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Inledning 
Skolverket skriver i den allmänna läroplan att skolan ska utveckla eleverna till att bli demo-

kratiska medborgare som deltar i och utvecklar såväl yrkesliv som samhällsliv. Ämnet Sam-

hällskunskap ska mer specifikt ge eleverna kunskaper om mediers innehåll och nyhetsvär-

dering. Kopplat till det demokratiska uppdraget, ska eleverna i Samhällskunskap få både 

möjligheter och förutsättningar för att kunna delta i ett komplext samhälle med ett stort 

informationsflöde med snabba förändringar.1 

 

Jag använder, precis som många unga människor, dagligen sociala medier.2 I mina flöden 

på såväl Facebook som Instagram, finns allt från uppdateringar ur mina vänners vardagar 

till nyheter. Även om jag väljer att följa väl utvalda nyhetssajter på mina sociala medier, 

dyker många andra artiklar och nyheter ändå upp. Det kan vara människor jag följer som 

delar nyheter på Facebook eller att någon jag följer på Instagram gillar ett nyhetsinlägg som 

gör att det även hamnar i mitt flöde. Nyheter är därför något jag upplever som vanligt före-

kommande i min mediala vardag på sociala medier. 

 

Att samhället idag, precis som Skolverket påpekar, är komplext med ett stort informations-

flöde, är alltså något jag upplever i min mediala vardag. Nyhetsplattformar och nyhetskon-

sumtionen kan alltså upplevas som snabb och under förändring. Detta kan innebära att ung-

domar idag, i samband med internet och sociala medier, är informerade på ett annorlunda 

sätt än vad som tidigare varit möjligt.  

 

Forskare som skriver om läromedelsteori menar att läromedel måste ta hänsyn till elevers 

egna erfarenheter när de skapas, detta eftersom elever är aktiva deltagare i deras egna lä-

rande.3 Denna undersökning ska därför ta avstamp i den förändring som sker medialt och 

undersöka läromedel för kursen Samhällskunskap 1b på gymnasiet.  

 

  

                                                
1 Skolverket. Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma ämnen För Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket, 2011, s. 5–6, 143, 145. 

2 Davidsson, Pamela, Thoresson, Anders och Internetstiftelsen I Sverige. Svenskarna Och Internet 2017: Undersökning Om Svenskarnas Internetvanor. 1. Uppl. 

Stockholm: IIS, 2017, s. 43–44, 48. 

3 Englund, Boel. Vad Gör Läroböcker?. I Att Spegla Världen: Läromedelsstudier I Teori Och Praktik. Ammert, Niklas (Red.). 279–294. 1. Uppl. Lund: Studentlittera-

tur, 2011, s. 290–291. 
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Syfte, frågeställningar och disposition 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt läromedlen är utformade för att ge 

eleverna förutsättningar att kunna delta i samhällets mediala arena och om läromedlen är 

skapta för att bemöta elevernas mediala vardag. 

 

Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vilka delar av media lyfter läromedlen och hur mycket utrymme ges internet och 

sociala medier i jämförelse med traditionella medier? 

- På vilket sätt presenterar läromedlen vad nyheter är och var de finns?  

- I vilken utsträckning är läromedlen anpassade efter elevernas egna erfarenheter uti-

från deras mediala vardag? 

 

Disposition 

Denna uppsats tar avstamp i läromedelsteori, vilken innebär att elevernas erfarenheter och 

andras erfarenheter ska ingå i läromedlen för att skapa en större kontinuerlig lärandeprocess. 

Materialet består av tre läromedel i ämnet Samhällskunskap och urvalet för dessa motiveras 

i materialavsnittet. För att undersöka materialet har en textanalys genomförts, där textana-

lysfrågor har operationaliserats för att besvara undersökningens frågeställningar. Undersök-

ningens resultat presenteras, läromedel för läromedel med grund i frågeställningarna. Där-

efter diskuteras och jämförs böckerna.   
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Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsens samhällsvetenskapliga relevans och 

delar av det forskningsfält som uppsatsen syftar att bidra till. 

