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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att studera om undervisning skulle öka elevers förmåga till 
kritisk granskning och värdering av reklam i TV och tidningar. Syftet var vidare att studera 
om det fanns skillnader mellan pojkars och flickors värdering av reklam. Utvecklingsarbetet 
genomfördes i en femteklass i Norrbottens inland med 15 elever. Under lektionerna såg vi 
reklaminslag som diskuterades och tittade på tidningsreklam utifrån ett genusperspektiv. Som 
mätinstrument använde jag mig av enkäter och intervjuer. Av resultatet kan man se att 
eleverna fått mer kunskap om reklam och förstår dess budskap bättre. Om det fanns skillnader 
mellan pojkars och flickors värdering av reklam är svårt att se i den här undersökningen.  
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Bakgrund 
 
Under rubriken bakgrund presenteras forskning som är aktuell för mitt syfte. Jag tar upp vad 
reklam är, historik runt reklamen, ungdomar och massmedia, livsstilsreklam, könsriktad  
reklam, Erikssons psykosociala teori samt lagstiftningen och förankring i styrdokumenten. 
 
Inledning 
 
I dagens samhälle översköljs vi av reklam genom tidningar, TV, radio, annonspelare, Internet 
och sms. Genom detta enorma utbud av reklam vill reklammakarna göra just sitt budskap hört 
vilket de hela tiden hittar nya sätt att göra. Även om vi vill tro att vi kan motstå alla dessa 
intryck så påverkar de oss. Det är därför viktigt att tidigt lära barn och ungdomar tänka på 
reklamens budskap. Reklam kan vara både positiv och negativ det gäller att kunna avkoda 
budskapet rätt. 
 
Förutom att öka behovet av produkter förmedlar reklamen också ideal. Dessa ideal är ofta 
traditionella med typiska roller, hon städar och han kör bilen. Reklamen ger också signaler om 
vad som anses ”normalt” ifråga om utseende vilket i hög grad påverkar ungdomar. Vad som 
är viktigt i all denna ström av intryck och bilder av det ”normala” är att kunna värdera den. 
Det är det jag genom mitt utvecklingsarbete vill försöka hjälpa eleverna med, att kunna 
värdera och kritisera alla intryck som sköljs över dem. 
 
Vad är reklam? 
 
Reklam är att genom exponering i olika former sälja en viss produkt. Enligt svenska 
akademins ordbok betyder reklam: tryckt meddelande, teckning, skylt, plakat, film, 
radioutsändning som har till uppgift att rikta allmänhetens uppmärksamhet på en vara för att 
skapa allmänhetens köplust, skapa intresse för, rekommendera ett affärsföretag, sprida 
kännedom om en organisations verksamhet och idéer (Svenska Akademins Ordlista). 
 
Reklam är ett av de vanligaste konkurrensmedel som företag använder för att öka 
försäljningen av en vara eller en tjänst (Nationalencyklopedin). 
 
Historik 
 
Redan under antiken började man med reklam i form av affischer och butiksskyltar. Sedan 
kom reklamblad och senare med tidningarna även annonser. I svenska tidningar sattes den 
första annonsen i en tidning in 1645, i tidningen Ordinari Post Tijdender, annonsen gällde den 
svenska psalmboken (Nationalencyklopedin). 
 
I slutet av 1800-talet började reklamen ses som en möjlighet att skapa folkliga tidningar till ett 
lågt pris. Reklamen bidrog även till att radion utvecklades och TV, bland annat TV4, som 
underhållningsmedier (Nationalencyklopedin). 
 
Reklamen kan spegla sin tid ganska väl. Efter andra världskriget var det konsumtionsglädje i 
reklamen. Under 60-talet var det den tekniska innovationskraften, under 70-talet var det mer 
försiktigt och informerande för att 80-talet bli mer fokusering på självförverkligande. Det blev 
också mer fokusering på livsstil i reklamen. På 90-talet blev det mer det emotionella och den 
enskildas liv och samhälle (Nationalencyklopedin). 
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Under 1910-talet dominerade produktinformationsformatet, produkten var i fokus och dess 
fördelar presenterades på olika sätt. Annonserna var ofta dominerande av skrift och de 
visuella representationerna var få vilket kan bero på svårigheten med illustrationer. 
Användaren och användningen av produkten var inte framträdande. Annonsen förändrades 
under 1920-talet, produkten och dess användning blev mer framträdande. Produkten 
förknippades med abstrakta värden som t.ex. naturlighet. En viss image skapades för 
produkten. Tekniken förbättrades och man kunde nu använda sig mer av fotografier. 
Imagerelationen utvecklades ytterligare under efterkrigstiden. Reklamannonserna tog fasta på 
att människor har, eller bör ha en personlig eller emotionell relation till produkter. Människa 
och produkt sammanfaller, produkten blir en naturlig del i den mänskliga existensen, en 
person med bil som andra avundas är en avundsvärd person. Produkterna får också mänskliga 
karaktärsdrag och kända personer ger varan trovärdighet och status när de säger att de själva 
använder den. Från 1960-talet och framåt kommer livsstilsformatet i reklamannonserna. 
Produkten skapar med dess relation till olika personer, miljöer och sociala aktivitet olika 
konsumtionsstilar. Genom livsstilsformatet visar man sin grupptillhörighet och status 
(Björkvall, 2003). 
 
Ungdomar och massmedia 
 
Det finns idag ett växande massmedieutbud för ungdomar, detta utbud tar efter ungdomars 
sömn, den mesta av deras tid i anspråk. När en tonåring slutar skolan beräknas han eller hon 
under sin fritid ha ägnat betydligt fler timmar åt massmedier än åt skolan. 
Massmediekonsumtionen har ökat mest bland barn och pensionärer men faktorer som klass, 
utbildning, sociala vanor, arbetstider och fritidsintressen betyder mer för konsumtionen av 
massmedier än utbudet i sig (Jönsson m.fl. 1995). 
 

Svensken lägger ner omkring 5 timmar och 45 minuter varje dag på medieanvändning, varav TV och 
radio står för huvuddelen. Av den totala massmedietiden ägnas nästan hälften åt ”lyssnande”, en 
tredjedel åt ”tittande” och en femtedel av tiden till att läsa. Det ändrade medieutbudet under senare år 
har påverkat barns och ungdomars medieanvändning. Små barn tittar idag mindre på TV än tidigare 
med en övergång från svenska till alltmer utländska program. Även de något äldre ungdomarna har 
ändrat sin mediekonsumtion från svenskt mot utländskt utbud (Jönsson m.fl. 1995 sid 57). 
 

När det gäller hela befolkningens mediekonsumtion visar undersökningar att de populäraste 
TV-programmen består av nyheter, fiktionsserier, underhållningsprogram, sport samt lätt och 
populärt förpackad information. Många av dessa typer av program visas på reklambaserade 
kanaler vilket ger ungdomar stor kontakt med olika typer av reklam (Jönsson m.fl. 1995).  
 
Under första hälften av 1980-talet läste mer än 90 procent av de svenska hushållen en 
morgontidning vilket betyder att de flesta ungdomar har tillgång till morgontidningar i alla 
fall så länge de bor kvar hemma. Dagstidningar finns också tillgängliga på många andra håll,  
t ex i skolan, på jobbet eller hos kompisar. Den halvtimme som genomsnittsläsaren varje dag 
ägnar åt tidningsläsning har varit oförändrat så länge det funnits svenska undersökningar inom 
området (Jönsson m.fl. 1995). 
 
