eller fel, då finns de ju de som blir 
panikslagna, det ser jag då jag är ute och föreläser om kreativitet, i efterhand 
så är det kanske 20 % i klassen som blir livrädd för de vill veta facit men det 
får man inte när man är påhittig liksom. Men det passar mig.”  
 
 

 
Inflytande       
    
Siffrorna i tabell 1 ger vid handa att elevernas uppfattning av inflytande 
överhuvudtaget i organiseringen av undervisningen och inflytande över 
ämnesvalet sammanfaller . Fyra tycker att detta finns i hög grad, fem i relativt hög 
grad en i normal grad och en i relativt låg grad. Ingen anser att inflytandet är av 
låg grad. I fallet med inflytande över formvalet är det ytterligare en som höjer sitt 
betyg till relativt hög grad från normala utfallet.  
                                                       

                                                      Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 
Inflytande –icke inflytande 4 5 1 1 0 

 
Ämnesval 
                                                   Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Ämnesval  demokrati -auktoritärt 4 5 1 1 0 
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Formval 
                                                  Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Formval     demokrati -auktoritärt 4 6 0 1 0 
 

 
Allmänt sett om inflytande över organiseringen av lärandet kan man urskilja en 
tendens som bygger på vilken bakgrund eleven har, från vilket kontext elevens 
upplevelser av lärande miljö kommer. Vi har redan stött på det då det gäller 
Kråkbergsskolan men även andra skolor nämns.  En elev, respondent G  säger 
exempelvis  
 

” Jag gick på Östra skolan så jag tyckte snarare att det var mer angett vad 
man skulle göra på gymnasiet än det var för mig på högstadiet och nästan 
mera än på universitetet ibland. Att ta ansvar och jobba mot en deadline är ju 
inget som särskiljer medieprogrammet från andra. För mig var det ganska likt 
både på högstadiet och på universitetet, på mellanstadiet var det lite mera 
styrt vad man skulle göra men det är väl en naturlig utveckling allteftersom 
man blir äldre. ”  

 
Den äldsta respondenten A vilken ju tillhörde ”försökskaninerna” i programmets 
början 1994 utrycker sig så här  
 

” De praktiska ämnena var det ju mycket att tänka själv – ta egna initiativ. 
Eftersom det är ett skapande ämne så är det ju vi som skall komma upp med 
idéer, vad är det nu jag skall fota nu så det är ju väldigt eget initiativtagande”   

 
En elev, respondent D som kom från en annan lärandemiljökontext än 
ovanstående säger  
 

”Egentligen var det ganska redaktionellt man träffades och man gick igenom 
vad man skulle göra alla fick spåna på hur man ville göra den, komma med 
mycket egna idéer . Sen så skickades man ut och där kom den där fria tiden 
som jag tyckte var så jobbig från början. Lärarna gav oss bara riktlinjer, de 
bestämde säkert vad vi skulle göra men vi fick väldigt stora spelrum själva.”  
Hon fortsätter.  ”Vi kunde göra mycket mer än vi trodde att vi kunde göra”   

 
En man , respondent E som gick ut 2001 hävdar  
 

 ”De lite mera praktiska ämnena var lite mera öppna än de teoretiska som 
historia, jag gillade de praktiska. Jag tror att vi gjorde praktiska projekt i 
teoretiska ämnen också i MDK (Mediekunskap) och MPR (Medieproduktion) 
ämnena. Vi  höll på mellan ämnena också” konstaterar han slutligen. 

 
 En av respondenterna F, som blivit journalist säger om demokratiskt formval 
 

”Exempelvis i religion så redovisade vi en gång med en film och det var 
roligare att göra det och man lärde sig det, när man gör något man tycker är 
kul är det lättare att man tar in det”  Hon fortsätter om inflytande över 
formvalet  ” Ni skall göra om det här ämnet och så fick vi välja , ska vi skriva 
en gammal hederlig uppsats , vill vi göra en muntlig redovisning så vi fick 
komma själv med förslaget, vi vill göra en film av det här. Vi fick föreslå en 
idé till läraren som godkände den då och sedan planerades arbetet, 
redovisningen kompletterades med en muntlig redovisning om hur vi hade 
gått till väga”   
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Av  respondent G  som gick ut 2003 framgick: 
 
 ” Man valde ut något att jobba med och sedan jobbade man med det. Vi 
skrev ett filmmanus i dramaturgin, först hörde vi ett föredrag om dramaturgi, 
sedan fick vi ett häfte om det och analysera någon film och sedan skrev vi ett 
manus ”  

 
En av de senare respondenterna , J en tjugoett årig man som bara har ett och ett 
halvt  års perspektiv bakåt säger om att få välja ämne och form så här   
 

”Det gör ju att det blir mycket roligare, det var många som gjorde filmer och 
så for man iväg och intervjuade SVT och så där. Vi gjorde en sån där rolig 
twist på ett program om SVTs organisation gjorde inbrott och ja jag kommer 
inte riktigt ihåg SVT The mission hette den, vi låssades bryta oss in och 
gjorde intervjuer och sånt. Vi gjorde en legofilm också. Det var jättekul att 
jobba så.”   

 
Den yngste i gänget respondent K  som gick ut 2007 uttrycker sig enligt följande 
 

                     ” Jag tycker att det var det roligaste att välja redovisningsform, det  
                     är så jäla trist att alla står och redovisar på power point då är det kul  
                     att någon gjort en film och någon en teater, då orkar man lyssna till  
                     overhead redovisningen då man vet att det inte kommer något mera 
                     på ett tag.” 

 
 
 

 

KÄNNETECKEN  
på effekten och kvalitén  

 
Av tabell 1 har tidigare framgått hur resultaten fördelat sig för huvud-          
gruppen gällande variablerna i huvudgruppen kännetecken gällande kvalitéerna 
anpassning, initiativ, ansvar och deadline.  Då det gäller elevernas anpassning till 
metoden och förhållande till viktiga ingredienser i metoden för skapandet av en 
mediepedagogisk lärmiljö så kan en analys av taxonomin, tabell 1,  ge vid handa 
att alla elva ligger på graderna relativ hög anpassning och normal anpassning. Sju 
elever på den förra och fyra på den senare.  
 
Då det gäller förhållandet till behovet att ta initiativ i en sådan lärmiljö är inte 
mindre än elva av elva i hög grad positiv. Till ansvarstagandet är tio av elva i hög 
grad positiv medan en är mera normalt inställd till det. Till deadline modellen i 
det journalistiska arbetssättet är sex höggradigt positiva , fyra relativt höggradiga 
och en normal.  

 
 

Anpassning  
                                                    Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

3.KÄNNETECKEN  
Anpassning till metoden 

0 7 4 0 0 
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Initiativ  
                                                       Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Positivt – negativt till initiativ  11 0 0 0 0 
 

Ansvar 
                                               Hög          Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Positivt – negativt till ansvar 10 0 1 0 0 
 

Deadline  
                                                 Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Positivt – negativt till deadline 6 4 1 0 0 
 

 
Respondenten B  som gick ut för nio år sedan förklarar att det här med kravet på 
initiativ 

 
” Det var ganska lättsamt på många sätt . Men ganska, ja det var juste. Rätt 
tungt ibland då man fick utmana sig och göra såna saker att redovisa inför 
kamera och skriva en artikel och göra ett radioprogram och såna saker som 
man inte var van vid. Och göra allt det där och prova på allting. Det var 
jobbigt men jag tog mig igenom. ” 

 
Respondenten C, som gick ut året efter konstaterar helt frankt att ” Man blir äldre 
och lärde sig att ta ansvar”  Då det gällde initiativförmåga kan den blomstra hur 
mycket som helst även om eleven inte tillhör de framgångsrika i skolan ” Vi fick 
sponsring till filmen, de betalade allting , bussresa och mat och husrum.”  En 
annan elev respondent I  sätter följande kännetecken på den lärande miljön  
 

”Den gav mig framför allt möjligheten att ta ansvar över min egen utbildning” 
Samma elev säger också ”Så fort jag accepterade och lärde mig vikten av att få och 
ta eget ansvar, man kanske inte alltid måste kliva upp halv åtta , man kanske jobbar 
sent dagen före, då jag kommit in i det så uppfattade jag mycket så att det vart 
positivt, jag lärde mig att det gav en bild av verkligheten och framförallt av 
verkligheten inom media, saker är inte lika uppstyrt, du får en deadline du får ett 
projekt du skall göra och så får du lösa det under tiden” Hon konkluderar ”Jag 
utvecklades nog väldigt mycket, ansvaret att klara av det, det låg på en själv, man 
lärde sig att ta sitt eget ansvar.”  

 
Respondenten F som gick ut 2002 håller med  
 

” Jag tyckte det var kul att ta initiativ och ansvar, jag tyckte det var bra. När 
man får ansvar så tar man mera ansvar också. Om det är någon lärare som 
dum förklarar en, nu skall ni göra så här och skriver och liksom punktar upp 
att så här skall ni gå tillväga ett, två, tre, fyra, fem då blir man ju, man känner 
sig fördummad att läraren inte tror på en men om läraren säger att nu får ni 
fem veckor och då skall ni ha lärt er det här, dom litar på en, jobba utifrån er 
egen kapacitet, dom litar på att jag skall klara det här”.  

 
På frågan om den här eleven saknat något lärande i sin lärmiljö på 
medieprogrammet svarar hon med att fortsätta med just detta med ansvarstagande  
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” Det kanske finns dom som jobbar bäst genom att få liksom så hära strikta, 
fastän jag tror ändå att man liksom tror att man gör det eftersom man inte 
hittat sin kreativa sida så att säga men jag tror att just det här med att ta eget 
ansvar är viktigt man är ju ändå, man kommer i vuxen ålder då man kommer 
till gymnasiet de flesta är ju kapabla att ta det ansvaret.”  

 
 En elev respondent I  hävdar att hon haft med sig ansvaret från grundskolan  
 

”Jag hade med mig det där med eget ansvar från grundskolan, jag gick på 
Kråkbergs.”  Hon säger också” Jag var aldrig skoltrött eller var less att stiga 
upp på morgonen och det är ett väldigt gott betyg speciellt eftersom jag är 
fruktansvärt morrontrött. Jag tror att det var jätteviktigt att få ta initiativ, ta 
ansvar och jobba mot en deadline, jag kände mig ganska peppad  Hon 
förklarar  ” En del blir ju så att de håller sig i bordsskivan då man pratar om 
att nu skall vi släppa kreativiteten fri och nu skall vi komma på någonting 
helt från grunden och det finns inget som är rätt och fel , då finns det ju de 
som blir panikslagna det ser ju jag då jag är ute och föreläser om kreativitet i 
efterhand så är det kanske 20 % i klassen som blir livrädd för de vill veta 
facit och det får man inte då man är påhittig liksom. Men det passar mig.”  

 
 
 

UTFALLET  
 

Av tabell 1 har tidigare framgått hur resultaten fördelat sig för huvudgruppen 
gällande variablerna användning, lärande och saknat lärande samt annat lärande. 
Kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, individuell utveckling och 
förhållandet till vidare lärande skriver jag inledningsvis om för att därefter 
presentera de kvalitativa resultat som döljer sig bakom tabellsiffrorna.  
 