 

Bakgrund 

Skolans demokratiska uppdrag 

 I den gemensamma läroplanen för gymnasieskolan, utgiven 2011 och reviderad 2017, pre-

senterar Skolverket vilka grundläggande värden som skolan ska förmedla. Dessa grundläg-

gande värden utgår från demokratin och är fastslagen i Skollagen, vilken förklarar att skolan 

ska syfta till att utveckla elevers kunskaper om detta. Skolan ska lära elever om respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam-

hället står för. Skolan ska alltså utveckla eleverna till att bli demokratiska medborgare som 

deltar i och utvecklar såväl yrkesliv som samhällslivet.4 

 

Ämnet Samhällskunskap ska även, enligt Skolverket, lära eleverna att se samhällets makt-

fördelning och deras egna påverkansmöjligheter utifrån en demokratisk modell och de möj-

ligheter som finns med digital teknik. Sammanfattningsvis ska ämnet ge elever kunskaper 

om mediers innehåll och nyhetsvärdering, inte minst i frågor om demokrati och politik. 

Ämnet ska därför ge eleverna möjligheten och förutsättningarna att aktivt kunna delta i ett 

komplext samhälle med stort informationsflöde med snabba förändringar, bland annat för 

att kunna dra slutsatser utifrån information i media.5 

 

Centrala begrepp 

Nedan följer begrepp som är centrala för undersökningen, vilka definieras med hjälp av 

Nationalencyklopedin.  

 

Massmedier 

För denna undersökning innebär massmedier alla de kanaler som har till uppgift att sprida 

information och underhålla. Till massmedier räknas exempelvis TV, radio, tidningar och 

internet, men även böcker och filmer.6 

                                                
4 Skolverket. Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma ämnen För Gymnasieskola 2011, s. 5–6. 

5 Ibid, s. 143, 145. 
6 Nationalencyklopedin. Massmedier. 2018. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/massmedier. (Hämtad 2018-04-16). 
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Traditionella medier 

För denna undersökning räknas etermedier, vilket innebär TV och radio7, och tidningar8 till 

de traditionella medierna. Att dessa räknas till traditionella medier är eftersom de funnits 

länge. 

 

Sociala medier 

I denna undersökning innebär sociala medier kommunikationskanaler som gör det möjligt 

för användare att kommunicera med varandra, genom olika webbtjänster på internet. Till 

dessa räknas bland annat Facebook och Youtube. Skillnaden mellan sociala medier och 

massmedier är att massmedierna har en envägskommunikation, där en sändare skickar bud-

skapet och att mottagarna inte kan svara. I sociala medier kommunicerar många sändare till 

många mottagare, där mottagarna kan svara tillbaka.9   

 

Tidigare forskning 

Media i förändring 

Annika Bergström, docent vid Göteborgs universitet, och Maria Jervelycke Belfrage, ad-

junkt vid samma universitet, skrev 2012 tillsammans en vetenskaplig artikel om nyheter i 

sociala medier. Författarna menar att nyhetsplattformarna och konsumtionen av nyheter är 

under snabb och ständig förändring. Kortfattat förklarat rör sig samhället bort från tradit-

ionella nyheter, som är styrda av professionella journalister, till en informationscykel där 

vanliga människor själva producerar nyheter, vilket blir allt tydligare på sociala medier även 

om traditionella nyhetskanaler fortfarande är dominerande.10 

 

Studiens resultat visade att 91 procent av ungdomar, mellan 16 till 25 år, konsumerar ny-

heter via sociala medier. Av dessa läser 44 procent nyheterna via sociala medier varje dag, 

medan 38 procent gör det någon gång varje vecka. Resterande gör det ibland och vissa läste 

nyheterna via sociala medier någon gång det senaste året. Författarna förklarar dock att ny-

heterna som publiceras på sociala medier egentligen oftast är publicerade i traditionella me-

dier på internet tidigare.11 

 

                                                
7 Nationalencyklopedin. Etermedier. 2018. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/etermedier. (Hämtad 2018-04-16). 

8 Nationalencyklopedin. Tidning. 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tidning. (Hämtad 2018-04-16). 

9 Nationalencyklopedin. Sociala medier. 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sociala-medier. (Hämtad 2018-04-16). 

10 Bergström, Annika och Jervelycke Belfrage, Maria. News in Social Media. Digital Journalism 6, no. 5 (2018): 583–598, s. 583. 