Den tid vi dagligen ägnar åt massmedia går bara någon procent åt till att läsa vecko- och 
serietidningar och tidsåtgången under senare år har snarare minskat än ökat. Under 1980-talet 
minskade upplagorna av vecko- och serietidningar, denna nedgång gällde samtliga typer av 
veckotidningar utom ungdomstidningar. Bland läsarna av vecko- och serietidningar fanns 
sociala och könsmässiga skillnader. Hälften av alla flickor läste veckotidningar jämfört med 
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en knapp fjärdedel av pojkarna. Pojkarna övervägde däremot bland serietidningsläsarna 
(Jönsson m.fl. 1995). 
 
Livsstilsreklam 
 
Livsstilsreklam som kom på 1970-talet är den dominerande reklamen idag. Från att reklamen 
varit produktinriktad med fakta och information om produkten har det gått till att förmedla en 
känsla, ett ideal. Denna känsla förmedlas genom musik, bilder och ord, produkten och dess 
pris och kvalité hamnar på andra plats. Informationen som ska leda till ett bra köp försvinner 
mer och mer (Konsumentverket 1998). 
 
Det rör sig i huvudsak om att koppla samman den utannonserade varan med vad som 
förutsätts vara ett gott liv, eller en tillvaro, där viktiga mänskliga behov är tillfredsställda. En 
”god tillvaro” i reklamens beskrivningar är ofta gemenskap, romantik/kärlek, 
erotik/sexualitet, ungdom, skönhet, spänning/äventyr, lyx/överflöd och dessa värden är 
”flitigt” utnyttjade i det som brukar kallas livsstilsreklam (Broström 1999). 
 
Marknadsföringen av Levi’s jeans och Coca-Cola är tydliga exempel på hur man med hjälp av 
image- och livsstilsreklam ger tydliga budskap som grundar sig på tre huvuddelar: 

- Social identitet – ”buy to join”, köparen får en grupptillhörighet. 
- Status – värdet av vad andra tycker och tänker, det vill säga värdet varan har i andras 

ögon. 
- Lust – att äga ”rätt” produkt ger ökat välbefinnande (Broström 1999). 

 
Björkvall skriver i sin avhandling att konsumtionen av varor och tjänster i en konsumentkultur 
är i hög grad betydelseskapande och betydelsebärande för självidentiteter när varor och 
tjänster används att upprätthålla status och en social ordning. Den sociala ordningen införlivas 
genom införskaffade av olika varor och tjänster. Reklamen hjälper här till att skapa en 
konsumtionskultur. Konsumtionskulturen är på så sätt både orsaken till och resultatet av 
reklamen och dess utformning (Björkvall 2003).  
 
Genom reklamen får människorna lösningar på hur de ska leva sitt liv. Konsumentkulturen 
tillhandahåller kommersiella lösningar. Relationen mellan självidentitet och konsumentkultur 
blir central, vi tvingas välja livsstilar. Reklamen tillhandahåller tydliga livsstilar som är 
förknippade med produkterna och tjänsterna som är till salu. Människan som alltid måste 
välja, erbjuds alltså kommersiella lösningar (Björkvall 2003). 
 
Reklam riktad till barn 
 
Att konstruera lekvärldar, befolka dem men konsumtionsföremål och presentera dem på ett 
attraktivt sätt, skyltfönster, leksaksavdelningar, temaparker eller reklam i tidningar eller på tv 
har blivit en av 1900-talets största succéer när det gäller marknadsföring till barn. Idag står 
inte barnen längre utanför och ser på utan är en del av lekvärlden. De kan idag delta i lekarna 
tillsammans med sagofigurerna i temaparker som Disneyworld, Astrid Lindgrens värld osv. 
Barnen är med i de interaktiva världarna och är själva medagerande. I leksaksreklamen kan 
man se detta genom att det sällan är verkliga barn utan figurer som barnen förväntas 
identifiera sig med (Brembeck, 2001). 
 
 Barns hela liv tycks genombrutet och kringgärdat av reklam. Från morgnarnas möte med sagorna på  
 paketet med frukostflingor till eftermiddagarnas och kvällarnas barn-tv, musiklyssnande, dataspelande  
 och serietidningsläsande är barns vardag invävd i konsumtionens symbolvärld (Brembeck, 2001 s 205). 



 4 

Barn är en viktig målgrupp, dels har de egna pengar men de påverkar också föräldrarna hur de 
ska använda sina pengar. På lång sikt är de också lönsamma, de konsumtionsvanor som 
grundläggs i ungdomen håller oftast i sig hela livet och förs senare vidare till nästa generation 
(Konsumentverket 1992). 
 
Enligt den amerikanska reklamindustrin ses barn som en speciell och självständig 
konsumentgrupp som de delat in i tre grupper utifrån reklambudskapen. Dessa är:  

(1) en grupp där annonsörerna tänker sig att barnen ska handla för sina egna pengar,  
(2) en grupp där man föreställer sig att barnen ska påverka sina föräldrar och andra vuxna 

för att få dem till att köpa vissa produkter,  
(3) en grupp där reklammakarna tänker sig att barnen även i framtiden kommer att köpa  

deras varor.  
Genom detta ska barnen påverkas både på kort och på lång sikt (Werner 1996). 
 
Reklamen hittar hela tiden nya vägar där mottagaren inte reflekterar över att det är ett 
säljbudskap. Marknadsförarna blir hela tiden skickligare på att få fram sitt budskap och 
använder många gånger redan välkända figurer för att sälja sin vara. Det kan vara anledningen 
till varför barn har svårt att skilja på reklam och program, särskilt den reklam som vänder sig 
direkt till dem. Barnen ser reklamen som en bruksanvisning för hur man ska leka med 
leksakerna. Den reklam som vänder sig till vuxna är lättare för barnen att genomskåda, den är 
helt enkelt till för att man ska köpa saker (Konsumentverket 1992). 
 
Genom att alla individer har olika sociala erfarenheter och sociala identiteter påverkas de 
olika av det budskap de mottar. Detta leder till att de har olik förmåga att läsa ett budskap 
kritiskt. Ju större förmåga individer har att läsa kritiskt ju mindre risk finns för att bli utsatt av 
alla budskap. En grupp människor kan kritisera en reklamannons för att den försöker lura 
människor medan en annan grupp med andra sociala erfarenheter och andra sociala identiteter 
inte drar samma slutsats. Den sistnämnda gruppen blir på så sätt mer lättåtkomlig (Björkvall 
2003). 
 
Enligt Gunilla Jarlbro, som studerat de undersökningar som gjorts i debatten för- eller emot 
TV-reklam riktad till barn, har de flesta barn utvecklat sin förmåga att förstå reklamens syfte 
och motiv först i 10-12 års ålder. Andra studier menade att barn redan i 3-6 års ålder har 
utvecklat en ”reklamkompetens”, att de förstår reklamens syfte (Jarlbro 2001). 
 
Lagstiftningen  
 
Radio- och Tv-lagen trädde i kraft i december 1996. Den ersatte bland annat radiolagen, som 
tidigare ändrats för att tillåta reklam i samband med att en kommersiell marksänd TV-kanal, 
TV4 startade sina sändningar 1991. I radio- och Tv-lagen återfinns förbudet mot att sända 
TV-reklam riktad till barn under 12 år (www.reklam.nu). 
 