I tabell 1 finner vi att utfallet bedömts vara av hög grad enligt respondenterna. De 
flesta utfallen i variablerna ger hög grad eller relativt hög grad.  
På frågan om användning av det man lärt sig på medieprogrammet så säger sig tre 
ha hög grad och relativt hög grad och bara två relativt låg grad.  
Om man känt sig ha lärt sig något i medieämnena har vi fem i hög grad och sex i 
relativt hög grad. 
 I motsatsen alltså ”saknat lärande” finns nio på låg grad och två på relativt låg 
grad vilket verifierar siffran för lärande.  
Annat lärande är det fem som tycker sig haft i hög grad och sex i relativt hög 
grad. Mediekunskap tycker sig tre ha lärt sig i hög grad, fem i relativt hög grad 
och för tre har det varit i normal grad. Alltså som man tänkt sig.  
Kommunikationsförmågan tycker sig fem ha förbättrat i hög grad och sex i 
relativt hög grad.  
Samarbetsförmågan tycker sig fyra i hög grad och sju i relativt hög grad fått.  
Även individuell utveckling bedöms positivt av fem i hög grad och sex i relativt 
hög grad.  
Förhållandet till lärandet anges vara i hög grad positivt av åtta respondenter och i 
relativt hög grad av tre.  
Om man anser åren på Medieprogrammet vara motivationsstödjande för lärande 
är det fem som svarar i hög grad fyra i relativt hög grad och två normalt.  
Eftersom medieprogrammet innehåller mycket journalistik och samhällsfrågor 
frågade jag också efter samhällsengagemanget hos respondenterna. Där var 
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siffrorna inte lika positiva utan mer spridda. Tre hade hög grad på 
samhällsengagemanget, tre relativt hög grad, två normalt, en i relativt låg grad 
och två i låg grad.   
 
Användning av lärandet på Medieprogrammet 
                    Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Användning  3 6 0 2 0 
 

 
Om att skriva och fota säger vår äldsta respondent  A 
 ”Alltså det är ju en annan grej att gå ut och fota än att skriva en uppsats men vi 
skrev ju i text och dramaturgi.” och om fotokunskaperna  
”Alltså fotokunskaperna, det ser man ju bland människor som inte fotograferar 
alls, de vet ju ingenting.”  
 Den näst äldsta  B  säger om användningen av arbetssättet  
”Jag kan vara ganska strukturerad och jag har en almanacka som jag skriver upp 
allting i ” Hon påminner sig också ett arbetskollektiv som hon deltog i som bland 
annat gjorde arrangemang där hon fick användning för kunskaper i 
marknadsföring, grafisk form med mera. Den tredje respondenten  C  berättar  
” Jag har kvar arbetena från skolan ” och fortsätter om data programmen  
”Om jag får sitta ett tag så kanske det kommer ”   
Men hon är också tydlig om användningen av det hon lärde sig 
 

” Jag har inte kunnat använda något av det jag lärt mig i skolan - visst i det 
dagliga livet som samarbete och sånt men någonting om ämnena har jag inte 
kunnat använda mig av tyvärr.” ” Man hade ju kunnat fortsätta gå i skola” 
säger hon lite uppgivet . 

 
 Denna respondent är 26 år gammal och har jobbat i kommunal verksamhet i fem 
år, barnomsorg, vård, och haft praktik inom handelssektorn. Vid intervjutillfället 
var  hon arbetslös.  
Fler respondenter säger att man inte haft så stor nytta av  
karaktärsämneskunskaperna. Respondent D säger  
 

” Jag lärde mig otroligt mycket om media men jag kanske inte har så stor 
nytta av det i det jag jobbat med sen däremot lärde jag mig ganska mycket 
om hur livet går till , om verkligheten som var en del av vår utbildning och 
utvecklades mycket mer än om jag gått samhälls eller natur som jag var på 
väg till från början. Man är ung det är svårt att veta vad man vill” 

 
 Denna respondent inledde dock sin eftergymnasiala karriär med att jobba med 
datasupport från Dublin på Irland. Kom dock snart hem, jobbade med Telias 
kundtjänst för att senare bli gruppledare och feriejobbsansvarig på Luleå 
Kommun. Har tänkt läsa journalistik men läser just nu juridik på LTU. Det är sju 
år sedan hon lämnade medieprogrammet varav fem i arbete och två i studier.  
En som verkligen menar sig ha fått användning för sina kunskaper är eleven som 
gick ut 2002, respondent F som gått LTUs medieprogram i Piteå och blivit 
journalist på TV. Hon säger 
 

 ” Dramaturgi är ju något jag jobbar med eftersom jag jobbar med TV . Ett 
nyhetsinslag, hur man skall lägga upp det.” Jag fick lära mig att det finns så 
många andra sätt att kommunicera med folk utan att prata med dem, att man 
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kan kommunicera genom bild och genom text och hålla tal, vi fick ju gå 
igenom de bitarna på medieprogrammet och lära oss hur mycket en bild kan 
säga och hur man bygger upp ett tal ja alla dom bitarna, ja absolut att det har 
blivit bättre” ”Sedan så tror jag att det var lagom mängd kunskap som jag 
fick ta in också inte för mycket och tillräckligt med praktisk också. ” 

 
 
Lärande i ämnet  
                             Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Lärande 5 6 0 0 0 
 

 
Då det gäller lärande i ämnet finns det klara uttalanden från många respondenter. 
Vår respondent som examinerades först från programmet 1997,respondent A kan 
erinra sig ämnen ” Jag minns tydligt att vi skulle skriva manus i dramaturgi och 
det tänker jag på fortfarande.” ”Foto kommer jag ihåg.”  Jag har haft mycket 
nytta av datakunskap tror jag ” säger 1998 års student, respondent B . Studenten 
från 2000, respondent D berättar om ett helt moment i retorik  
 

” Det började med att du berättade om olika moment . Sedan fick vi en bok 
som vi skulle läsa och den boken skulle vi redovisa olika kapitel i. Dels 
skulle vi lära oss hur vi framförde något intressant och dels skulle vi dela 
med oss av våra kapitel till de andra och samtidigt lyssna på de andra för att 
få in den informationen”  

 
Denna elev och hennes kamrat fick sedan assistera studievägledaren på skolan 
och följa med ut till grundskolor och informera om Medieprogrammet. Denna 
turné avslutades med sketch och föredrag för ca fyrahundra grundskoleföräldrar i 
Hermelinskolans aula. Hon berättar även att ”Jag kan fortfarande skriva artiklar 
bara för skojs skull ” och avrundar med att säga ” Jag tror inte att det är någon 
som ångrar sitt val även om du inte jobbar med det så bär du med dig vad du lärt 
dig och har nytta av det ändå”  
Mannen, respondent E som gick ut 2001 och själv är lärare idag förklarar 
 

 ” Jag tyckte det smälte ihop ganska mycket då man håller på med sådana där 
medieämnen och så där, hela tänket kring media, man blandar ihop det med 
allt annat också , det där med semiotik och filmanalys och allt vad det heter. 
Man skadades för livet, man började tänka på det även på fritiden då man satt 
och såg på TV hemma, även på retoriken, kroppsspråket och så vidare även 
på de andra ämnena och på vardagen och så där.”   

 
Journalisten som gick ut 02, respondent F  kommer också ihåg kärnämnen och 
säger så här om momentet Islam i religion 
 

 ”Jag kommer precis ihåg hur vi gjorde och hur vi kom fram till det, vi 
spelade olika roller, jag gick in i en roll och fick läsa in mig på det och sedan 
gjorde vi så att vi blev intervjuade av varandra och sedan skulle jag svara på 
de där frågorna och det kommer jag ihåg mycket bättre. Genom att göra så 
här, dels så hade jag roligt, att få prova något nytt, att spela in en film, det var 
ju en väldigt kort film, väldigt amatörmässigt, men vi hade roligt mens vi 
gjorde det och man engagerade sig mer då det var något nytt man fick göra 
och dels kommer man ihåg vad man gjort, jag kommer ihåg det här vilket jag 
inte gjort om jag fått ett prov på islam”.   
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Respondenten D från år 2000 säger kort och kärnfullt på frågan om vad hon 
saknat  

” Mer praktik”.  
 

Saknat lärande 
                                Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg Låg 

Saknat  lärande 0 0 0 2 9 
  
 
På frågan om man saknat något lärande i ljuset av de erfarenheter och kunskaper 
man skaffat sig från studenten och fram till nu, blev det inte överdrivet mycket 
svar. Respondenten A som gick ut för nio år sedan tyckte emellertid  
”Det hade nog vart kul med lite föreläsningar eller kanske någon som arbetar 
inom det yrket det gäller så att det blivit fler olika influenser som kommer in i 
skolan, gästlärare.” Respondenten G  från 2003 hävdade bestämt  
 

”Det funkade rätt bra för mig faktiskt men det är klart att som elev så är man 
ju i beroendeställning till lärarna eftersom det är dom som sätter betygen, det 
är alltid lite att det bara kan bli så fritt, när lärarna har en åsikt så , är det 
något riktigt allvarligt så kan man ta upp det i elevrådet . Det kan ju vara en 
grej att man måste lära sig hur läraren undervisar. Jag tror fortfarande på 
gymnasiet att det är många som pluggar för att lära sig det lärarna vill att man 
skall kunna snarare än det man själv är ute efter. Man är ju så pass beroende, 
för att kunna lära sig det man vill lära sig, så måste man ju komma in på 
universitet, så har man ett intresse av att läsa så måste man i princip lägga det 
åt sidan.” 

   
Hos nästa års respondent H så återkommer praktikfrågan  
 

”Det skulle i så fall vara mer att det inte blev praktik på någon arbetsplats. Nu 
lärde vi oss hantverk här och vi fick prova på det och blev ofta väldigt bra på 
det tycker jag men man fick inte visa det och prova på det i den verkliga 
världen på något sätt. Två eller tre veckor i den riktiga medievärlden skulle 
vara nödvändigt dels för att få in en fot och visa att man är väldigt duktig på 
någonting.”   

 
Respondenten I  från 2005 som arbetar med innovations inspiration säger  
 
 ”Det jag skulle kunna tänka mig att säga att jag saknar är mera omvärld, man kanske kan 
samarbeta med, jag vet en skola i Barcelona som jobbar med mode och alla jobb de gör, gör de 
gemensamt med stort mode hus, med Diesel, med Lewis, ” ”Vi hade en kurs i journalistik där vi 
gjorde en tidning åt länsstyrelsen Ung i Norr och det var en jättebra övning ” ” Till och med 
erbjuda tjänster” ” Turistradion, tre veckor på sommaren var jättebra” 
 
 Studenten från 2006, respondent J  är ännu mera konkret på vad han saknat  
 
”Jag tycker man skall lära sig mera om vuxenlivet, det finns ju folk som går ut gymnasiet och inte 
kan skriva en cv eller teckna en hemförsäkring. Att lära sig hur man söker jobb.”  
 
 
Annat lärande 
                                                  Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg    Låg 

Annat lärande 5 6 0 0 0 
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Min äldsta respondent A säger  
 

” Jag lärde mig att ta egna initiativ. Man kommer ihåg alla dessa timmar man 
kunde vara i skolan hela dan. Självdisciplin, man skulle ha något att 
presentera som skulle vara något bra alltså som man försökt lägga ner både 
energi och tid på. Man fick lära sig att inte vara så blyg, vara framåt” 

 
 Däremot tror hon inte att koncentrationsförmågan förbättras på 
Medieprogrammet utan hellre på Nv och Sp programmen.  
 