11 Bergström och Jervelycke Belfrage. News in Social Media, s. 589–590.  
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Studien analyserade även den oavsiktliga konsumtionen och exponeringen av nyheter, vil-

ket de menar är betydande när det gäller sociala medier. Hälften av de personer som förfat-

tarna intervjuade i studien förklarade att det ibland dyker upp nyheter i deras flöden på 

sociala medier. Författarna menar att det finns två förklaringar till detta, först och främst 

eftersom nyhetsorganisationer själva har konton på sociala medier där de delar sina nyheter. 

Den andra anledningen till att nyheter dyker upp i flöden är att vänner eller människor som 

personer följer delar, gillar eller kommenterar på nyheter.12 

 

Författarna förklarar att nyheter via sociala medier är relativt utbrett idag. Delen människor 

som konsumerar nyheter via sociala medier blir allt större och studiens resultat visar på att 

nyheterna är en viktig del i människors flöden i sociala medier. Resultatet visar även att 

unga människor, förutom att de konsumerar nyheter via sociala medier, även räknar med att 

deras flöden kommer hålla dem uppdaterade om aktuella frågor. Författarna anser också, 

med tanke på att nyheter ofta dyker upp i människors flöden, att det gör människor mer 

informerade eftersom de annars hade gått miste om nyheter om de inte självmant hade sökt 

sig till dessa via traditionella medier.13 

 

Ungdomars mediala vardag 

Internetstiftelsen i Sverige publicerade år 2017 rapporten Svenskarna och Internet, i vilken 

de undersöker den svenska befolkningens internetvanor. I rapporten framkommer det att 

81% av alla internetanvändare använder sociala medieplattformar och att 56% använder 

sociala medieplattformar dagligen.14 Rapporten visar även att 93% av alla ungdomar, 16-25 

år, använder Facebook och att 53% av användarna läser nyheter via Facebook. Sett till In-

stagram, visar rapporten att användningen där ökar och att 81%, ur samma åldersgrupp, 

använder Instagram.15 

 

Regina Marchi, docent vid Rutgers School of Communication and Information, publicerade 

2012 en vetenskaplig artikel som handlar om ungdomars mediala vardag. I artikeln under-

söker hon ungdomars attityder till nyheter och på vilket sätt de konsumerar nyheter. I sin 

artikel presenterar Marchi andra forskare som tidigare studerat ungdomars nyhetskonsumt-

ion och sammanfattar bland annat David Mindich forskning som konstaterade ett 

                                                
12 Bergström och Jervelycke Belfrage. News in Social Media, s. 591. 
13 Ibid, s. 594. 

14 Davidsson, Thoresson och Internetstiftelsen I Sverige. Svenskarna Och Internet 2017, s. 36.  

15 Ibid, s. 43–44, 48.  
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generationsskifte där unga konsumerar allt färre nyheter. I Mindich forskning om amerika-

ners nyhetskonsumtion framkom det att 80% av människor under 30 inte läste nyhetstid-

ningar samtidigt som 70% av den äldre befolkningen gjorde det. I samma forskning presen-

terades det att medianåldern för människor som ser nyheter på TV är 60 år, vilket Mindich 

menar kan ge konsekvenser för demokratin i framtiden.16 

 

Marchi konstaterar i sin undersökning att forskningsläget överlag brottas med att definiera 

termen ”nyheter”. Hon menar att om en definierar nyheter utifrån traditionella idéer, fram-

står ungdomar som helt ointresserade av nyheter. Om en däremot har en mer flexibel defi-

nition av nyheter och har en bredare syn om hur nyheter kan konsumeras, framstår bilden 

av ungdomars nyhetsintresse som mer optimistisk. Marchi menar alltså att ungdomar inte 

nödvändigtvis är oinformerade, utan istället informerade på andra sätt än de tidigare gene-

rationerna. Detta eftersom ungdomar får sina nyheter via textmeddelanden, mail, sociala 

medier och i konversationer med familj/vänner. En annan skillnad mellan generationerna, 

menar Marchi, är att ungdomar vill få sina nyheter direkt när de vill ta del av dem, medan 

tidigare generationer tog del av nyheter vid vissa tidpunkter på dygnet, exempelvis vid fru-