 4 § Reklam i en TV-sändning får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. I  

reklam i en TV-sändning får det inte uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande  
roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år  (Radio- och Tv-lagen 1996:844  
kap 7, 4 §). 

 
Förbudet innebär att TV-kanaler som sänder från Sverige inte får sända reklam till barn under 
12 år. Detta kringgås genom att sända från andra länder i EU, det blir då deras lagar som 
gäller. Vi har idag två kanaler, TV3 och Kanal 5, som genom att sända från Storbritannien 
slipper rätta sig efter svenska lagar (www.reklam.nu). 
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Under Sveriges ordförandeskap i EU togs frågan om reklam riktad till barn upp. Den 
förhoppning man hade från Sverige och andra EU-länder var en ny gemensam EU-lag som 
förbjuder TV-reklam till barn. Men någon sådan lag har ännu inte gått igenom 
(www.reklam.nu). 
 
Könsriktad reklam 
 
Barn träffar ofta i tidningar och TV på roller som stärker könsrollerna och könstypiska 
mönster i status, beteenden och förmåga. I TV beter sig kvinnor och män ofta enligt de 
traditionella könsrollerna. Massmedia förstärker på så sätt könsrollerna även om de skulle ha 
all möjlighet att förändra dem (Hwang & Nilsson 1995). 
  

Män representeras t.ex. som större än kvinnor, kvinnor porträtteras ofta som liggande på sängar (och 
representeras på så sätt inte bara som underlägsna utan också som sexuellt tillgängliga). Ett annat  
exempel är den ”kvinnliga touchen” där föremål endast berörs med lätta fingrar. Denna ”touch” står  
i kontrast till ett kraftfullt manligt grepp. När män och kvinnor avbildas tillsammans kryper ofta  
kvinnor upp under mannens arm och låter sig beskyddas. Det omvända förhållandet är mycket ovanligt.  
I reklamen skapas alltså betydelser som håller isär män och kvinnor och som placerar mannen högst  
i hierarkin  (Björkvall, 2003 s 17). 
 

Barnreklam är ofta väldigt könssterotyp. Den hittar sin målgrupp genom olika färger, 
speakerröster och händelser. De är uppbyggda efter klassiska könssterotyper, killar är 
äventyrliga och tuffa och flickor mer omvårdande och lugna. Denna typ av reklam började i 
mitten av 1980-talet, innan var barn inte en nog specificerad grupp inom reklam 
(www.reklam.nu). 
 
Reklamen som är riktad till flickor är ofta i pastellfärg oftast rosa. Rösterna är ljusa, musiken 
är specialskriven många gånger översättningar från engelska. I reklamen finns oftast flickor 
som leker med produkten eller iakttar. När pojkar är målgruppen är färgerna andra, ofta blått 
men absolut inte pastell. Rösterna är grova och har hög ljudnivå. En annan stor skillnad 
mellan pojk- och flickreklam är att det sällan syns några barn i reklam riktad till pojkar. 
Istället är det leksakerna som står i centrum. Leksakerna får ett eget liv, bilarna kör själva, 
monstren går osv. (www.reklam.nu). 
 
Tv-reklam riktad till barn har en oerhörd påverkningspotential. Just samspelet mellan ljud och 
bild och glidningen mellan verkligt och overkligt är oerhört svårt att värja sig mot. 
Barnreklamen berättar inte så mycket om barn mer om små vuxna. Den berättar om vad små 
barn bör tycka om och den berättar tydligt vad det innebär att vara pojke eller flicka 
(Broström 1999). 
 
Erikssons psykosociala teori 
 
Erik Homburger Erikssons psykosociala teori är en vidareutveckling av Sigmund Freuds 
psykoanalys. Freud såg den mänskliga utvecklingen som i huvudsak avslutad efter puberteten 
medan Eriksson utsträckte utvecklingen till att omfatta hela livet. Han menade att det finns 
åtta tydliga utvecklingsfaser som sträcker sig från födseln till döden. Erikssons teori är också 
mera socialt inriktad än Freuds, drifterna får en tydligare socialpsykologisk inriktning. Den 
mest intressanta fasen i det här sammanhanget är den som inträder under pubertetens början 
och fram till dess slut (12-20 år). Den kallar Eriksson för Identitet – identitetsförvirring. 
Uppmärksamheten kretsar kring vem man är och vem man skulle kunna vara (Hwang & 
Nilsson, 1995). 



 6 

Eriksson säger att identitetsbildningen under ungdomstiden går ut på att definiera sig själv 
som en unik varelse och att utveckla en identitet. Det sker dels genom att foga samman de 
tidiga barnidentiteterna, dels genom att skapa en ny vuxenidentitet. Sökandet efter en ny 
identitet är enligt Eriksson ett grundläggande mänskligt behov, ett behov lika viktigt som mat, 
säkerhet och sexuell tillfredställelse. I synnerhet gäller detta för tonåringarna i det moderna 
samhället, där de slits mellan att hitta sin egenart, att känna kontinuiteten med det som varit 
och en solidaritet med gruppens ideal och samtidigt hitta vägen framåt i livet. Innan 
identitetsbildningen är klar, består identiteten mera av ett lappverk av olika bilder som ännu 
inte integrerats i varandra. Nyckeln till en positiv lösning av ungdomskrisen går via samspel 
med andra, både vuxna och jämngamla. Andra personer fungerar som en förebild, de 
förmedlar information som ungdomarna behöver för att få en fast bild av vem de är eller 
borde vara. Via andras reaktioner och åsikter formas självkänsla, självrespekt och 
självförtroende (Hwang & Nilsson, 1995). 
 
Den sociala miljön runtom utövar ett starkt intryck på ungdomarna. Olika kulturer skiljer sig 
ifråga om att tillhandahålla identitetsalternativ åt ungdomarna. Ju fler identitetsalternativ 
samhället erbjuder desto mer turbulent blir tonårstiden. Den negativa lösningen av en 
eventuell kris i denna känsliga ålder kan ta sig uttryck som en osammanhängande och 
ofullständigt jaguppfattning. Det kan röra sig om allt från att inte riktigt veta vem man är till 
närmast psykotiska förvirringstillstånd. Den ”normala förvirringen” kännetecknas av en hög 
grad självmedvetenhet, beslutsångest, prestationsångest och svårigheter med nära relationer. 
Eriksson menade, att identitetsbildandet är en förutsättning för att kunna gå vidare till nästa 
stadium i sin utveckling. I detta stadium ska man vara i stånd att engagera sig i en annan 
människa. Uppfattningen att människan måste känna sig själv innan man kan älska någon 
annan är numera allmänt accepterad (Hwang & Nilsson, 1995). 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo-94 står: 
 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ. 
                                                                                                             (Utbildningsdepartementet s. 7) 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem. (…)   
Mål att sträva mot 
• lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att  
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden    
(…)  
 har kunskap om medier och dess roll 
 (Utbildningsdepartementet s 11) 

 
Vidare har jag hittat stöd för mitt syfte att se på skillnader mellan könen i Lpo-94 i följande 
citat. 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. 
                                                                    (Utbildningsdepartementet s 6) 
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Syfte 
 
Syftet är att studera om undervisning i reklam kan öka elevers förmåga till kritisk granskning 
samt om eventuell skillnad finns i värdering av reklam mellan pojkar och flickor. 
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Metod 
 
För att uppnå mitt syfte att öka elevernas förmåga till kritisk granskning av reklam har jag 
undervisat om reklam och dess olika former. Eleverna har i helklass och mindre grupper fått 
diskutera olika frågeställningar. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det vetenskapliga förhållningssättet i mitt arbete är både positivistiskt och hermenutistikt då 
jag använt mig både av intervjuer och enkäter. 
 