”Man har fått lära sig att stå i rampljuset ” förklarar studenten från 1999, 
respondent C och fortsätter ”Just det där att bara intervjua folk och liksom 
våga ställa frågor och allt sånt där – det är ju skitbra” Läraren, respondent E 
som gick ut 2001 håller med ” Då jag började här så bestämde jag mig för att 
bli mer öppen inte vara den blyge som jag var tidigare” ” Man blev mer 
motiverad för att alla var intresserade av samma saker ” ”Det var ett stort steg 
för min personliga utveckling  att komma hit”  . 

 
Eleven från 2000, respondent D lärde sig mycket av att få kritik  
 

” Kritik lärde man sig väldigt mycket av. Jag kommer inte ihåg någon gång 
man fick kritik som man tog illa upp av. På universitetet får man be om 
kritik. Många som inte gått programmet har nog svårare att ta kritik” Hon 
hävdar att man nästan fick en blåögd syn på tillvaron ”Att gränser inte finns” 
och ”Man kan om man vill” Men hon blir också mera konkret 
”Informationssökning lärde man sig jättemycket av. "  

 
Respondenten F från 02 fyllde i  
 

”Jag lärde mig på vilket sätt jag lärde mig” ”Min kreativa sida utvecklades 
absolut” ” Ville jag lära mig något som skulle fastna så var inte prov det 
bästa för mig utan jag ville jobba runt det som jag skulle lära mig” ” När jag 
läste på universitet direkt efter medieprogrammet så är det ju som är, det är 
ingen som tvingar dig att gå på universitet det är ju egen valt och just det där 
att vara lärare åt sig själv att man kommer med egna idéer , lägger upp en 
plan och det kreativa var det absolut , även i arbetslivet är det ju det här att 
komma med egna idéer och  jobba självständigt det tror jag man har nytta 
utav vilket arbete man än är i , det behöver inte vara ett medieyrke .” 
”Kreativitet är nog något de flesta har i sig men alla kanske inte får fram det” 
Att man inte får möjlighet att tänka själv och bestämma själv vad som är bäst 
för en själv ”  

 
Från 2004 års avgångselev, respondent H kommer följande förklaring  
 

 ” Man lärde sig att ta tag i saker själv. Man blir mer redo för livet i stort det 
hänger på en själv, man kan inte lita på andra. ” ” Det är många tillfällen inte 
bara sådant som hör till studier.”  ”Jag har blivit bättre på mediekunskap 
under åren, dramaturgi, och retorik och sådant ” ” Jag tyckte 
samhällsundervisningen här var bra det, den påminner mera om 
programämnena, passade mig bättre, det liknade mera vad media gör, den har 
fått in mig på den här banan”  
 

( Att han läser statskunskap)  
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Om kommunikationsförmåga sa respondent H 
 

” Just det här att prata inför en stor grupp människor och just det här att höra 
sin egen röst och se sig själv på bild att våga lita på sig själv man vågar lita 
på sig själv och sin förmåga , att våga ställa sig där det är faktiskt det som jag 
kan säga att jag haft mest nytta av just att man våga ställa sig framför folk 
oberoende av vilka som sitter i publiken  om det är hundra lågstadieelever 
eller hundra landshövdingar som faktiskt också har förekommit ” ” På något 
vis så får man bekräftat  att det låter bra det man säger , att det är inte 
jättehemskt  om man redovisar i radio ”   

 
Eleven från 2001,respondent E håller med   
 

” Då jag började här så bestämde jag mig för att bli mer öppen inte vara den 
blyge som jag var tidigare. Man blev mer motiverad för att alla var 
intresserade av samma saker. Det var ett stort steg för min personliga 
utveckling att komma hit”  

 
Mediekunskap 
                                                  Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg    Låg         

Mediekunskap 3 5 3 0 0 
 

 
Mediekunskap är ett centralt tema på medieprogrammet och därför har det varit 
intressant att ta reda på respondenternas uppfattning om sin kompetens inom detta 
område.  Den elev som tog sin examen för tio år sedan, respondent A säger ” Jag 
minns tydligt att vi skulle skriva manus i dramaturgi och det tänker jag på 
fortfarande. Foto kommer jag ihåg.”   Men hon anser dock inte att hon kan 
mycket mediekunskap  
 

” Mediekunskap inte så mycket, Inte så att jag analyserar så mycket 
kommunikation. Jag känner själv att jag borde se mera nyheter på TV . Jag 
försöker läsa tablåerna så att jag kan se dokumentärerna. Att se hur en tidning 
är upplagd det tror jag att jag fick med mig från Medieprogrammet. Jag 
minns inte så jättemycket men det var speciellt då jag hade gått ut, 
kunskaperna är ju som sagt färskare då, men nu också, jag vet inte vad det 
kallas men då huvudpersonen möter skurken liksom öga mot öga då tänker 
jag ofta på det jag lärde mig på medieprogrammet och det här point of no 
return eller vad det nu hette”  

 
Respondenten C från 1999 säger ”Där fick man lära sig hur man bygger upp den 
röda tråden i en berättelse” och respondenten från 2000, D  säger  
 

” Lärde mig småsaker som fastnat , midsommarstången, ergonomi i 
arbetsmiljö. När jag var på Telia då pratade vi om, då hade vi pratat om 
bänkar som går att röra på och då sa jag att det borde vi ha här också , vi hade 
en kollega som hade problem med rygg och axlar, det skaffade dom in så att 
mycket av det där det satte sig” 

 
Mannen, respondent E från 2001 har en holistisk syn på lärandet  
 

” Jag tyckte de smälte ihop ganska mycket då man håller på med sådana där 
medieämnen och så där, hela tänket kring media, man blandar ihop det med 
allting annat också , det där med semiotik och filmanalys och allt vad det 
heter. Man skadades för livet, man började tänka på det även på fritiden då 
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man satt och såg TV hemma, även på retoriken, kroppsspråket och så vidare 
även på de andra ämnena och i vardagen och så där. Typ halva klassen i Piteå 
(Medieutbildningen LTU i Piteå) hade gått medieprogrammet de var inne på 
samma spår som mig att man vet, man är inte bara omedveten om det som 
ligger bakom det.”   

 
Studenterna, respondenterna G och H  från 2003 och 2004 är mera lakoniska i 
sina svar  
 

”Jag läste ju mediekunskap så det har jag. Det är klart man gick ju tre år på 
gymnasiet så man lärde sig det.” ”Sedan retorik nämnde du och det har jag än 
idag nytta av det jag lärde mig i den kursen”  

 
 Respondent I 2005 års elev säger   
 

”Alla får ju grundkunskapen även om man inte är jätteintresserad av 
kommunikation och media . Får man in kreativiteten i alla ämnen så! Jag 
använder media och har fått ett intresse av media som omvärldsbevakning i 
mitt jobb, jag läser mycket bloggar och söker på taggar”   
 

 Hon kompletteras av mannen från 2006,respondent J  som bland annat är musiker  
 

”Man har ju blivit bättre på att granska media, att man inte skall tro på allt, att 
man skall vara lite mer skeptisk och sånt. Då jag spelar musik och sånt, då är 
det ju retorik att snacka mellan låtar. Jag har lärt mig använda mitt lite 
virrigare sätt att vara. Ibland tycker jag det är roligare att bara stå och prata än 
att spela musik, vi har ju haft mycket redovisningar, det ger ju scenvana.”  
 
 

Kommunikationskunskap 
          
                                                  Hög        Rel hög  Normal  Rel Låg    Låg         

Kommunikationsförmåga 5 6 0 0 0 
 

 
Då det gäller kommunikationskunskap som bör leda till kommunikationsförmåga 
finns det ett antal intervjusvar som tar upp denna specifika förmåga som torde 
spegla effekten av det ledarskap som utövats av lärarna på medieprogrammet i 
Luleå Gymnasieskola.  
Redan vår äldste respondent A säger ”Man fick lära sig att inte vara så blyg, vara 
framåt.” Men hon menar sig inte analysera andras kommunikation ” Inte så att 
jag analyserar så mycket kommunikation” Här spelar personligheten en stor roll 
 ” Men det går ju upp och ner man kan ju inte alltid vara så framåt och ta kontakt 
och ibland orkar man ju inte ” förklarar   respondent B  och 99års respondent  C  
fyller i  

 
” Även om man är blyg och så har man ju lärt sig att kommunicera. Just det 
där med att bara intervjua folk och liksom våga ställa frågor och allt sånt där 
– det är ju skitbra .”   
 

Respondenten G från 03 är mera skeptisk till utfallet av just det lärandet 
 ” Det hoppas jag att det blivit men sedan om det är direkt resultat av vad jag lärt 
mig på medieprogrammet det vet jag inte ” Retorik tycks vara något som många 
kopplar till kommunikationsförmåga. Mannen från 04, respondent H säger ” Sen 
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retorik nämnde du och det har jag än idag nytta av det jag lärde mig i den kursen 
” man kanske ska påminna sig om att retorik är ett moment som ingår även i 
svenskan så här kommer en dubblerings och integreringseffekt fram.  
Innovationsspecialisten, respondent I som gick ut 05 har en specificerad analys  
 

” Jag har insett att jag har en helt annan insikt i kommunikation än de som 
inte jobbat med det. Folk som inte har lärt sig detta har helt fel perspektiv, ser 
sin egen verksamhet som kärnan, tror att alla förstår deras förkortningar och 
sådant. Målet för medieprogrammet måste ha varit att bli en god 
kommunikatör. Jag lärde mig kommunicera ”  

       Sista års studenten, respondent K fyller i  
 

 ” Det har man ju också fått lära sig hur man skall kommunicera med folk 
och hur man inte skall göra det så att man vet ju liksom hur man skall gå till 
väga om man skall ta kontakt med någon ”  

 
Samarbetsförmåga 

 
                                                 Hög        Rel hög  Normal   Rel Låg     Låg         

Samarbetsförmåga 4 7 0 0 0 
 

 
Respondenten C från 99 berättar  
 

” Man var tvungen att lära sig jobba i grupp men jag jobbade ofta ensam. Jag 
och Eva var ju så olika och tyckte väl dito men det gäller att kunna 
kompromissa och samarbeta men samtidigt kunna ryka ihop och säga att det 
här tycker inte jag och respektera det , visst man har ju lärt sig att arbeta i 
grupp.” 

 
Respondenten från 02, F säger  
 

” Här på medieprogrammet fick vi arbeta mycket i grupp och diskutera i 
grupp kring olika ämnen som på samhällskunskapen och så ”   

  
Respondenten H från 04 säger om kännetecken på programmet  
 

”Mer eget ansvar, absolut och ansvar inför gruppen på ett sätt, man jobbar 
tillsammans, kanske som då man gick i åttan så försökte man vara smart och 
göra grupparbete med den duktigaste tjejen i klassen som gjorde det mesta , 
det funkade inte här ”  

 
 Om samarbetsförmågan säger han 
 

 ” Det tror jag också att det förbättras i och med att det redan från första 
början var så mycket grupparbete och projektarbete. Vi jobbade ju också om 
gruppdynamik i medieämnena.” 
 