kostbordet eller när nyheterna visas på TV. I sitt resultat presenterar Marchi att ungdomar, 

förutom genom tillförlitliga vuxna och humoristiska TV-program, till stor del tar till sig 

nyheter via sociala medier som Facebook och bloggar. I sin forskning intervjuade Marchi 

ungdomar och många av dessa förklarade att de konsumerar nyheter när deras vänner online 

delar olika artiklar. Internet får en central roll i Marchis resultat, även gällande de nyheter 

som ungdomar tar till sig genom tillförlitliga vuxna. De intervjuade ungdomarna förklarade 

att när vuxna berättat en intressant nyhet, går de senare online för att få mer kunskap och 

information om nyheten.17    

 

Artikelns resultat visar på att ungdomar är uttråkade och skeptiskt inställda till traditionell 

nyhetsförmedling, men att de ändå konsumerar information och nyheter om aktuella hän-

delser. Resultatet visar också att ungdomar i allt större utsträckning är i kontakt med familj, 

vänner och även världen, mycket beroende på nyheter de konsumerar via internet och soci-

ala medier. Marchi drar även slutsatsen att dagens ungdomar som lever i en värld av allt 

mer etnisk, religiöst, sexuell och politisk mångfald inte kommer nöja sig med nyheter från 

                                                
16 Marchi, Regina. With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”. Journal of Communication Inquiry 36, no. 3 (2012): 246–262, s. 

246–247.  

17 Marchi. With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”, s. 248, 250–252. 
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enstaka objektiva perspektiv. Detta tror hon kommer leda till att nyhetsinnehållet i framtiden 

kommer integrera allt mer kritik och åsikter.18 

 

Sammanfattning 

Bakgrunden från Skolverket och den tidigare forskningen visar på att samhället har ett stort 

informationsflöde som snabbt förändras. De tidigare forskningarna visar att ungdomar spen-

derar lite tid på traditionella medier och att de istället konsumerar nyheter och information 

via internet och sociala medier. Den tidigare forskningen pekar även på att ungdomar håller 

sig uppdaterade i aktuella frågor via sociala medier, och att gruppen människor som läser 

nyheter via sociala medier blir allt större. Utifrån de tankar som framkommit i bakgrunden 

och den tidigare forskningen kan denna undersökning bidra med ytterligare perspektiv i 

temat. Detta genom att undersöka om skolverkets riktlinjer och den tidigare forskningen 

återspeglas i utvalda läromedel som elever använder i skolan, som ska förbereda dem för 

att delta i samhällets mediala arena.    

                                                
18 Marchi. With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”, s. 257–258. 
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Teori 
Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkter som undersökningen utgår från. 

 

Teoretisk bakgrund 

Sociologerna Peter. L Burger och Thomas Luckmann myntade begreppet socialkonstrukt-

ivism, i boken The Social Construction of Reality och förklarade verkligheten som socialt 

konstruerad.19 Socialkonstruktivistisk teori tar fasta på att samhället är socialt konstruerat 

av människor i samspel med varandra. Människor är aktörer som är skapta och konstruerade 

av samhället och den kultur de lever i, samtidigt som de samspelar med varandra. I samspe-

let, menar socialkonstruktivismen, att människor ständigt skapar och återskapar verklig-

heten de lever i. Verkligheten kommer därför att skapas och återskapas och den verklighet 

vi lever i kan förändras över tid.20 Att människor, i samspel med andra skapar och återskapar 

sin verklighet, kan kopplas till läromedelsteori, som presenteras nedan. Detta då samma 

grundtanke består, men istället kommer till uttryck i form av kunskap och erfarenheter. 