Patel och Davidsson (1994) skriver att forskarens förhållningssätt inom positivismen skall 
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens person, 
politiska, religiösa och känslomässiga läggning skall inte på något sätt kunna påverka 
forskningsresultatet. Vidare skriver Patel och Davidsson (1994) om hermeneutiken som en 
tolkningslära där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen. 
 
Kvantitativ och kvalitativ forskning 

 
Matematik och statistik, olika typer av mätningar med numeriska observationer kallas 
kvantitativa. Till denna metod hör exempelvis experiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär. En annan grupp av metoder betecknas som kvalitativa och kännetecknas av att 
de inte använder sig av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 
skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet” 
(Backman 1998). 
 
Statistiken är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta 
information. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare 
kunskap. Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. (Patel & Davidsson 1994). 
 
För att se om mitt syfte kunde uppnås använde jag mig av enkäter i helklass, en i början och 
en i slutet, och intervjuer av några elever. Jag använde mig då av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder och fick på så sätt två skilda mätinstrument som hjälpte mig att bedöma 
resultatet av mitt arbete. 
 
Enkäter och intervjuer 
 
Både intervjuer och enkäter är tekniker för att samla information som bygger på frågor. 
Teknikerna har alltså en del gemensamt men också sådant som skiljer dem åt.  Vid arbete med 
frågor för att samla information måste två aspekter beaktas. Dels hur mycket ansvar som 
lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning, kallad 
standardisering. Dels i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt 
beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter, kallas strukturering (Patel & 
Davidsson 1994). 
 
Jag valde att ha både standardiserade och två öppna frågor i enkäterna. Det blev på så sätt 
lättare att sammanställa när det inte var så många olika skilda svar. Vid intervjuerna hade jag 
helt standardiserade frågor som ställdes med låg strukturering för att ge eleverna större 
svarsutrymme.  
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Försökspersoner 
 
Jag har genomfört mitt utvecklingsarbete i en femte klass Norrbottens inland med 15 elever, 6 
pojkar och 9 flickor. Som jämförelsegrupp vid enkät 2 har jag använt mig av parallellklassen 
på 18 elever, 10 flickor och 8 pojkar. 
 
Bortfall 
 
Vid första enkättillfället var en pojke frånvarande. Under lektionerna v.42-43 var en flicka 
frånvarande. Vid enkättillfället med jämförelsegruppen saknades tre elever, två flickor och en 
pojke. 
 
Material 
 
Det material jag använt mig av är två enkäter en i början och en i slutet av utvecklingsarbetet 
och intervjuer som spelades in på band. Vidare har jag använt inspelade reklamsnuttar, 
tidningsreklam och en film om reklam (Mediedjungeln Om killar och tjejer i media). Video, 
TV, videokamera och OH-apparat har också använts i arbetet. 
 
Genomförande 
 
Tidsplan för utvecklingsarbetet 
 
Vt 2004 Ht 2004 
Val av inriktning. 
Litteratursökning. 
PM skrivs. 

Rapportskrivning. 
Praktikperiod med undersökningar i klass. 
Rapporten färdigställs. 

 
Tidsplan för arbetet i klassen 
 
v. 40 v. 41 v. 42 v. 43 
Introduktion av 
arbetet. 
Enkät. 

Reklam i 
dagstidningar. 

Reklam och kön. 
Vi såg filmen Om 
killar och tjejer i 
media.  
Reklam ur tidningar. 

Vi såg inspelade 
reklamsnuttar och 
diskuterade 
gemensamt dessa. 

 
v. 44 v. 45 v. 46 v. 47 
Lov. Introduktion till 

grupparbetet. 
Arbete med 
reklamfilm. 
Inspelning av 
reklamfilm. 

Enkät. 
Intervju. 
Redovisning av den 
egna reklamfilmen. 

 
 
Under höstterminen 2004 genomförde jag mitt utvecklingsarbete med att försöka få eleverna 
att kritiskt värdera den reklam de möts av i TV och tidningar.  
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Jag började med att låta eleverna besvara en enkät (se bilaga 1) dels för att se vilken kontakt 
de hade med reklam och dels för att se vilken tillgång de hade i form av TV-kanaler och 
tidningar. Utifrån denna enkät fick jag lite mer information om elevernas förkunskaper och 
vilka tidningar jag kunde använda vidare i arbetet. Genom undervisning gav jag eleverna 
kunskaper om reklam och hur den utformas för att nå sitt budskap, att vi ska köpa deras 
produkt. Under arbetets gång genomförde jag intervjuer med några elever (se bilaga 5 och 6). 
Jag avslutade med en enkät för att se om det skett någon förändring bland eleverna efter mitt 
arbete med dem (se bilaga 2). 
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Resultat 
 
Här redovisar jag resultaten från enkäterna och intervjuerna. Jag har genomfört tre skilda 
enkäter (se bilaga 1 och 2). Den första gav mig kunskap om elevernas kontakt med tv och 
tidningar samt vad de tyckte om reklam. Den andra enkäten genomförde jag i slutet av 
praktiken då jag också genomförde en enkätundersökning i parallellklassen, detta för att få 
något att jämföra med. I parallellklassen använde jag enkät 2 (se bilaga 2) utom de två sista 
frågorna. Förutom denna kvantitativa undersökning gjorde jag interjuver med fyra elever. 
 
Enkäterna redovisas tillsammans fråga för fråga för att lättare få en överblick över skillnader 
och likheter mellan svaren. Andra enkätundersökningens frågor till klassen och 
jämförelsegruppen var samma som vid första tillfället. Den första enkäten innehöll några 
bakgrundsfrågor som gav mig kunskap om elevernas medievanor, vilka kanaler de tittar på 
och vilka tidningar de helst läser. Här återges endast en kort sammanfattning vilken belyser 
procentuell fördelning av samtliga svar. Ett fullständigt resultat visas i tabell 1-5, bilaga 3.  
 
· 64,3% av eleverna anger att de har tillgång till samtliga kanaler. Av dessa är 21,4% pojkar 
och 42,9% flickor. 
 
· Den populäraste kanalen att titta på är TV4 för både flickor och pojkar. Efter den kommer 
övriga kanaler och TV 3 samt Kanal 5 tillsammans. Av detta kan man se att eleverna i första 
hand väljer en kanal som är reklambaserad när de ska se på TV. 
 
· 78,6% av eleverna säger att de ser på TV varje dag. 85,7% uppger att de ser på TV mindre 
än 2 timmar per dag och 14,3% säger att de ser mellan 3-5 timmar per dag. 
 
· Vilka tidningar som eleverna läser varierar mycket. Den tidning som läses mest är dock 
Kalle Anka. Av tabellen kan man också se att det är flickorna som läser mest. 
 
Här har jag sammanställt alla enkäterna fråga för fråga. Först presenteras resultaten från enkät 
1, därefter enkät 2 och slutligen resultatet från jämförelsegruppens enkät. Resultatet redovisas 
på detta sätt genom hela resultatdelen.   
 