Kvinnan från 05, respondent I, var lite skeptisk till grupparbeten 
 

” Jag tror det är viktigt att läraren kollar upp grupperna så att ingen smiter 
undan och skiter i arbetet. Man måste nästan få välja grupper själv. I slutet så 
lärde jag mig till och med att säga åt dem som slappade. Man får ju ta vara på 
andras kunskaper och backa undan från att ta över, lita på andra.”   
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Mannen som gick ut 2006,respondent J  säger så här om grupparbeten  
 

”Det är ju typ ens eget ansvar och då är det ju upp till gruppen”, ” Det finns 
ju såna som skiter i skolan  och tänker att dom inte behöver och så där och 
inte vill lära sig någonting då är det ju ett jättebra sätt för dem att jobba med 
ett fritt sätt för då kan de ju skita i det utan att någon säger åt dem. De fick ju 
dåliga betyg och de andra blir ju inte så glada åt det och sliter i personen ” 
”Om vi säger att tre personer gör ett arbete, en person sticker iväg och sitter 
och dricker kaffe hela dagen och två andra arbetar och så kommer de till 
lektionen och så redovisar dom och sedan får de Mvg och då får den här 
tredje personen också Mvg, det beror ju på om man ger till hela gruppen ett 
betyg men det kan vara svårt för läraren att veta vad folk har gjort och så där 
” ”Jag är ju ganska, jag är för snäll det är ju inte kul” ”Jag tror ändå läraren 
har hyfsat stor koll på vad folk gör i gruppen, hur har ni lagt upp arbetet, har 
lite träffar och kolla upp och så där” ”Jag tycker det är bra att ha en 
redovisningsform där man får jobba kreativt” ” De som smiter drabbar ju 
bara de själva. ” ” Jag vill inte sätta namn på någon, jag har inte så jättebra 
kontakt med de där men det har gått lite så där för vissa.” ”Det är olika , det 
kan vara andra saker som lockar så att det inte känns så viktigt som skolan, 
att det finns andra saker som känns viktigare än skolan , kompisar som är 
likadana och går man ut på stan i stället för att jobba” Det beror på vilka 
kretsar man håller sig i , en del kanske flyttat hit och bor utan sina föräldrar, 
det blir mycket ansvar på en och samma gång. ”Sedan finns det dom som det 
passar jättebra för att komma hit och ta eget ansvar som ändå vet att de vill få 
en utbildning , plugga vidare och skaffa jobb , det är ju helt upp till en själv.”  

 
Studenten från 07,respondent K menar att  
 

” Man lärde sig ledarskap, att vara i grupp och vara ensam och jobba på olika 
sätt och redovisa på olika sätt. Man lär ju sig saker hela tiden, samarbete är en 
stor grej om man skall göra ett projektarbete. Jag tycker samarbete är det 
största problemet om man skall jobba med folk. Socialt är det ju viktigt då 
man skall göra produktioner, för mig var det inte några problem. Det blev 
bättre även för de kamrater som inte var van med att jobba på det här sättet. 
Man är ju väldigt social, man har ju lärt sig att prata med människor genom 
medieprogrammet, det är en bra egenskap att kunna det.”  

 
 
 
 
 Individuell utveckling 

 
                                                  Hög        Rel hög  Normal   Rel Låg   Låg         

Individuell utveckling 5 6 0 0 0 
 

 
En kvinna, respondent K från sista årskursen säger  
 

” Allt man lärt sig har man ju nytta av idag . Nu i efterhand så märker man att 
man har vuxit som person genom att gå på medieprogrammet, man blir 
modigare, man blir mer social, enklare att prata med folk, enklare att ta 
kontakt och så ”    
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En  man, respondent J  från 2006  säger  
 

” Man har blivit mer erfaren i allt möjligt ta bara det här med 
telefonintervju, bara det här med att göra telefonintervjuer, att kunna ringa 
upp folk, man blir liksom säkrare, självförtroendet har ökat , man har fått lite 
mera kött på benen”  

 
Förhållande till lärande 

 
                                                              Hög       Rel hög  Normal   Rel Låg   Låg         
Förhållande till lärande positivt- negativt 8 3 0 0 0 
 

  
”Jag tycker det är positivt att lära, och just att få vara med om de här 
praktiska ämnena. Just det här att man varvar teori och praktik, det är inte alla 
som är jättebra på att ta initiativ och då måste man få liksom mer” 

 
 Det säger vår äldsta respondent A men hon är lite tveksam om man skall börja 
med praktik eller teori.  
 Den näst äldsta respondenten B  säger  
 

”Jag trivs som bra i skolan har jag upptäckt, jag tänker på Kråkbergsskolan 
den treårsperioden, och så media och nu senast Sunderby Folkhögskola , det 
är bara treårsperioder. Får jag jobba på det sättet som vi har gjort så funkar 
det bra. Men jag tror inte jag skulle palla för att läsa på det sättet man gör på 
universitetet till exempel. Man har en massa tentor och jobba på det sättet, det 
här råpluggandet. Det upplevde jag aldrig på gymnasiet. ” 

         Den manlige läraren respondent E från 2001 säger 
 

 ” I och med att jag blivit lärare så kommer man att fortsätta att 
lära, nu går det mera av sig själv, jag kommer att fortsätta att 
studera på något sätt men vet ej vilken form det blir, om det blir 
en ABF kurs eller något sådant, man börjar inse vikten av att 
inte sluta lära.”   

 
Eleven från 2003 respondent G förklarar 

”Jag funderar redan på att fortsätta att studera, kunskap kan man aldrig få för 
mycket av, det är ju inte bara genom studier, jag har lärt mig jättemycket av 
då jag började på mitt jobb nu, att ta del av andras erfarenheter” 

 
 
 Kvinnan från 05,respondent I har redan planerat sin studiekarriär  
 

” Jag kommer inte att vara kvar på Landstinget så länge, ska jag studera så 
ska det vara nischat och klockrent, jag läser jämt på kvällarna, 
kommunikation och regional utveckling, så jag tycker mycket om lärande. 
Ska jag studera så är det i så fall för att få papper på vad jag kan. Jag skulle 
vilja läsa en notis om någon kurs och känna att där vill jag gå. Det ämne jag 
har svårt med är matematik inte för att jag inte förstår utan för att jag inte 
tycker om det sättet att lära mig. Inte nagelbitarkunskap för det är jag inte 
intresserad av.” 
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Mannen och musikern från 2006,respondent J  säger sig också vilja lära 
 

 ” Musik också är jag jätteöppen för att lära mig mer om , jag har ingen 
utbildning i det men just nu sitter jag och lär mig musikteori, skalor och sånt, 
jag tycker det är skitkul att lära sig saker.” 

 
Den yngsta eleven som gick ut 2007,respondent K  säger dock  
 

” Just nu är jag lite trött så där, jag älskar att jobba och jag skall resa 
utomlands också, jag vet inte, det beror på om jag får något jobb jag gillar så 
tänker jag inte börja plugga och sedan tänker jag inte börja plugga förrän jag 
vet vad jag vill plugga men det är mycket möjligt”  

 
 Det framkommer i samtalet att hon gått en kurs på ett par veckor redan efter 
studentexamen . 
 
 
 
Motivationsstödjande  

 
                                                          Hög       Rel hög  Normal   Rel Låg   Låg         
Motivations stödjande 5 4 2 0 0 
 

 
Motivationsfrågan ställdes för att utröna om ledarskapet tycks skapa motivation 
för studier efter genomgånget gymnasieprogram. Min äldste respondent A säger 
 

 ” Jag läste samhällskunskap C på Komvux .  Jag hade tänkt läsa 
samhällskunskap på universitetet … men sedan har jag haft allting annat. 
Jag är ju en sådan där person som har böcker om allting” Eleven från 
98,respondent B förklarar  ” Har fått motivationsstöd och upplevt skolan 
positivt”  

 
Mannen från 2001,respondent E analyserar ”Man blev mer motiverad för att alla 
var intresserade av samma saker, man börjat inse vikten av att inte sluta lära”  
Kvinnan från 02 ,respondent F säger ”Ska jag någon gång undervisa så kommer 
jag absolut att använda dessa metoder, för mig tycker jag att man lär sig mest av 
det.” Mannen från 04,respondent H förklarar sin inställning enligt följande 
 

 ” Det tror jag hängde kvar då man började här, att skolan inte var så 
prioriterad, man hade haft det lätt i skolan, man hade inte behövt anstränga 
sig men det fick man ju en knäpp på näsan om att det är en ganska drastisk 
nivå skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. Vilket kanske säger mera 
om min grundskola än om Medieprogrammet. Framför allt det här med 
projektform som jag inte känner att vi jobbat särskilt mycket med i 
grundskolan”    
 

Kvinnan från 05,respondent I säger  
 

”Jag var aldrig skoltrött eller var less att stiga upp på morgonen och det är ett 
väldigt gott betyg speciellt eftersom jag är fruktansvärt morrontrött” 
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Mannen från 06 respondent J  säger  
 

” Jag blir inspirerad av andra och söker då kunskap om dem. 
Jag kan läsa mycket om artister och lära mig mycket om deras 
liv, jag läser just Ulf Lundell”  

 
 

Samhällsengagemang  
 
                                                          Hög       Rel hög  Normal   Rel Låg   Låg         
Samhällsengagemang 3 3 2 1 2 
 

 
Det som ger minst tydliga resultat av alla variabler i taxonomi sammanställningen 
är samhällsengagemanget. Vissa hävdar att man inte har något samhällsintresse 
alls medan andra genom exempelvis studier och politiskt engagemang tydligt 
visar sitt intresse.  
 
”Det var många som var engagerade” förklarar respondent A och fortsätter  
 

” Jag hade tänkt läsa samhällskunskap A på universitetet …..men sedan har 
jag haft allting annat. Jag är ju en sådan där person som har böcker om 
allting.” 

 
 Hon förklarar också att hon läst samhällskunskap C på komvux som en 
introduktion till universitetsstudierna.  
Respondent C däremot förklarar att hon ”Gillar ej politik och har ej varit 
samhällsengagerad” vilket till en viss del motsägs av att hennes slutarbete inom 
rörlig bild i gymnasiet var en engagerad film om missbruksvård men det 
engagemanget relaterar hon i första hand till familjen och inte till ett 
samhällsintresse. Respondent D förklarar sig också vara samhällsintresserad ”Jag 
har alltid varit intresserad av samhällsfrågor.”  
 Respondent F  som blivit journalist kan ju inte heller avsäga sig sitt 
samhällsintresse  
 

”Nästan alla i min klass var väldigt mycket för att diskutera saker och då blev 
det ju helt naturligt att man dels hängde med i nyhetsflödet och diskuterade 
saker som hände i kommunen, i Sverige eller i världen.” 

 
Hon visar också att hon engagerar sig i fackliga frågor internt på sitt arbete  
 

” Det är ofta jag som brukar gå till Peter, det är liksom han som är 
representant för TV 4 i Norrbotten och säga till att nu får du ta kontakt med 
de som sitter centralt. Att vi skulle säga vad vi tycker, diskutera mycket och 
komma med egna idéer gjorde väl att man vågade mer att säga vad man 
tycker.”  