 

Läromedelsteori 

Boel Englund, professor vid Stockholms universitet, diskuterar läroböckers funktion i anto-

login Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik. Englund förklarar att läro-

böcker kan granskas och användas ur olika perspektiv. Hon menar också att vår syn på 

läroböcker kan förklaras av vilken syn vi har på kunskap. Englund kopplar även tillbaka till 

skolans allmänna uppgift, att tidigare vunnen kunskap återskapas på nytt hos eleverna. Hon 

uppfattar att läromedlen och lärarna till eleverna kommunicerar ett urval av andra männi-

skors tidigare erfarenheter och att ordet erfarenhet därför är centralt i filosofisk och peda-

gogisk tradition, inte minst från filosoferna Hans-Georg Gadamer och John Dewey. Ur en 

pedagog-filosofisk synvinkel menar Englund att läromedel kan ses som en arena där ele-

verna möter andras erfarenheter, integrerar dem i sina egna och skapar mening.21 

 

Englund diskuterar även relationen mellan eleverna, delaktigheten och läromedlen och 

kopplar tillbaka till de tidigare nämnda filosoferna och begreppet erfarenhet. Utifrån filoso-

fernas tankar menar Englund att begreppet står för något mer än bara ”vad en tidigare varit 

                                                
19 Berger, Peter L. och Luckmann, Thomas. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 1. Uppl. London: Penguin, 1991, s. 79. 

20 Baylis, John, Smith, Steve och Owens, Patricia. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 7. Uppl. Oxford: Oxford Univer-

sity Press, 2016, s. 148–149, 157. 

21 Englund. Vad Gör Läroböcker?, s. 279-280. 
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med om”. Englund förklarar därför att en måste ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter. 

Kortfattat menar Englund och filosoferna att eleverna är aktiva deltagare i lärandet som är 

en process där deras egna erfarenheter och de lärdomar de får i återskapandet av andras 

erfarenheter bidrar till en större och kontinuerlig lärandeprocess. Englund diskuterar även 

filosofernas tankar om att alla människor är delaktiga och samtidigt beroende av varandras 

erfarenheter, vilket även gäller skolungdomar, och alla människor är därför medskapare av 

mening och demokratiskt samhälle.22 

 

Teoriernas användningsområde  

Den socialkonstruktivistiska teorin kan främst ses som en bakgrund till läromedelsteorin. 

Detta eftersom människor som skapar och återskapar sin verklighet, kan kopplas till att 

kunskap skapas och återskapas genom elevers erfarenheter. Socialkonstruktivismen kom-

mer även användas som ett övergripande verktyg när resultatet ska diskuteras. främst kopp-

lat till den tredje frågeställningen. Resultatet för frågeställningen kan analyseras utifrån den 

verklighet som läromedlen återspeglar och hur den kan förstås. Analysen kan därför utgå 

ifrån att diskutera om den verklighet som läromedlen återspeglar kan kopplas samman med 

elevers egna erfarenheter, vilket i sin tur kan kopplas till läromedelsteorin. 

 

Läromedelsteorin är alltså den teori som genomsyrar både syfte, frågeställningar och metod. 

Sammanfattat innebär teorin att elevers egna erfarenheter bör inkluderas i läromedlen för 

att bidra till en större lärandeprocess. Eftersom teorins tänkare menar att eleverna är aktiva 

deltagare i lärandet där deras erfarenheten och den kunskap de får i återskapandet av andras 

erfarenheter är viktiga lärandeprocessen, är syftet i sin helhet och frågeställningar specifikt, 

kopplade till den presenterade teorin. Detta eftersom vilka delar av media som läromedlen 

lyfter kan avspegla vilka erfarenheter som läromedlen utgår från. Detsamma gäller hur 

mycket utrymme som läromedlen ger internet och sociala medier, samt hur läromedlet pre-

senterar nyheter. Den sista frågeställningen blir även, sett till läromedelsteori, nära sam-

mankopplad eftersom den berör frågan om i vilken utsträckning som läromedlen är anpas-

sade efter ungdomars mediala vardag. I den frågan kan det ses som centralt att se om läro-

medlen, som Englund skriver, tar hänsyn till elevernas egna erfarenheter. Sett till metoden, 

som i detta fall är en textanalys, kommer medieavsnitten undersökas med analysfrågor som 

ska besvara frågeställningarna, kopplade till läromedelsteori, och då kommer uppsatsens 

syfte uppnås.  

                                                
22 Englund. Vad Gör Läroböcker?, s. 290-291. 
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Eftersom erfarenhet är centralt för läromedelsteorin, blir begreppet även centralt för under-

sökningen. När undersökningen framöver lyfter begreppet erfarenhet, eller mer specifikt, 

ungdomars erfarenhet medialt, utgår begreppet från den tidigare forskningen. Denna erfa-

renhet kan utifrån den tidigare forskningen sammanfattas i följande punkter: 

- En övervägande majoritet av svenska ungdomar använder sociala medier som Fa-

cebook och Instagram. 