Tabell 6. Elevernas inställning till reklam i TV och tidningar. 
Enkät 1, 14st Intressant Informativt Onödigt 
Flickor 4 3 2 
Pojkar  3 2 
Totalt 4 6 4        
 
Kommentar: 6 av 14 upplever reklamen som informativ och 4 av 14 upplever den onödig och 
4 av 14 flickorna upplever den intressant. 
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Tabell 7.  
Enkät2, 15st Intressant Informativt Onödigt 
Flickor 5 2 2 
Pojkar  3 3 
Totalt 5 5 5 
 
Kommentar: Här har fördelningen blivit 5 för alla alternativ. 
 
Tabell 8.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Intressant Informativt Onödigt 

Flickor 2 2 4 
Pojkar 1 2 4 
Totalt 3 4 8 
 
Kommentar: 3 av 15 upplever reklam intressant av dessa är 2 flickor och 1 pojke. 4 tycker att 
det är informativt och 8 tycker att det är onödigt. 
 
Tabell 9. Behöver man reklam i TV och tidningar. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor 5 3 1 
Pojkar 3 1 1 
Totalt 8 4 2 
 
Kommentar: 8 tycker att reklam behövs medan 4 inte anser det. 2 vet inte. 
 
Tabell 10.  
Enkät 2, 15st Ja  Nej Vet inte 
Flickor 6 1 2 
Pojkar 4  2 
Totalt 10 1 4 
 
Kommentar: 10 tycker att reklam behövs medan endast 1 inte anser det.  
 
Tabell 11. 
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja  Nej Vet inte 

Flickor 3 4 1 
Pojkar 4 2 1 
Totalt 7 6 2 
 
Kommentar: 7 av eleverna tycker att reklam behövs medan 6 inte tycker det. 2 vet inte. 
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Tabell 12. Påverkas du av reklam i TV och tidningar. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor  4 5 
Pojkar 1 3 1 
Totalt 1 7 6 
 
Kommentar: Av eleverna är det 7 st, 50% som inte tror att de påverkas av reklam. 1 tror det 
och 6 vet inte. 
 
Tabell 13.  
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 5 2 
Pojkar 1 4 1 
Totalt 3 9 3 
  
Kommentar: 3 av 15 tror att de påverkas av reklamen, 9 tror inte att de gör det och 3 är 
osäkra. 
 
Tabell 14.     
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte 

Flickor 6 2  
Pojkar 1 5 1 
Totalt 7 7 1 
 
Kommentar: 7 st i jämförelse gruppen tror vardera att man påverkas och att man inte  
påverkas endast 1 vet inte. 
 
Tabell 15. Påverkas man av reklamen att köpa en viss produkt. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 5 2 
Pojkar  4 1 
Totalt 2 9 3 
 
Kommentar: I tabell 15 ser man att det är en övervägande majoritet 9 st, 64,3% som inte tror 
att man påverkas att köpa en viss produkt. 
 
Tabell 16. 
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 5 2 
Pojkar  4 2 
Totalt 2 9 4 
 
Kommentar: Här ser svaren ut som för tabell 15 förutom för alternativet vet inte, vilket ökat 
till 4. 
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Tabell 17.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte 

Flickor 4 3 1 
Pojkar 3 3 1 
Totalt 7 6 2 
 
Kommentar: Av jämförelsegruppen tror 7 att man påverkas att köpa en viss produkt. 
 
Tabell  18. All reklam i TV och tidningar är riktig. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte  Delvis 
Flicka  1 2 2 4 
Pojkar 1 3  1 
Totalt 2 5 2 5 
 
Kommentar: Det var 2 som trodde att all reklam är riktig. 5 tror inte det och 5 tror att den 
delvis kan vara riktig. 2 vet inte. 
 
Tabell  19. 
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte  Delvis 
Flicka   2 2 5 
Pojkar  4  2 
Totalt  6 2 7 
 
Kommentar: 6 tror inte att all reklam är riktig och 7 tror att den kan vara det delvis. 2 vet inte. 
 
Tabell  20.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte  Delvis 

Flicka  1 4 2 1 
Pojkar 1 1  5 
Totalt 2 5 2 6 
 
Kommentar: Tabell 20 visar att 6 elever delvis tror att all reklam är riktig. 
 
Tabell 21. Gör en känd person en reklam mer trovärdig. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 2 5 
Pojkar 2 3  
Totalt 4 5 5 
 
Kommentar: Om en känd person gör en reklam mer trovärdig gav inget entydigt svar. 4 tror 
det och vardera 5 tror inte det eller vet inte. 
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Tabell 22.  
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 3 2 4 
Pojkar 2 2 2 
Totalt 5 4 6 
 
Kommentar: 6 vet inte, tätt följt av de som tror det 5 och 4 tror inte att det har någon 
betydelse. 
 
Tabell 23.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte 

Flickor 2 6  
Pojkar 1 4 2 
Totalt 3 10 2 
 
Kommentar: En klar majoritet tror inte att det har någon betydelse om personen är känd, 10 st. 
 
Tabell 24. Gör reklamen i TV och tidningar att man vill handla mer. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 4 3 
Pojkar 1 4  
Totalt 3 8 3 
 
Kommentar: 8 säger att reklam inte påverkar dem att handla mer, 3 tror att den gör det och 3 
vet inte. 
 
Tabell 25.  
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 2 5 2 
Pojkar 2 3 1 
Totalt 4 8 3 
 
Kommentar: Svaren har inte förändrats så mycket från tabell 24. 8 tror inte att man påverkas, 
4 tror att man påverkas och 3 vet inte. 
 
Tabell 26.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte 

Flickor 4  4 
Pojkar 4 1 2 
Totalt 8 1 6 
 
Kommentar: I jämförelsegruppen är det endast 1 som inte tror att man inte påverkas att handla 
mer 8 tror det och 6 vet inte. 
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Tabell 27.  Skiljer sig reklam riktad till pojkar och flickor sig åt. 
Enkät 1, 14st Ja Nej Vet inte 
Flickor  8 1 
Pojkar 4 1  
Totalt 4 9 1 
 
Kommentar: 4 st, alla pojkar, tror att det skiljer mellan reklam till pojkar och flickor. 9 tror 
inte det och 1 vet inte. 
 
Tabell 28.  
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 5  4 
Pojkar 6   
Totalt 11  4 
 
Kommentar: Hela 11 av 15 tror att det skiljer sig mellan reklam till pojkar och flickor medan 
4, alla flickor, inte vet. 
 
Tabell 29.  
Jämförelsegrupp, 
15st 

Ja Nej Vet inte 

Flickor 5 1 2 
Pojkar 5 2  
Totalt 10 3 2 
 
Kommentar:  10 tror att det skiljer sig åt, 3 tror inte att det gör det och 2 vet inte. 
 
Tabell 30. Är du mer kritisk till budskapet i reklam efter den undervisning du fått. 
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 5 2 2 
Pojkar 4 2  
Totalt 9 4 2 
 
Kommentar: 9 säger sig vara mer kritisk till reklam idag, av dessa är 5 flickor och 4 pojkar. 4 
tycker inte att det är mer kritiska och 2 vet inte. 
 