 
Även respondent I menar sig vara engagerad ”Är på tjänstemanna nivå i 
Landstinget politiskt engagerad i jämställdhets, ungdoms, rättvise samt 
demokratifrågor. Även på Internet” säger hon.  Den manlige musikern som gick 
ut 2006 menar sig inte ha kommit igång riktigt ännu ”Jag känner själv att jag vill 
lära mig mera om politik, det är där man kan förändra saker, det kommer 
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säkert.” säger han. Kvinnan,respondent K  som gick ut 2007 förklarar ”Tidningen 
läser jag varenda dag. Eftersom jag inte kan så mycket om Örebro så läser man 
tidningen för att följa med” 

 
 
 
 

 
Slutdiskussion 
 
 
Sammanfattningsvis framgår att taxonomin visar, att utifrån det material som 
ingått i undersökningen, är ledarskapet i den mediepedagogiska kontexten mycket 
demokratiskt och därigenom en aning passivt för att kunna ge utrymme åt 
elevernas inflytande och egna initiativ. Organisationen upplevs som relativt tydlig 
och balansen mellan verktyg / form och innehåll upprätthålls bra.  
 
Majoriteten upplever ett stort inflytande över både innehåll och form för 
undervisningen. Det finns en klart positiv inställning till initiativtagande och till 
ansvarstagande men lite mindre entusiasm över deadline kravet. Respondenterna 
anser sig ha haft en stor eller relativt stor användning av sitt lärande under åren på 
Medieprogrammet . Två är tveksamma. Alla är dock överens om att lärandet i hög 
eller relativt hög grad varit gott. De flesta har i mycket låg grad saknat något 
lärande. 

 
 De som varit tveksamma i det fallet har varit för ännu mera praktik och praktiskt 
arbete. Alla har i relativt hög grad eller i hög grad tyckt sig få även annat lärande 
än skolämnena på Medieprogrammet. Man syftar då på saker som 
Initiativförmåga, Framåtanda, Självdisciplin, Personlighetsutveckling, Förmåga 
att ta kritik, Informationssökning. Kognitiv insikt, eller insikt om den lärande 
processen. Kreativitet och Kommunikationsförmåga.  
 
Då det gäller Mediekunskap är siffrorna lite sämre men även där övervägande 
positiva. Däremot, Kommunikationsförmåga, Samarbetsförmåga och Individuell 
utveckling ger enbart positiva svar i hög grad eller relativt hög grad. Förhållandet 
till lärande är övervägande positivt hos respondenterna men motivationsstödet att 
fortsätta lära ses som lite sämre men ändock ganska högt. Samhällsengagemanget 
efter de tre åren på Medieprogrammet är dock högst varierande hos 
respondenterna . Detta är den enda variabeln i taxonomin som varierar i alla fem 
bedömningsgraderna från tre på hög grad till två på låg grad.  
 
Karriärprofilerna skulle behöva en bakgrund ur ungdomsforskning att ställas 
emot. Kanske är dessa unga snabba karriärer helt normala för dagens generation? 
Kanske just medieprogrammet lockar till sig personligheter som utvecklar dessa 
karriärer? Något som talar emot detta är dock respondent D som redan första året 
ville hoppa av programmet men efter ett retorik projekt kom på andra tankar och 
efter tre år var fullständigt nöjd. Det tyder på att skolan i viss mån vägde upp 
andra påverkansfaktorer respondenten utsatts för.  
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Flera i urvalet har valt att bli lärare och andra uppgifter ger vid handa att många 
av de 433 utexaminerade valt just det yrket. Om detta skulle vara en allmän 
tendens tyder det på att lärande och motivation till lärande är något som 
Medieprogrammet ger sina elever. Men som sagt finns inga andra verifikationer 
på detta än de tre variabler jag undersökt här. Dock kan det dras den slutsatsen att 
siffrorna i taxonomin och intervjuerna verifierar den tendens till initiativförmåga 
och framåtanda som finns hos urvalet. Här fungerar den triangulerade analysen 
som bekräftelse på en gemensam tendens i materialet.  
 

Ledarskapets karaktär  
Jag kommer i följande avsnitt analysera vad som framkommit i intervjuerna med 
bakgrund i det som framgick av Taxonomin i tabell 1 samt karriärprofilerna för 
respondenterna.  
 
I variablerna Passivt – aktivt och Demokratiskt – auktoritärt framgår att i 
den äldsta respondentens A:s svar speglas att ledarskapet inte helt funnit sin 
karaktär då programmet infördes vilket ju inte är speciellt uppseendeväckande. 
Hon säger” Jag tror inte vi fick vara med så mycket själva åtminstone inte i de 
teoretiska ämnena” hon fortsätter med ” I de praktiska ämnena var det mycket att 
tänka själv och ta egna initiativ” dock säger hon också ” Det hade kunnat vara 
mera fritt, att man kunnat komma med förslag på vad man kunnat göra”. 
 
 Hon utrycker emellertid en klar gränsdragning mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen ” Matematik var det lite mera så här att räkna tal utifrån 
böcker men foto där fick man ta bilder” vilket ju är ett ganska tänkvärt uttalande 
då det gäller de didaktiska implikationerna utifrån kärn och karaktärsämnen. Flera 
respondenter uttrycker samma dualistiska hållning inför ledarskapet i de 
”teoretiska kärnämnena” och de ”praktiska” karaktärsämnena. Samman-
fattningsvis kan svaret från respondenten H som gick ut för fyra år sedan gälla 
 

 ” Det var inte mycket till återkoppling till medieämnena i kärnämnena, man 
hade kunnat gå vilket program som helst och läst matte ” Då jag ber honom 
specificera sig om medieämnena säger han ” Såna ämnen är ju bra att man 
kanske får studera själv och kanske i projektform och med studiebesök och 
sånt, jag kommer ihåg hur vi besökte TV 4 och sånt ”  
” Man hade frihet under ansvar och man hade ju sig själv, ja det var en 
deadline i radio så att man skulle ju hinna klart det var det sagt”” Man har ju 
inga erfarenheter inom de här områdena sedan tidigare så vara med om att 
göra undervisning det är ju kanske inte meningen heller men självklart skall 
man få vara med och påverka och det tyckte jag i stor mån att vi hade med en 
bra handledning ” ” Lärarna deltog aktivt övervakande ” ” Handledning mera 
än arbetsledning”   

 
Man kan  konstatera att ledarskapet upplevts som i viss mån passivt emedan 
handledarna förväntar sig initiativförmåga och kreativitet från eleverna  och i hög 
grad demokratiskt emedan eleverna upplevt sig ha inflytande efter ålder och 
mognad. I licentiat uppsatsen ”Vad händer i skolans hus? En studie av hur lärare 
uppfattar och formar elevers inflytande” konstaterar (Danell 2003) 
 

 ”Vi kan även se att läraren använder olika arbetsformer för att variera i 
vilken utsträckning lärarens inflytande ökar respektive minskar. Vidare 
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framgår att inom de ”teoretiska” ämnesområdena tenderar läraren att öka sitt 
inflytande och inom ”skapande” ämnesområden är tendensen den motsatta.” 
(Danell 2003 s.100)  

 

Organisation 
Tydligheten speglat i den mediepedagogiska strategin. Av resultaten framgår att 
variabeln organisation ger vid handa att det finns tydliga skillnader på ledarskapet 
över klassrumsnivån och mellan karaktärsämnen/medieämnen och kärnämnen.  
 
Respondenten E från 2001 hade en väldigt klar åsikt om ledarskapet över 
klassrumsnivån.  
 

”Det enda jag saknade var att jag inte vet om jag såg rektorn någon enda 
gång. Man såg ju lärarna här, nu är ju inte rektorn så där, man är ju inte direkt 
beroende av rektorn eller det är man väl på ett sätt man inte riktigt känner till 
då. Rektor är ju ändå högste chefen och det skulle ju varit kul att träffa den 
personen mer än ett upprop första dan. Jag vet inte riktigt vad det skulle 
tillföra men bara så att man vet hur organisationen är, att den rektorn kommer 
ut och tittar lite, engagerar sig i vad som händer här”   

 
Den mediepedagogiska strategin går ju till stor del ut på att jobba utifrån 
mediebransch verklighetens projektform vilket verkar vara tydligt nog för 
respondenten H från 2004  
 

”Det är ju från första tanken, vad vill vi ha för resultat, vad produkten skall 
bli, att man snabbt sätter sig ner i grupper och planerar arbetets gång. Det 
lärde man sig snabbt här, hur man gör att planera ett projekt och det här med 
projektplaner vilket är bra att lära sig hur man gör men sen kanske man inte 
följer dem fullt ut. Jag har blivit bättre på att föra almanacka, allt ska skrivas 
upp. I medieämnena kändes det som om man var mera fokuserad än om man 
hade en inlämning i religion eller svenska, jag vet inte varför men, det är bara 
som jag själv kände. Det var milsvid skillnad mellan grundskolan och 
medieprogrammet”  

 
Detta leder oss tillbaka till  Aristoteles och Wilhelm von Humboldts resonemang 
om  ”ergon ” och ”energia” som togs upp i teoridelen av uppsatsen . Eleven pratar 
om, resultat, produkt som ergon och tanke, planering samt lärande vilket är 
energia. Man kan jämföra med konstsnickaren Tomas Tempte som Bengt 
Molander citerar i sin bok  ”Kunskap i handling”.  

 ”Tempte talar inte bara om det praktiska arbetets intellektualitet utan också 
om ”det praktiska intellektet” som är ett gestaltande intellekt - gestaltande i 
hela processen från en (inre) bild av resultatet, genom tillverkningen och 
fram till slutresultatet”. (Molander 1996 s 17)  

 
Han förklarar också den uppenbara dualism mellan kärn och karaktärsämnen som 
jag kunnat konstatera i denna uppsats 
 

 ”Dualismen mellan kropp och själ , knuten till den mellan objekt och 
subjekt, blev också avgörande på synen på kunskap. Den spikades fast genom 
Descartes även om den har en lång tidigare historia. Själen eller medvetandet 
ses som kunskapens ort . Tänkandet och kunskapens ort anses skilda från 
kroppen, som är handlingens ort, och därmed avskilda från världen. Praktisk 
konst och teoretiskt vetande ses därmed som artskilda.”  (Molander 1997 s 
67)   
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Bengt Molander särskiljer en västerländsk teoretisk kunskapstradition i mångt och 
mycket utgående från Descartes och försöker att formulera en västerländsk  
praktisk kunskapstradition som utmärks av   
 

”—ett mer eller mindre starkt avståndstagande från dualismen den bygger på          
deltagande och dialog med andra människor och i kunskapen ingår att leva 
med material, verktyg osv. 
--enhet kunskap - tillämpning 
--övertygelsen att kunskap är kunskap – i - handling, levande kunskap i 
världen, kunskap avbildar inte utan leder från fråga till svar och från uppgift 
till fullgörande inom olika mänskliga aktiviteter.  
--övertygelsen att kunskap är i grunden tyst även om ord och matematiskt 
språk många gånger är nyttiga hjälpmedel; 
--En förankring i levande traditioner”   (Molander 1996 s. 68)  

  
Som vi märker överensstämmer Molanders definition av den praktiska 
kunskapstraditionen i mycket med både Lpo 94-98 och Mikael Alexandersson 
samt Helena Danielssons definitioner av Mediepedagogiskt ledarskap av lärande. 
Även med de Vygotskij  citat som Helena Danielsson använder i sin avhandling. 
Jag kan alltså konstatera att den dualism mellan kärn och karaktärsämnen som jag 
kan se i mitt empiriska material finns teoretiskt definierat hos Molander. Alla de 
delar som Molander nämner i sin definition av praktisk kunskap finns i det 
mediepedagogiska kontext mina respondenter uttalar sig om. Deltagande i 
projektarbetsgruppen , dialog i form av intervjuer i miljöer utanför skolan vars 
verklighet utgör grundvalen för de kunskaper, som med hjälp av olika material 
och verktyg skall gestalta de kunskaper som skall kommuniceras i en medial 
produktion.  
Kunskap  har man fått i den mediepedagogiska strategin för ledarskap av lärandet 
om man kan tillämpa den i form av gestaltningar som skapar mening hos andra. 
Kunskap är mening vilket kan leda till en handling, levande i världen, att ställa 
frågor och få svar och fullgöra en uppgift, att kommunicera denna kunskap till 
andra så att de förstår och lär sig. Det är inte förrän dualismen mellan teoretisk 
kunskap och den praktiska kunskapen övergått till dialektik den är praktisk 
användbar. En dialektik som skapar ett samspel i en mediepedagogisk kontext och 
som leder till det som brukar kallas för förtrogenhetskunskap. Då har man nått 
målet och fått effekt i ett mediepedagogiskt ledarskap som strategi för lärande.  
 