- Många ungdomar konsumerar nyheter via sociala medier. 

- Ungdomar är uttråkade och skeptiskt inställda till traditionell nyhetsförmedling men 

konsumerar även nyheter om aktuella händelser, via exempelvis internet och sociala 

medier. 

- Ungdomar är idag i stor utsträckning i kontakt med familj, vänner och även världen, 

mycket beroende på internet och sociala medier. 
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Metod och material 

Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras undersökningens metod. Därefter presenteras och 

specificeras uppsatsens metod för undersökningen, vilken är en kvalitativ metod. Den kva-

litativa metoden som ska användas är olika typer av textanalyser, sammanslagna för att un-

dersöka läromedlen.  

 

Val av metod 

När metoden för undersökningen valdes stod uppsatsens syfte och frågeställningar i fokus. 

Det som först beslutades var ifall undersökningen skulle utgå från en kvantitativ eller kva-

litativ metod. Den första frågeställningen är: ”Vilka delar av media lyfter läromedlen och 

hur mycket utrymme ges internet och sociala medier i jämförelse med traditionella me-

dier?”, kan besvaras kvantitativt eftersom det går att samla in data om vilka delar som täcks 

upp samt hur mycket utrymme som delarna får. Det går, gällande denna fråga, att använda 

sig av en deduktiv ansats, för att exempelvis dra slutsatser att få eller inga sidor om sociala 

medier, inte möter elevers mediala vardag, vilket syftet för uppsatsen är att undersöka. När 

det däremot gäller uppsatsen andra två frågeställningar: ”På vilket sätt presenterar läromed-

len vad nyheter är och var de finns?” och ”I vilken utsträckning är läromedlen anpassade 

efter elevernas egna erfarenheter utifrån deras mediala vardag?”, kan en kvalitativ metod 

ses som mer passande eftersom de kräver ett tolkande synsätt.23  

 

De frågorna som är valda för undersökningen täcker upp alla de frågeställningar som finns 

för att besvara syftet. När alla frågeställningar undersöks, som en helhet, har en kvalitativ 

metod ansetts vara det bästa alternativet för undersökningen. Detta eftersom en kvantitativ 

metod för alla frågeställningar skulle ge ett ensidigt resultat då exempelvis antal sidor eller 

hur stort utrymme någon del av media får i läromedlet, inte avspeglar vad texten faktiskt 

säger. Det handlar alltså om en tolkning, vilket kommer vara ett centralt begrepp för denna 

undersökning. Av de ovan nämnda anledningarna valdes en kvalitativ metod för undersök-

ningen som helhet. 

 

                                                
23 Bryman, Alan och Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga Metoder. 2. Uppl. Malmö: Liber, 2011, s. 40. 
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Textanalys av läromedlen 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer de olika medieavsnitten undersökas 

med hjälp av en strukturell-, funktionell- och läsbarhetsanalys. Lennart Hellspong, profes-

sor och forskare vid Södertörns Högskola, presenterar i boken Metoder för brukstextanalys 

olika metoder för att analysera texter, där de tre valda analysmetoderna ingår. Metoden för 

denna undersökning är en kombination av dessa typer av analys, med vissa delar utvalda 

för att besvara frågeställningarna. Den strukturella analysen används för att undersöka hur 

texten är strukturerad som helhet, den funktionella analysen används i sin tur för att under-

söka vilken funktion texten fyller och läsbarhetsanalysen används för att undersöka om tex-

ten är anpassad för dess läsare.24 

 

För att kunna besvara den första frågeställningen ”Vilka delar av media lyfter läromedlen 

och hur mycket utrymme ges internet och sociala medier i jämförelse med traditionella me-

dier?”, används följande analysfrågor för att förstå den textuella strukturen och komposit-

ionen: 

- Hur är medieavsnittet i stora drag uppbyggt? Vilka typer av media består texten av?  