Tabell 31. Har det varit roligt och lärorikt att arbeta med reklam? 
Enkät 2, 15st Ja Nej Vet inte 
Flickor 9   
Pojkar 5  1 
Totalt 14  1 
 
Kommentar: Nästan alla har tyckt om att arbeta med reklam, 14 st. 
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Jag gör här en jämförelse mellan två utvalda frågor för att se om min undervisning gjort 
någon skillnad och vilken skillnad det är mellan klasserna. 
 

All reklam i TV och tidningar är riktig.
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Figur 1.  
 
Diagrammet i figur 1 visar att det skett en förändring från undersökningstillfälle 1 och 2 samt 
att det är en viss skillnad mellan klassen och jämförelsegruppen.  
 
 

Skiljer sig reklam riktad till pojkar och 
flickor sig åt.
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Figur 2. 
 
Av tabell 4 kan man se en tydlig skillnad mellan enkät 1 och 2. Eleverna har blivit mer 
medvetna om skillnaderna i reklam till pojkar och flickor. Vad man också ser är att 
jämförelsegruppen är mycket klar med att det finns skillnader. 
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Är du mer kritisk till budskapet i reklam 
efter den undervisning du fått?
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Figur 3. 
 
På den sista enkäten hade jag en fråga där de skulle besvara om de blivit mer kritiska till 
reklamens budskap. Figur 5 visar att 60% tycker sig vara mer kritiska efter den undervisning 
de fått.  
 
Enkätens öppna frågor 
 
Syftet med enkätens öppna frågor var att ta reda på vilken typ av reklam som eleverna 
kommer ihåg och varför just dessa. 
 
· Nämn någon reklam, i TV eller tidningar som du minns/tycker bra om. 
 
Svaren blev varierande bl.a. nämns Ica-reklamen, Ipren, Synsam – behöver du nya glasögon, 
Billinge – ost reklam med en älg, Skogaholm – vår goda limpa och spelreklam. 
 
·Varför just den? 
 
Här är det ingen som nämnt att det är produkten som gör att de minns/tycker om just den 
reklamen. Det är att den är rolig eller att det blir som en serie, ex Ica-reklamen som gör dem 
minnesvärda och underhållande. 
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Sammanfattning av intervju 
 
Här har jag sammanfattat vad dessa fyra elever sa under intervjun. De fick se tre olika 
reklambilder hämtade från annonser i dagstidningar och utifrån dessa tyda vad den ville säga, 
vem målgruppen var och vilken produkt den ville sälja. Sen fick de se reklamen i sin helhet 
och vi pratade om den var bra eller dålig, var budskapet otydligt utifrån bilden? Annonserna 
var Dressmann, brun-utan-sol spray och Synsam (se bilaga 6).   
 
Intervjuerna gjordes utifrån dessa frågeställningar: 
·Vem riktar sig reklamen till?   
·Hur kan man se det? 
·Vad vill de sälja? 
·Är det en bra/dålig reklam? (Visar hela reklamen) 
·Vad gör en reklam bra, att man lockas att köpa produkten? 
·Vad har du lärt dig om reklam under den här undervisningsperioden? 
 
Dressmann reklam 
Alla kunde direkt se vilken produkt man ville sälja, kläder, vilket de tyckte gjorde den bra, 
den var tydlig. En av eleverna tyckte om den med tanke på rösten i TV-reklamen. 
 
Spray reklam 
Det var svårt att se vad den här reklamen ville sälja. Att den riktade sig till tjejer eller 
tonåringar var alla överens om och att det rörde sig om någon typ av spray. Produkten skulle 
ha visats tydligare tyckte de, den var svår att förstå. 
 
Synsam reklam 
Utifrån bilden var alla överens om att det rörde sig om läppstift till äldre kvinnor. Det såg man 
genom att kvinnan på bilden var äldre och hade gamla kläder. När de fick se hela reklamen 
tyckte någon att den var svår att förstå medan en annan tyckte den var rolig. 
 
Alla de intervjuade tyckte det hade varit roligt att jobba med reklam och tyckte att de lärt sig 
hur reklamen är uppbyggd. En elev sa att hon nu förstod hur de tänkte och att de ville att man 
skulle köpa deras produkt. Att reklamen skiljer sig mellan målgrupper hade de inte tänkt på 
tidigare samt att färger gör att det tilltalar olika målgrupper.  De tyckte även att de lärt sig att 
vara tydlig för att nå fram med sitt budskap tex. när de gjorde sin egen reklamfilm. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om instrumentets tillförlitlighet. När man använder sig av intervjuer 
eller observationer är tillförlitligheten för undersökningen i hög grad relaterad till 
intervjuarens och observatörens förmåga. Förutsättningar för god reliabilitet är att intervjuaren 
och observatören är tränade (Patel & Davidsson1994). 
  
Jag anser att reliabiliteten har varit god då jag använt mig av två olika mätinstrument, enkäter 
och intervjuer. Resultatet blir säkrare då två skilda metoder används. Enkäterna jag använt 
mig av har hjälpt mig förstå hur eleverna ser på reklam. 
 
Faktorer som kan ha påverkat resultatet är då elever varit frånvarande. Detta leder till att dessa 
elever inte har en likvärdig grund som de övriga eleverna vid den sista enkätundersökningen. 
Andra faktorer som kan påverka resultatet är min begränsade erfarenhet att genomföra 
intervjuer. Det är väldigt svårt att inte styra eleverna genom att ställa ledande frågor samt att 
ställa rätt följdfrågor. 
 
Validitet 
 
Att veta vad vi undersöker, validiteten, handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att 
vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker. När vi gör undersökningar om människor rör 
det oftast inställningar, upplevelser, kunskap och liknande. Det instrument man använder sig 
av ska mäta just det man har för avsikt att mäta (Patel & Davidsson1994). 
  
Enkätens frågor ger en klar bild av elevernas medievanor och då frågorna följer samma 
mönster vid båda tillfällen ger de en bild om någon förändring skett. Vad som kan kritiseras är 
att det inte genomförts någon provenkät. Det är väldigt svårt att genom enkäter mäta om den 
kritiska värderingsförmågan har ökat, jag har då genomfört intervjuer men som tidigare 
nämnts är det svårt för en ovan intervjuare att leda samtalet på ett korrekt sätt. Jag tycker mig 
dock se en viss förändring och framförallt medvetenhet hos eleverna. Utifrån detta material 
har det varit svårt att se någon skillnad mellan pojkar och flickors värderande av reklam.  
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka om undervisning om reklam och dess påverkan 
ökar elevernas förmåga till kritisk granskning samt skillnad i värdering av reklam mellan 
pojkar och flickor. Detta är precis som jag påpekat i bakgrunden viktigt för uppbyggandet av 
deras identitet. Björkvall (2003) trycker på hur skillnaden mellan sociala erfarenheter och 
identiteter påverkar förmågan att kritiskt granska ett budskap. Konsumentverket (1992) 
skriver att barn är en viktig målgrupp då de dels har egna pengar men att de också påverkar 
föräldrarna att handla en viss produkt. Jag ville också se om det fanns någon skillnad i 
värdering av reklam mellan pojkar och flickor.  
 