 

         Kännetecken 
Effekt och kvalitén  
 
Som jag kunde konstatera i taxonomin var förhållandet till både initiativtagandet 
och ansvarstagandet i lärmiljön väldigt positivt. En elev säger så här :  
 

”Så fort jag accepterade och lärde mig vikten av att få och ta eget ansvar, 
man kanske inte alltid måste kliva upp halv åtta , man kanske jobbar sent 
dagen före, då jag kommit in i det så uppfattade jag mycket så att det vart 
positivt, jag lärde mig att det gav en bild av verkligheten och framförallt av 
verkligheten inom media, saker är inte lika uppstyrt, du får en deadline du får 
ett projekt du skall göra och så får du lösa det under tiden” Hon konkluderar 
”Jag utvecklades nog väldigt mycket, ansvaret att klara av det, det låg på en 
själv, man lärde sig att ta sitt eget ansvar.” 
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Respondenten F som gick ut 2002 håller med  
 

” Jag tyckte det var kul att ta initiativ och ansvar, jag tyckte det var bra. När 
man får ansvar så tar man mera ansvar också. Om det är någon lärare som 
dum förklarar en, nu skall ni göra så här och skriver och liksom punktar upp 
att så här skall ni gå tillväga ett, två, tre, fyra, fem då blir man ju, man känner 
sig fördummad att läraren inte tror på en, men om läraren säger att nu får ni 
fem veckor och då skall ni ha lärt er det här, dom litar på en, jobba utifrån er 
egen kapacitet, dom litar på att jag skall klara det här.” Denna elev fortsätter 
att förklara ” Det kanske finns dom som jobbar bäst genom att få liksom så 
hära strikta , fastän jag tror ändå att man liksom tror att man gör det eftersom 
man inte hittat sin kreativa sida så att säga men jag tror att just det här med 
att ta eget  ansvar är viktigt man är ju ändå, man kommer i vuxen ålder då 
man kommer till gymnasiet de flesta är ju kapabla att ta det ansvaret.”   

  
Speciellt från karriärprofilerna kan man urskilja en tendens att respondenternas 
bedömning av ledarskapets karaktär och graden av frihet i undervisningen skiljer 
sig åt beroende av vilken lärmiljö man kommer från. Utifrån ett urval av 2,5 %, 
elva stycken i en population på 433 individer som examinerats från 
Medieprogrammet, går det knappast att dra några generella slutsatser men 
tendensen i materialet ger vid handa att elever som redan tidigt tränats i 
självständigt arbete, projektarbeten och grupparbeten har lättare att anpassa sig till 
det mediepedagogiska ledarskapet och Medieprogrammets journalistiska 
arbetssätt .  
 
En sak jag ännu inte undersökt är inverkan från lärarnas tidigare lärmiljö men det 
torde gå att anta, utifrån bland annat Molander att en lärare, vars eget lärande varit 
praktisk tillämpning i branschen under många år, har en annan inställning till 
kunskapstraditionen jag tidigare resonerat om så att man tillämpar den för 
mediepedagogiken och det journalistiska arbetssättet mest lämpade metodiken 
medan en lärare som kanske aldrig lämnat den teoretiska kunskapstraditionen som 
finns i stor utsträckning i skolan, tillämpar den i mindre hög grad samt med 
mindre förståelse och förtrogenhet. Detta kan vara en förklaring till elevernas 
uppfattning av skillnaden mellan kärn och karaktärsämnen.  
 
Kärnämneslärarna har ofta en teoretisk kunskapsbakgrund vilken ej lämnat 
klassrummet/föreläsningssalen och ej heller haft krav på sig att gestalta kunskaper 
på annat sätt än genom akademiska uppsatser. En akademisk uppsats är i och för 
sig en form av gestaltande symbolisk representation av en kunskapsmassa men är 
en väldigt begränsad del av alla de gestaltningsformer människan uppfunnit sedan 
man börjat tala och måla på stenhällar. Alla kan inte förväntas utvecklas till att 
gestalta kunskap på det sättet. Utfallet är dock inte helt klart då man ser till 
intervjuerna. 
  

Utfall  
Användning och lärande 
 
Dessa variabler i taxonomin ger vid handa att de flesta bedömer detta väldigt 
positivt eller relativt positivt och i variabeln som skall beskriva motsatsen så är 
bedömningen den motsatta alltså så finns det väldigt lite underlag för att dra 
slutsatsen att någon saknat något lärande på Medieprogrammet. . Respondenten C 
från 1999 avviker dock och säger  
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 ” Jag har inte kunnat använda något av det jag lärt mig i skolan - visst i det 
dagliga livet som samarbete och sånt men någonting om ämnena har jag inte 
kunnat använda mig av tyvärr.” ”Man hade ju kunnat fortsätta gå i skola” 

 
Det säger hon lite uppgivet .  
En klar tendens är att flera saknat praktik. Det är så att de flesta som går 
Medieprogrammet inte hamnar i mediebranschen men ändå tycker sig ha 
användning för mediekunskaperna i sitt dagliga liv.  Som vi sett under rubriken 
Kännetecken så fanns det respondenter som uttryckte förvåning över 
klasskamrater som ej ville göra karriär i branschen. Detta strider dock ej mot 
målsättningen för Medieprogrammet som är ett både studie och yrkesinriktat 
program. Respondenten som läser juridik har ju inte heller hamnat i branschen 
men säger  
 

” Jag lärde mig otroligt mycket om media men jag kanske inte har så stor 
nytta av det jag jobbat med sen ....däremot lärde jag mig ganska mycket om 
hur livet går till , om verkligheten som var en del av vår utbildning och 
utvecklades mycket mer än om jag gått samhälls eller natur som jag var på 
väg till från början. Man är ung det är svårt att veta vad man vill” ” Jag tror 
inte att det är någon som ångrar sitt val även om du inte jobbar med det så bär 
du med dig vad du lärt dig och har nytta av det ändå”  

 
I intervjuredovisningar ser vi ett stort antal redovisningar från respondenterna 

om vad de kommer ihåg att de lärde sig. Ämnes kunskaper som foto, dramaturgi, 
datakunskap, retorik ,journalistik, semiotik  och filmanalys nämns. ” Mannen 
respondenten E som gick ut 2001 och själv är lärare idag förklarar  
 

” Jag tyckte det smälte ihop ganska mycket då man håller på med sådana 
där medieämnen och så där, hela tänket kring media….. Man skadades för 
livet, man började tänka på det även på fritiden då man satt och såg på TV 
hemma även på retoriken, kroppsspråket och så vidare även på de andra 
ämnena och på vardagen och så där.”  

 
Ämneskunskaperna hos denna respondent tycks alltså ha smält ihop till en 

holistisk kunskapsbakgrund för livet. Lärandet hade startats upp och fortsatte även 
efter skolans slut. Att just den respondenten har återvänt till skolan som lärare är 
kanske inte så underligt. Han är dock inte ensam om det valet bland sina 433 
kamrater.  
 I detta avsnitt får vi också ett exempel från kärnämnena där man använt 
ett mediepedagogiskt anslag i undervisningen.  
 

”Jag kommer precis ihåg hur vi gjorde och hur vi kom fram till det, vi 
spelade olika roller, jag gick in i en roll och fick läsa in mig på det och sedan 
gjorde vi så att vi blev intervjuade av varandra och sedan skulle jag svara på 
de där frågorna och det kommer jag ihåg mycket bättre. Genom att göra så 
här, dels så hade jag roligt, att få prova något nytt, att spela in en film, det var 
ju en väldigt kort film, väldigt amatörmässigt, men vi hade roligt mens vi 
gjorde det och man engagerade sig mer då det var något nytt man fick göra 
och dels kommer man ihåg vad man gjort, jag kommer ihåg det här vilket jag 
inte gjort om jag fått ett prov på islam.”   

 
Till kärnämnenas försvar i detta sammanhang bör nämnas att många använder 
ämnesintegration med medieämnena i en betydligt högre utsträckning än vad 
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respondenterna minns. Som i exemplet ovan i religion, men även historia, 
samhällskunskap, svenska, naturkunskap. Större projekt som böcker, tidningar, 
grafiska produktioner, radio m.m. kan involvera de flesta ämnena.   
 
Det andra lärandet  
 
Alla elva respondenterna upplever att man har fått annat lärande genom det 
pedagogiska ledarskapet på Medieprogrammet. Mediepedagogik som strategi i ett 
pedagogiskt ledarskap syftande till lärande tycks ge både lärande av ämne och 
annat lärande om man skall döma efter kvantiteten på de utsagor mina 
respondenter gjort. Dessa två variabler har flest relevanta utsagor . Initiativ 
förmåga, självdisciplin, koncentrationsförmåga, ”att stå i rampljuset” eller som 
min första respondent sa ” Just det där med att intervjua folk och våga ställa 
frågor och sånt där – det är ju skitbra”.   
En annan respondent nämner oblyghet, motivation och personlig utveckling. Att 
kunna ta kritik pratar min respondent från år 2000 D och hon är till och med 
orolig för att eleverna kan få en alltför blåögd syn på tillvaron som ”Att gränser 
inte finns” och ”Man kan om man vill”. Mera konkret nämner hon 
informationssökning.  
 
Mediekunskap och Kommunikationskunskap 
 
Gällande mediekunskapen är det kanske som respondent I,  2005 års elev säger  
 

”Alla får ju grundkunskapen även om man inte är jätteintresserad av 
kommunikation och media . Får man in kreativiteten i alla ämnen så! Jag 
använder media och har fått ett intresse av media som omvärldsbevakning i 
mitt jobb, jag läser mycket bloggar och söker på taggar” .  