- Sett till de olika delarna av media i texten, hur skiljer de sig från varandra gällande 

omfång? 25 

 

För att kunna besvara den andra frågeställningen ”På vilket sätt presenterar läromedlen vad 

nyheter är och var de finns?”, används följande analysfråga för att förstå textens språkliga 

struktur, främst sett till vilka attityder texten förmedlar för eleverna:  

- Hur kan texten som skrivs om nyheter och var de finns tolkas språkligt? Ger den 

information, ger den instruktioner eller uppmanar den? Är språket positivt eller ne-

gativt? Skiljer det sig på något sett gällande nyheter i olika typer av media?26 

 

För att i undersökningen kunna besvara den andra frågeställningen med hjälp av analysfrå-

gan finns det flera saker att ta i beaktning. Den första delen handlar om ifall texten informe-

rar, ger instruktioner eller uppmanar. Om texten är exempelvis skriver att eleverna ska läsa 

nyheter, ger den instruktioner. Om texten istället skriver att eleverna bör läsa sina nyheter 

via traditionella medier, uppmanar den. Gällande positivt, negativt eller neutralt språk kom-

mer laddade ord att undersökas. Om texten exempelvis skriver att något är dåligt, har texten 

                                                
24 Hellspong, Lennart. Metoder För Brukstextanalys. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 61, 82, 86. 

25 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 63, 64. 

26 Ibid, s. 66. 
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är negativ inställning och det motsatta gäller positivt. Om språket däremot är neutralt har 

läromedlet varken en positiv eller negativ inställning.  

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen ”I vilken utsträckning är läromedlen an-

passade efter elevernas egna erfarenheter utifrån deras mediala vardag?”, används följande 

analysfrågor för att förstå hur texten är anpassad för sitt sammanhang och hur dess innehåll 

samt språk är tillämpat för eleverna: 

- Är texten innehållsmässigt anpassad för dess funktion och det sammanhang den ska 

verka i? 

- Är abstraktionsnivån i texten lämplig för eleverna? Ställer den vissa krav på förkun-

skaper? 

- Har texten ett perspektiv som är anpassat för eleverna? Detta gällande deras erfaren-

heter och mediala vardag?27 

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen med hjälp av den första analysfrågan, finns 

det två saker att ta i beaktning. Det sammanhang den ska verka i är dels att möta de kun-

skapskrav Skolverket satt för kursen och dels att möta och lära eleverna. Då undersökningen 

syftar till att utröna ifall läromedlen är skapta för att möta elevernas mediaanvändande, 

kommer undersökningen att fokusera på det andra sammanhanget. Sett till innehållet, syftar 

frågan till att undersöka ifall det är anpassat för eleverna, vilket kopplat till läromedelsteorin 

som innebär att läromedlet ska ta hänsyn till elevers egna erfarenheter (som tidigare presen-

terats). Eftersom läromedlen kan vara uppbyggda på olika sätt med varierande innehåll, är 

det svårt att ge tydliga exempel på exakt hur frågan ska besvaras, men det kan exempelvis 

beröra hur läromedlet presenterar mediekonsumtion. Ger läromedlet information om hur 

ungdomar konsumerar media, hur vuxna konsumerar media eller hur hela befolkningen 

konsumerar media? Denna typ av fundering kan ge en bild av hur innehållet i texten är 

anpassad för eleverna.  

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen med hjälp av den andra analysfrågan, ska 

undersökningen leta efter förklarande och beskrivande text. Exempelvis: Förklarar texten 

svåra ord? Tydliggör texten något som kan vara svårt att förstå? Eller kräver texten att ele-

verna redan har förkunskaper gällande detta? 

 

                                                
27 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 86–89.  
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För att kunna besvara den tredje frågeställningen med hjälp av den tredje analysfrågan, ska 

undersökningen titta på hur texten är formulerad. Exempelvis: Använder texten ett ”du/vi-

perspektiv”? Är texten formulerad på det sätt att elevernas mediala vardag, som beskrivs i 

tidigare forskning, passar in i hur texten skriver om media?  

 

Metoddiskussion 

De frågor som i metoden används för att kunna besvara frågeställningarna är baserade på 

Hellspongs metoder för textanalys, men anpassade och delvis omformulerade. Detta för att 

de på ett tydligare och ett mer förståeligt sätt ska kunna användas i undersökningen.  