 Ju starkare övertygad man är att TV avbildar verkligheten, desto mer påverkas man via identifikation  
 med dem som har makt och som ofta beter sig aggressivt. (Hwang & Nilsson, 1996 s 198)   
 
Undersökningen visar att eleverna ser relativt mycket på TV men läser inte tidningar i så stor 
utsträckning, det är flickorna som läser mest vilket stämmer med vad Jönsson m.fl. (1995) 
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skriver. Den tid de ser på TV väljer de i första hand kanaler som är reklambaserade vilket kan 
ses som ganska naturligt då många av dessa kanaler vänder sig till en yngre publik med sitt 
programutbud. Då det i ungdomstidningar så som Julia, Kalle Anka osv. inte finns så mycket 
reklam är det just genom TV:n de utsätts för mest reklam.  
 
Främsta orsaken till att eleverna minns en TV-reklam är på grund av underhållningsvärdet. 
Reklam ska var humoristisk eller innehålla en handling som gör att man vill se ”nästa 
avsnitt”.  
 
Eleverna upplever reklamen som nödvändig till stor del även om en del tycker den är onödig, 
vilket kan bero på att de vet att reklamen bidrar med intäkter. I början av undersökningen kan 
man se att av eleverna i årskurs 5 är det endast en som tror sig bli påverkad av reklamen. Vid 
nästa mättillfälle har siffran ökat till 3 personer samtidigt som fler också säger sig inte alls bli 
påverkad. Detta kan man tolka som att eleverna blivit mer medvetna om sitt eget handlande, 
några förstår nu att de påverkas medan andra inte alls tycker sig påverkas.  
 
Om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar i värderandet av reklam är svårt att 
utifrån denna undersökning säga. Man kan se att flickorna tycker sig vara marginellt mer 
kritiska till reklam efter den sju veckors period som arbetet pågått. Det är dock svårt att 
värdera hur riktigt det resultatet är då det helt är upp till deras eget tycke. Det är dock positivt 
att de själva tycker att de blivit mer kritiska. Precis som det framgår på www.reklam.nu är 
barnreklam väldigt könssterotyp vilket eleverna uppger att de lärt sig. De intervjuer jag gjort 
visar att eleverna tydligt kan se vem som är målgrupp genom upplägget av reklamen. 
Intervjuerna och de öppna enkätfrågorna visar också att om en reklam uppfattas som bra eller 
dålig beror på humorn i reklamen men även hur tydligt den visar sin produkt. Av intervjuerna 
framgår också precis som Konsumentverket (1992) påpekar att barn har svårare att 
genomskåda reklam riktad till barn. En av de intervjuade eleverna sa ”att hon nu förstod mer 
hur de tänkte och att de ville att man skulle köpa deras produkt”.   
 
Att under sju veckor ändra elevernas synsätt på reklam är inte enkelt. Jag tycker dock att jag 
under den här perioden fått eleverna att tänka mer på hur reklamen är uppbyggd och dess 
budskap vilket leder till att de kan vara mer kritisk emot den. Enligt Gunilla Jarlbro (2001) 
utvecklar barn sin förmåga att förstå reklamens syfte och motiv i 10-12 års ålder vilket jag 
tycker mig kunna se på undersökningens 11-åringar. Skolan har en viktig roll att lära eleverna 
kritiskt tänkande. De kritiska glasögonen ska alltid sitta på näsan för att se genom de budskap 
massmedia vill förmedla.  
   
Fortsatt forskning 
 
Barn och ungdomar idag utsätts för stor påverkan från olika typer av massmedia. Jag har i min 
undersökning använt mig av tidnings – och TV-reklam. Det skulle vara intressant att fortsätta 
med en bredare forskning där man även tittar på reklam via ex. Internet, film och SMS. Man 
skulle också kunna titta på hur reklamen påverkar ungdomars kroppsideal och självkänsla. 
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  Bilaga 1 
                                                                   

Enkät 1 
 

 Flicka   Pojke 
 
Vilka TV-kanaler har du hemma? 
 

       
SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 Andra kanaler 

 
 

Vilken kanal ser du mest på? Sätt bara ett kryss. 
 

      
SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 Andra kanaler 
 
 
Hur ofta ser du på TV? 
 

    
Varje dag  3-5 dagar/vecka 
 
Hur lång tid per dag uppskattar du att du ser på TV? 
 

     
Mindre än 2 timmar 3-5 timmar  6 timmar eller mer 
 
Vilka tidningar läser du? 
 

       
Kalle Anka Musse Pigg Min Häst Frida Okey Julia 
  

 Dagstidningar (ex. Norra Västerbotten, Piteå-tidningen) 
 

 Andra tidningar 
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Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst. Bara ett svar  till varje 
fråga. 
 
 
Vad tycker du om reklam i TV och tidningar? 

     
Intressant             Informativt       Onödigt 
 
Behövs reklamen i TV och tidningar? 

     
Ja   Nej  Vet inte 

 
Tror du att du påverkas av reklam i TV och tidningar?  

     
Ja   Nej  Vet inte 
 
 
Gör reklamen att du köper en viss produkt.  

     
Ja  Nej  Vet inte 

 
 
Jag tror att all reklam i TV och tidningar är riktig? 

       
Ja   Nej  Vet inte     Delvis   
 
Blir reklam mer trovärdig om det är en känd person som gör reklam för en 
vara?  

     
Ja  Nej  Vet inte 
 
Påverkar reklam i TV och tidningar köplusten, att man vill handla mer? 

     
Ja   Nej  Vet inte 
 
Är det någon skillnad på reklam om den vänder sig till pojkar eller flickor? 

     
Ja   Nej  Vet inte  
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Nämn någon reklam, i TV eller en tidning, som du minns/tycker bra om? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Varför just den? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Enkät 2 
 
Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst. Bara ett svar till varje 
fråga. 
 

 Flicka   Pojke 
 
Vad tycker du om reklam i TV och tidningar? 

     
Intressant             Informativt       Onödigt 
 
Behövs reklamen i TV och tidningar? 

     
Ja   Nej  Vet inte 

 
Tror du att du påverkas av reklam i TV och tidningar?  

     
Ja   Nej  Vet inte 
 
 
Gör reklamen att du köper en viss produkt.  

     
Ja  Nej  Vet inte 

 
 
Jag tror att all reklam i TV och tidningar är riktig? 

       
Ja   Nej  Vet inte     Delvis   
 
Blir reklam mer trovärdig om det är en känd person som gör reklam för en 
vara?  

     
Ja  Nej  Vet inte 
 
Påverkar reklam i TV och tidningar köplusten, att man vill handla mer? 

     
Ja   Nej  Vet inte 
 
Är det någon skillnad på reklam om den vänder sig till pojkar eller flickor? 

     
Ja   Nej  Vet inte  
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Har du blivit mer kritisk till vilket budskap reklam i TV och tidningar har 
efter den undervisning du fått om reklam? 

     
Ja  Nej  Vet inte 
 
Har det varit roligt och lärorikt att arbeta med reklam? 

     
Ja  Nej  Vet inte 
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Enkätsvar 
 
Tabell 1.   TV-kanaler som eleverna har hemma. 
Enkät 1, 
14st 

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5 Övriga 

Flickor 9 9 6 7 7 6 
Pojkar 5 5 3 5 4 3 
Totalt 14 14 9 12 11 9 
 
Kommentar: Av tabell 1 kan man se att 64,3% av eleverna har tillgång till samtliga kanaler. 
Tittar man på skillnaden mellan kön så har 21,4% av pojkarna alla kanaler medan 42,9% av 
flickorna har det. 
 