 
Gällande kommunikationskunskap säger samma elev sammanfattningsvis   
 

” Jag har insett att jag har en helt annan insikt i kommunikation än de som 
inte jobbat med det. Folk som inte har lärt sig detta har helt fel perspektiv, ser 
sin egen verksamhet som kärnan, tror att alla förstår deras förkortningar och 
sådant. Målet för medieprogrammet måste ha varit att bli en god 
kommunikatör. Jag lärde mig kommunicera ” 

 
Samarbetsförmåga och Individuell utveckling 
 
Studenten från 07,respondent K menar att  
 

” Man lärde sig ledarskap , att vara i grupp och vara ensam och jobba på 
olika sätt och redovisa på olika sätt. Man lär ju sig saker hela tiden, 
samarbete är en stor grej om man skall göra ett projektarbete. Jag tycker 
samarbete är det största problemet om man skall jobba med folk. Socialt är 
det ju viktigt då man skall göra produktioner, för mig var det inte några 
problem. Det blev bättre även för de kamrater som inte var van med att jobba 
på det här sättet. Man är ju väldigt social, man har ju lärt sig att prata med 
människor genom medieprogrammet, det är en bra egenskap att kunna det.”  

 
 
Samma student säger också om den individuella utvecklingen hon genomgått på 
programmet  
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” Allt man lärt sig har man ju nytta av idag . Nu i efterhand så märker man att 
man har vuxit som person genom att gå på medieprogrammet, man blir 
modigare, man blir mer social, enklare att prata med folk, enklare att ta 
kontakt och så ” 

 
Förhållande till lärande och Motivationsstöd  
 
Eleven från 02,respondent F säger  
 

”Jag lärde mig på vilket sätt jag lärde mig” och ”Min kreativa sida 
utvecklades absolut” Han förklarar också  ”Kreativitet är nog något de flesta 
har i sig men alla kanske inte får fram det” .   

 
 Lägg märke till att denna elev i sitt lärande återupptäckt den kognitiva 
pedagogiken med Piaget som främsta namn. Att lära sig lära och ha kvar lusten att 
lära efter de grundläggande tolv skolåren torde vara en viktig aspekt för det 
livslånga lärandet. Här märks att utav de elva respondenterna så har åtminstone 
tio läst vidare på olika sätt, på komvux, på universitet i Sverige och i utlandet och 
på Folkhögskola vilket torde tyda på ett gott förhållande till lärandet och en hög 
motivationsgrad för lärande. Eleven från 1998 respondent B säger klart att ”Har 
fått motivationsstöd och upplevt skolan positivt”   
 
 
 
Samhällsengagemang  
 
Som jag noterat tidigare visar taxonomin på att variabeln samhällsengagemang är 
den variabel som har mest spridning från sådana som är hög intresserade till 
sådana som respondent C som säger ”Gillar ej politik och har ej varit 
samhällsengagerad” Ser man till kompetensprofilerna hittar vi en som haft 
politiskt uppdrag, flera som läser statskunskap och flera som vill jobba med 
journalistik.   
 

 
 
Preciserade frågeställningar  

 
”Bra effekt och kvalité ur elevperspektiv”  Det står i syftesbeskrivningen  för 
denna uppsats. Frågorna som ställs till respondenterna måste handla om vilken 
effekt och kvalité ledarskapet med hjälp av mediepedagogik gett för 
respondentens lärande. Vi har också i samband med forskningsgenomgången fått 
förslag på hur vi skall definiera kvalité ur elevperspektiv. Exempelvis Helena 
Danielsson vill lägga in värdegrundsaspekten, mediers roll i samhället, demokrati 
i skolan, och barns rätt till yttrandefrihet. Men även vikten av att tillföra lust i 
skolan. Arne Malten poängterar det sociala samspelet med andra för att kunna nå 
de mål man uppsatt för verksamheten. Siv Theirs pratar om planeringsförmåga 
och självständighet. Allt kan naturligtvis också handla om kommunikativ 
färdighet, den sortens färdighet som vissa filosofer ser som ursprunget till 
människans intelligens. Jag måste alltså utforma frågor som täcker dessa variabler 
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och en taxonomi där jag ur svaren kan evaluera respondenternas svar i 
intervjuerna.  
 
Syftes formulering för denna undersökning var: Syftet är att beskriva vilka 
effekter mediepedagogik som strategi i ett pedagogiskt ledarskap ger ur ett 
elevperspektiv.  
Ger pedagogiskt ledarskap, syftande till lärande, där medieformer av olika slag 
används som redovisningsformer, motivation och inlärning hos studerande? 
 
Ser man till de elva intervjuade personerna och till de tre perspektiven jag 
betraktat dem ur så är svaret definitivt ja.  
 
Den form av ledarskap med hjälp av mediepedagogik, journalistiskt arbetssätt 
som används på Medieprogrammet i Kvarteret Örnen, Luleå Gymnasieby ger bra 
effekt och kvalité ur elevperspektiv.  
 
Vi kan påminna oss om Freires –Macados tesen från Ana Graviz avhandling:  
 

 ”Alfabetisering är inte en fråga om att läsa och skriva ord för dess egen 
skull, som om läsandet och skrivandet inte innefattar ett annat tidigare och 
samtidigt läsande: läsandet av själva verkligheten (Freire & Macedo 
1989:157)” 

 
Observera att Freire-Macedo här pratar om att både ”läsa” och ”skriva” 
medietexter. Det utvidgade textbegreppet finns nu här och gör att ”medietexter”, 
med de möjligheter som modern IKT. utgör, kan användas för att utvidga 
människans ”språklighet” från det talade och skrivna ordet till alla slags ”texter”.  
 
Utifrån det som redovisas ovan i de tre perspektiven kan jag inte dra andra 
slutsatser än att Medieprogrammets ledarskap lever upp till de krav som ställs på 
mediepedagogik i den teoretiska delen av denna uppsats. Vi kan påminna oss 
exempelvis Helena Danielssons citat från Vygotskij som exempel:  
 

”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras 
med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet” ( Vygotskij 
1995/orig 1930.s 31)  

 
Allt som respondenterna bedömer som ”annat lärande” bekräftar att 
Medieprogrammet lyckas leva upp till denna tes från början av förra seklet. 
Karriärprofilerna visar till största delen sådana ”skapande personligheter”.  En 
tendens som också finns i materialet är att elever som kommer från skolor där 
man vant sig vid skapande och kreativ verksamhet och projekt arbetsmetodik har 
lättare att adaptera det journalistiska arbetssättet och kommer längre i sin 
personlighetsutveckling. 
 
 Ett önskemål från de som tar vid i skolans tionde år vore att fler grundskolor 
försökte leva upp till läroplan Lpo 94/98. Där beskrivs mål och riktlinjer för 
dagens grundskola bl.a. på följande vis (s. (8-11): 
 

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas.”  
”—skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet”. 
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”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”.  
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”.  
 Ur Skolverket 200c; (Alexandersson, M: ”De estetiska arbetsprocesserna i 
skolan”, s 10) (Danielsson 2002 s. 199). 

 
Jag har tidigare påpekat att denna uppsats inte ger underlag för andra 
generaliseringar än utifrån det lilla underlag som uppsatsen har. Dock pekar de 
resultat jag har fått fram på att detta kan vara ett forskningsområde som bör 
bearbetas i framtiden. Mediepedagogik och journalistiskt arbetssätt som strategi i 
ett pedagogiskt ledarskap har definitivt för detta urval betytt bra effekt och kvalité 
i lärandet.  
 
Hela uppsatsen ställer frågor om ”Kunskap i Handling”, estetiska arbetsprocesser, 
utvidgat textbegrepp, skapande fantasi, läsandet av själva verkligheten, media 
litteracy och IT kompetens.  
 
Energia och ergon gick skilda vägar vid industrialismens genombrott, i den 
akademiska världen symboliskt representerat av skillnaden mellan positivism och 
hermeneutik. I skolvärlden i skillnaden mellan yrkes utbildning  
och ”Studieförberedande” bildningsvägar. I ett samhälle som sakta trevar sig fram 
mot produktionsförhållanden där abstrakt kunskap och symbolisk representation 
betyder allt mera måste dessa variabler lära sig att samverka, bli en syntes av 
förtrogenhet med världen.  
 
I det arbetet kan lärprocesser som de som tillämpas på Medieprogrammet i Luleå 
vara värda att undersöka effekt och kvalité av.  
 
För att du skall kunna få en estetisk diskussion av ovanstående hänvisas till You-
tube filmen A vision of students today 
http://uk.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o &NR=1 
 
 
Jan-Ivar Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    62 

 

Referenser  
 
Litteratur 
Alexandersson M (2000)  De estetiska arbetsprocesserna i skolan. Ingår i 
Skolverket (2002) Film och mediepedagogik i skolan- en seminarieserie. 
Sammanfattande rapport om elva seminarier om film och mediepedagogik hösten 
1999-våren 2000. Projektet kultur för lust och lärande (Dnr 98:1734)  
 
Danielsson Helena (2002) Att lära med media- Om det språkliga skapandets 
villkor i skolan med fokus på video.  Avhandling för doktorsexamen   Stockholms 
Universitet Pedagogiska Institutionen 

 
Denzin, N.K. (1970)  Sociological methods: a suorcebook, Chicago  Aldine  
 
Eco , U (1972, 1989) La estruktura ausente. Introducción a la semiótica 
Barcelona, edutorial Lumen 

 
Freire , P & Macedo , D (1989) Alfabetetización . Lectura de la palabray lectura 
de la realidad. Barcelona: Paidos/ M.E.C. Ministerio de Educación  y Ciencia 
 
Graviz Machado Ana (1996) Införande av mediekunskap i skolan: ett pedagogiskt 
problem  
Avhandling för doktorsexamen Stockholms Universitet Pedagogiska Institutionen 
 
Hansson Kristina (2004) Att lära av varandra Ett mediepedagogiskt 
utvecklingsarbete I Piteå Kommun Svenska Filminstitutet   
 
Hemmingsson Pia & Hägglund Emma Strategiförändring ur ett 
Identitetsperspektiv D-uppsats Ekonomiska institutionen Linköping  
Företagsekonomi 2004/2 http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/fek/002/ 
 
 
Jensen, K.B. & Jankowski, N.W. ed.  (1991) A handbook of QUALITATIVE 
METHODLOGIES FOR MASS COMMUNICATIO RESEARCH  Routledge, 
London 
 
Johansson Jan-Ivar (1994)  Mediepedagogik En forskningsöversikt  Uppsats vid 
Instutionen för Kultur och Medier  94 01 07 
 
 
Kauffman, G. &Kaufmann A. (1998) Psykologi i organisation och ledning.  
Lund:Studentlitteratur 
 
 
Kärki R & Kortelainen T  (1998)  Introduktion till bibliometri  NORDINFO 
Helsingfors http://web.abo.fi/fak/esf/bii/Bibliometribok.pdf  
 



    63 

Ljunggren Carsten  (1996)  Medborgarpubliken och det offentliga rummet   
(Uppsala Studies in Education 68 )  Stockholm  Almqvist & Wiksell International  
 
Lundhom Kjell (2005) Min norrbottniska historia En fjärdedel av Sverige under 
många tusen år  Luleå 2005  eget förlag  
 
Maltén Arne (2000) Det pedagogiska ledarskapet Studentlitteratur Lund  
 
Marcuse Herbert (1968) Den endimensionella människan  Aldusserien  Bonniers 
Boktryckeri Stockholm 
 
Masterman Len (1980)  Teaching about television Macmillan education LTD 
Hamshire London 
 
Masterman Len ( 1989) Teaching the media  London : Routledge, 
 

 
Molander Bengt  (1996)  Kunskap I Handling  Daidalos bokförlag   Göteborg  
 
 
 
Norén KG Westin K (1996). SAMTAL i pedagogernas rum Nielsen & Noréns 
förlag HB Solna  
 
Patel Runa. Davidsson Bo. (1994) Forskningsmetodikens grunder Lund 
Studentlitteratur 
 
Silverman D. (2003), Interpreting Qualitative Data – methods for analysing talk, 
text and interaction, Sage Publications, London 
 
 
Skolverket (2000) c  Film och mediepedagogik i skolan – en seminarieserie -. 
Sammanfattande rapport om 11 seminarier om film- och mediepedagogik hösten 
1999- våren 2000  Projektet Kultur för lust och lärande ( D:nr 98: 1734). 
(www.skolverket.se/skolnet/kulturfonstret)  
 
Statens Offentliga Utredningar 1992:94 Utbildningsdepartementet  SKOLA FÖR 
BILDNING 
 
Stigendal Mikael (2004)  FRAMGÅNGSALTERNATIV Studentlitteratur Lund  
 
Strandberg Leif (2006)  VYGOTSKIJ I PRAKTIKEN  Norstedts akademiska 
förlag  Finland 
 
Stigbrand Karin (1989) "Mediekunskap i skolan” En studie av 
massmedieundervisningens ABC Avhandling för doktorsexamen Stockholms 
Universitet Pedagogiska Institutionen 
 



    64 

Stigbrand, K & Lilja-Svensson, M (1997)  Mediekunniga lärare? Om 
lärarhögskolan och mediepedagogiken. Våldsskildringsrådet skrift nr 18 . 
Stockholm Kulturdepartementet.  
 
Svenning C. (2003) Metodboken Eslöv: Lorentz förlag 
 
Their Siv (1994) Det pedagogiska ledarskapet  Mariehamn   Mermerus förlag  
 
Von Wright  Moira  (2000)  Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av GH 
Meads teori om människors intersubjektivitet   Göteborg  Daidalos förlag 
 
Artiklar 
 
Carlsson, U. ed  (2006) NORDICOM SVERIGES MEDIEBAROMETER 2005 
Nordicom  Kungälv  
 
Enzenberger  H M (1970)  Byggsats till en medieteori   Ord och Bild  , nr 7-8  
 
Jacobsson Marianne (1978)  SIA  HOS OSS  Arbetsområde för högstadiet om SIA 
i den egna skolan  Arbetsmaterial  Liber Läromedel Stockholm  
 
Klockljung, M. (2007) Vi vågar vi kan och vi vill!  Chef & Ledarskap.  nr 2/2007. 
s. 17 . 
 
Masterman Len (1995)   18 principles of media education  Mediacy, the 
newsletter of Ontario's Association for Media Literacy, Volume 17, Number 3, 
Summer 1995.     
 
Masterman, L  & Mariet, F (1994) Media education in 1990`s Europe. 
Strasbourg: Council of Europe Press 
 
Matta F R  (1981) A model for democratic communication . Development 
Dialogue  no. 2  
 
Medien + Erziehung (1976) Medien und Erziehung : Vierteljahresschrift für 
audiovisuelle Kommunikation München : JFF - Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis ,  
 
Qvarsell B (1988) Barn Kultur och Inlärning Om skolbarns utvecklingsuppgifter i 
ett ”mediesamhälle”  Skriftserien nr 11 Centrum för barnkulturforskning vid 
Stockholms universitet 
 
Thomas Jenny m.fl. elever och lärare vid Tärendö centralskola (1948-2004) 
Bifurkationen  Tidskrift Tärendö centralskola 
 
 
 
 



    65 

Webreferenser m.m. 
 
Johansson Jan-Ivar (2001) Den förste mediepedagogen ?  Om Freinet- ”arbetets 
pedagogik” och mediepedagogiken .  Paper till 15: e nordiska konferensen för 
Media och kommunikationsforskning I Reykjavik 11-13/8 2001 

      http://www.nordicom.gu.se/eng_mr/iceland/english/groups/13_Mediaeducation.htm 
 
Medieprogrammet i Luleå ,(2003) Affischmaterial 
 
Nationellt Centrum för värdegrund och livsvetenskap , Internet sida  (2007 10 23 )                     
http://www.vgc.umu.se/projekt/lub02/ 
 
Nationalencyklopedin Multimedia (2000).  På CD- ROM och DVD  Bra Böckers 
förlag Höganäs    
 
Nyström Maria Internetsida om Hermaneutik(2007 02 03) 

         http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm 
 
Skolverkets hemsida 2007-02-28 : http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 
 
 
U-tube (07 11 25)  A vision of Students Today 
http://uk.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&NR=1 
 
Värdegrundscentrum  (2007 03 25)   http://www.vgc.umu.se/projekt/lub02/ 

 



    66 

 
BILAGA A     Frågor till respondenter i  
Undersökningen  
 
D- uppsats   Luleå Tekniska Universitet  
 
”Ger mediepedagogik som strategi i ett pedagogiskt 
ledarskap, syftande till lärande, bra effekt och kv alitet ur 
elevperspektiv.” 
 
URVALET  
OBSERVERA FRÅGA EFTER SPECIFIKA SITUATIONER 
Intervjuerna genomförs med videokamera så vi behöver inte fråga om 
variabeln kön.  
 
1. Hur gammal är du? 
 
2: Hur länge sedan är det du gick ut från Medieprogrammet?  
 
3: Har du arbetat eller studerat efter din examen?  
 
I så fall med vad? 
 
 
 
LEDARSKAPET  
 
4: Hos en del lärare på medieprogrammet användes det Journalistiska 
arbetssättet / Mediepedagogik med mycket projektarbeten och 
problembaserat lärande. Beskriv dina erfarenheter av detta sätt att leda 
undervisningen ?  
 
Var du van med att din lärare/ledare i grundskolan använde liknande 
arbetssätt? 
 
Kan du beskriva skillnaden med att läraren /ledaren leder studierna 
genom annan metod eller med denna metod? 
 
 
5: Kännetecknades  ledaren/läraren av att han/hon bestämde hur och på 
vilket sätt uppgifter skulle göras?  
 
6: Fick ni vara med och planera och ha inflytande över vad och hur ni 
skulle lära? 
 
7: Deltog läraren aktivt i era uppgifter ?  
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8: Vilken sorts ledare/lärare tror du detta arbetssätt passar bäst för? 
(Auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap, låt gå ledarskap )  
 
 
 
 
 
 
 
LÄRANDETS ORGANISATION 
 
9: Beskriv hur du uppfattade hur arbetet var organiserat ?  
 
10: Beskriv hur du upplevde möjligheterna, som alla former av 
kommunikativa medier som du hade tillgång till, gjorde för dina möjligheter 
att lära dig? 
 
11: Beskriv om ni fick vara med och organisera er undervisning ?  
 
12:Beskriv du hur upplevde friheten att själv välja ämnen för 
redovisningarna ? 
 
13:Beskriv hur du upplevde friheten att själv välja former för redovisningar 
?  
 
 
 
KÄNNETECKEN PÅ LÄRANDET 
 
14: Beskriv hur det var att anpassa sig till arbetssättet ?  
 
15: Hur var det  att behöva ta initiativ?   
 
16: Hur var det att behöva ta ansvar?   
 
17: Hur var det att jobba mot en deadline?  
 
18: Med vilka kännetecken skulle du vilja beskriva en mediepedagogisk 
lärmiljö? 
 
 
 
 
UTFALLET AV LÄRANDET  
 
19: Beskriv om du i ditt arbete eller i dina studier nytta av själva 
arbetssättet någon gång? 
( Att skriva uppsatts på universitet, att göra medieproduktion, att göra 
projekt arbeten, utredningar, arrangemang) 
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20:Beskriv om du haft någon nytta av, användning av de kunskaper och 
färdigheter du fått genom att arbeta med lärande på detta sätt?  
 
 
21:Beskriv något du tycker dig lärt genom detta arbetssätt?  
 
22: Beskriv något du saknat i lärandet genom detta arbetssätt? 
 
 
23:Beskriv om du upplevt att du lärt dig något mera än just själva ämnet 
du arbetade med? 
(Självständighet, initiativförmåga, förmåga att yttra sig, kreativitet, 
entreprenörsskap) 
 
24:Beskriv om du blivit bättre på Mediekunskap under åren på 
Medieprogrammet? 
 
25:Beskriv om du anser att din förmåga att kommunicera med andra blivit 
bättre under åren på Medieprogrammet?  
 
26:Beskriv om du anser att du genom arbetssättet utvecklats i din förmåga 
att samarbeta med andra? 
 
27:Beskriv om du upplever att du utvecklades något som individ  av att 
jobba så mycket i grupparbeten?  
(Samarbetsförmåga , ödmjukhet, att lyssna på andra)  
 
28:Beskriv hur du upplever  att ditt förhållande till lärande kommer att vara 
under livet efter dina år på medieprogrammet?  
 
29:Beskriv om du någon gång kände att du fick bevis för att du kunde lära 
dig saker på medieprogrammet? 
 
30: Beskriv om du blivit intresserad av samhällsfrågor, engagerat dig i 
debatter eller politiskt efter åren på medieprogrammet? 
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BILAGA   B     Taxonomi För att bedöma effekt och kvalité i ett 
ledarskap vars verktyg är mediepedagogik.  

 
 

Bedömning H
ö
g
 
g
r
a
d
  

Rel 
hög 
grad 

N
or
m
al  

Rel. 
Låg 
grad  

Låg 
grad  

1. LEDARSKAP Passivt 
-aktivt 

     

Demokratiskt - 
auktoritärt 

     

2.ORGANISATION 
Tydlig -otydlig 

     

Verktygsinriktad -
innehållsinriktad 

     

Inflytande –icke 
inflytande 

     

Ämnesval  demokrati -
auktoritärt 

     

Formval     demokrati -
auktoritärt 

     

3.KÄNNETECKEN  
Anpassning till metoden 

     

Positivt – negativt till 
initiativ  

     

Positivt – negativt till 
ansvar 

     

Positivt – negativt till 
deadline 

     

4. UTFALLET  Nytta av 
arbetssättet 

     

Användning       
Lärande      
Saknat  lärande      
Annat lärande      
Mediekunskap      
Kommunikationsförmåga      
Samarbetsförmåga      
Individuell utveckling      
Förhållande till lärande 
positivt- negativt 

     

Motivations stödjande      
Samhällsengagemang      
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Intervjufrågorna delas upp i ovanstående variabler . LEDARSKAPET  4 – 
8  
ORGANISATION 9-13. KÄNNETECKEN 14-18. UTFALLET 19-30 
 
Varje intervju analyseras och bedöms konkret efter vad respondenten 
berättar under de olika frågeställningarna.  Efter genomförda intervjuer 
kommer jag att ha tio sidor material med noteringar i taxonomin. Dessa 
noteringar kommer att stödjas av valda citat ur videointervjuerna. Jag kan 
då få en allmän tendens från taxonomin om de bedömningar 
respondenterna gör av metodikens nytta och effektivitet. Denna allmänna 
tendens kan stödjas av lämpliga citat från respondenterna som ger en 
mera hermeneutisk bild av vad respondenterna upplevt och lärt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