Tabell 2. TV-kanal som eleverna ser mest på. 
Enkät 1, 
14st 

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5 Övriga 

Flickor    1 3 2 3 
Pojkar   1 3  1 
Totalt 0 0 2 6 2 4 
 
Kommentar: TV4 är den populäraste kanalen att titta på, 42,9% av eleverna ser mest på den. 
Den är lika populär mellan båda könen 21,4% väljer TV4. 
 
Tabell 3. Hur ofta ser eleverna på TV. 
Enkät 1, 14st Varje dag 3-5 dagar/vecka 
Flickor 6 3 
Pojkar 5  
Totalt 11 3 
 
Kommentar: 78,6% av eleverna säger att de ser på TV varje dag. Det är endast 21,4% av 
flickorna som säger att de ser på TV 3-5 dagar per vecka. 
 
Tabell 4. Hur lång tid per dag ser eleverna på TV. 
Enkät 1, 14st Mindre än 2 timmar 3-5 timmar 6 timmar eller mer 
Flickor 8 1  
Pojkar 4 1  
Totalt 12 2  
 
Kommentar: 85,7% uppger att de ser på TV mindre än 2 timmar per dag, endast 14,3% säger 
att de ser 3-5 timmar per dag. 
 
Tabell 5.  Elevernas svar över vilka tidningar de helst läser. 
Enkät 1 
14st 

Kalle 
Anka 

Musse 
Pigg 

Min 
häst 

Frida Okey Julia Dags-
tidningar 

Övriga 
 

Flickor 4 1 5  3 4 5 3 
Pojkar 3       2 
Totalt 7 1 5  3 4 5 5 
 
Kommentar: Det man ser av tabell 5 är att Kalle Anka är populärast. 
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Lektioner 
 
Pass 1 
 
Mitt första lektionspass började med att jag presenterade mitt arbetsområde och vad vi skulle 
göra de närmaste veckorna. De skulle få arbeta med TV- och tidningsreklam. Jag delade efter 
det ut en enkät där jag förklarade att jag med hjälp av svaren skulle arbeta vidare. 
 
Pass 2 
 
Jag pratade om olika typer av reklam och hur reklam kan se ut. Jag tog upp att reklam inte får 
se ut hur som helst, den får inte vara diskriminerande eller missvisande. Reklam som finns i 
TV får inte rikta sig till barn under 12 år. Alla hade dock sett reklam riktad till barn under 12 
år så jag förklarade att dessa kanaler sänder från andra länder och kommer på så sätt undan 
denna lag.  
 
Det var under denna vecka tidningen i skolan, alla skolans elever hade då tillgång till var sitt 
nummer av en dagstidning, vilket passade utmärkt. Lektionen avslutades med att alla fick 
klippa ut en annons var och sedan motivera varför de valde just den. För många var det svårt 
att till en början se vad som var en annons. I dagstidningar är det mycket reklam för 
dagligvaror så de flesta urklipp handlade om mat som de tyckte om. 
 
Pass 3 
 
Vi såg filmen Om killar och tjejer i media. Den belyste på ett bra sätt hur kvinnor och män 
ges olika roller i media och reklam. Kvinnorna framställs hjälplösa och utseendefixerade med 
ljusa bakgrundsfärger. Männen framställs starka, aktiva och trygga med dova mörka 
bakgrunder.  
 
Efter filmen diskuterade vi den och om det verkligen stämde. För några var det ingen nyhet 
medan det för andra blev en aha-upplevelse. 
 
Efter det fick de två och två (kille/tjej) leta efter reklam i tidningar (Svensk Jakt, Amelia, 
Julia, Okey, Kalle Anka, Musse Pigg, dagstidningar). Uppgiften var att tillsammans hitta en 
reklam som vänder sig till vardera kille/tjej och motivera varför de valt just den. De utklippta 
reklamerna sattes upp i klassrummet på två skärmar. En för reklam till killar/män och en för 
reklam till tjejer/kvinnor. Genom att göra detta syntes skillnaden tydligt mellan könen. 
Skärmen för killar var mörk med mycket mörkt grönt och blått medan skärmen för flickor 
hade ljusa pastellfärger oftast i rosa nyanser. 
 
Pass 4 
 
Vi tittade på inspelade reklamfilmer från TV som alla var välkända för eleverna. Först tittade 
vi igenom alla för att sedan pausa efter varje och prata om den med tanke på målgrupp och 
upplägg för att nå denna målgrupp.  
 
Av dessa valde jag sedan ut fyra stycken som de i fyra mindre grupper diskuterade. De skulle 
berätta vilken de tyckt bäst om och varför. De fyra reklamerna var: 
·Garnier schampo där ett gäng ungdomar står utanför ett matställe och en av tjejerna får sitt 
hår fastknytt. Hon tar bara tag i håret och drar loss. Garnier – long and strong. 
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·Grandiosa pizza där en kille står med en förpackning pizza i hissen och en tjej visar intresse 
för honom. Hon följer med hem, de äter upp pizzan och hon går.  
·Motorolas reklam för deras nya telefon som är utformad med både teckningar och häftig 
musik. 
·Dressmann. Reklamen är mörk med en manlig speakerröst som berättar om produkterna för 
just denna vecka, det är inga personer med. 
 
Av grupperna var det tre som tyckte bäst om pizza reklamen, som vänder sig till alla, för att 
pizza är gott och det var bra musik till. Den fjärde gruppen tyckte bäst om schamporeklamen 
av ungefär samma anledning att det var bra musik. 
 
Pass 5 
 
Jag introducerade det grupparbete som de skulle genomföra. Uppgiften var att i grupp göra en 
egen reklamfilm om ett schampo, jag valde produkt mest utifrån tidsaspekten att det tar lång 
tid att komma fram till ett gemensamt beslut om produkt.  
 
Med hjälp av OH-bilder gick jag igenom vad man bör tänka på när man använder 
videokamera och ska filma (Danielsson, 1997). Eleverna skulle tänka på vilken känsla de ville 
förmedla med sin film. 
  
Översiktsbild /  
Totalbild  → Visar var någonstans och i vilken miljö handlingen utspelar sig. 

Människorna är endast detaljer i en större helhet. 
 
Helbild  → Visar en del av miljön och samtidigt en persons rörelse. 
 
Halvbild → Ger både helhet och detaljer. Man ser personen från midjan och uppåt. 

Det är lättare att utläsa kroppsspråk och mimik.  
 
Närbild  → Ger detaljer och även en känsla, spänning och engagemang.  
      
Pass 6 – 8 
 
Arbete med den egna reklamfilmen i fyra små grupper och inspelning. 
 
Pass 9 
 
Delade på nytt ut en enkät, den var i stort som den första med tillägg av två frågor. 
 
Pass 10 
 
Enskild intervju med fyra elever, två pojkar och två flickor. 
 
Pass 11 
 
Enkät i parallellklass för att få en jämförelse. 
 
Pass 12 
 
Show time! Reklamfilmerna visades upp under stort jubel. 
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Intervjufrågor 
 
 
Vem riktar sig reklamen till?   
 
Hur kan man se det? 
 
Vad vill de sälja? 
 
Är det en bra/dålig reklam? (Visar hela reklamen) 
 
Vad gör en reklam bra, att man lockas att köpa produkten? 
 
Vad har du lärt dig om reklam under den här undervisningsperioden?
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Annonser 
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