 

De analysfrågor som används i metoden är nära sammankopplade med uppsatsen frågeställ-

ningar. Analysfrågorna är formulerade för att kunna besvara frågeställningarna på ett tydligt 

sätt. Uppsatsens frågeställningar, och därmed även metodens analysfrågor, är i sin tur för-

ankrade i den läromedelsteori som ligger till grund för undersökningen. Detta eftersom läro-

medelsteorin och de forskare som står bakom idéerna, som tidigare nämnt, menar att erfa-

renhet och även elevernas egna erfarenheter är viktiga att ta hänsyn till i skapandet av läro-

medel. Sammanfattningsvis är alltså textanalysen formulerad för att kunna tolka texten och 

på detta sett kunna se om medieavsnitten är kopplade till elevers egna erfarenheter, vilket 

är centralt i läromedelsteorin. 

 

I en kvalitativ forskning blir begreppen reliabilitet och validitet anpassade eftersom dessa 

undersökningar lägger mindre fokus på frågor som rör mätning,28 vilket stämmer överens 

med metoden för denna undersökning. Även om omfattningen för olika delar av media i 

texten undersöks, ligger fokus på att undersöka detaljer i texten för att nå syftet. I kvalitativa 

undersökningar finns istället andra ståndpunkter som kan bedöma och värdera resultatet, 

exempelvis tillförlitlighet och äkthet. Metoden för denna undersökning, textanalys, är därför 

anpassad för att vara trovärdig (en motsvarighet till intern validitet) och pålitlig (en motsva-

righet till reliabilitet). Metoden utgår även från äkthet och att ge en rättvis bild, eftersom 

metoden används på samma sätt för att granska olika läromedel. De frågor som i textana-

lysen ställs för att besvara undersökningens frågeställningar är därför anpassade för att ge 

läsaren en tydlig översikt om hur undersökningen gått till.29 

 

                                                
28 Bryman och Nilsson. Samhällsvetenskapliga Metoder, s. 351–352. 

29 Ibid, s. 352–388. 
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Material 

Detta avsnitt kommer presentera och specificera vilket material som ska undersökas i upp-

satsen och därefter kommer det valda materialet motiveras och diskuteras. 

  

Läromedel 

Det källmaterial som i denna uppsats ska undersökas är tre läromedel från tre olika förlag: 

- Forum: Samhällskunskap 123, skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen. Läro-

medlet är utgivet av Sanoma utbildning 2017 och är den tredje upplagan.30 

- Zigma: Samhällskunskap för kurserna 1,2 och 3, skriven av Bengt-Arne Bengtsson. 

Läromedlet är utgivet av Liber 2017 och är den tionde upplagan.31  

- Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan, skriven av Hans Almgren, Anna 

Furevik, Stefan Höjelid och Erik Nilsson. Läromedlet är utgivet av Gleerups 2017 

och är den andra upplagan.32 

 

Materialdiskussion 

Det finns olika anledningar till att just dessa läromedel är utvalda för undersökningen. Första 

anledningen för att materialet begränsades till dessa läromedel är bredden. Läromedlen är 

utgivna av olika förlag, som alla har etablerat sig på läromedelsmarknaden. Sanoma Utbild-

ning grundades 1993 och är en del av koncernen Sanoma som har rötter tillbaka till 1800-

talet.33 Liber, som grundades 1897, är Sveriges största läromedelsföretag och har såväl läro-

medel för grundskolor och gymnasium som akademisk kurslitteratur för universitet och 

högskolor.34 Gleerups grundades 1826 och har sedan dess utgett böcker om teologi, språk-

vetenskap samt skolböcker. Sedan 1990 har deras sortiment utvecklats och breddats. Idag 

omfattar det både tryckta och digitala läromedel för grundskola, gymnasium och högskola.35 

 

Den andra anledningen till att dessa läromedlen är utvalda är antalet utgåvor. Sanomas Fo-

rum: Samhällskunskap 123, gavs ut för första gången 2007 (då under namnet Forum: Sam-

hällskunskap ABC), andra gången 2011 och tredje gången 2017. Detta innebär att lärobo-

kens första upplaga fanns redan innan Skolverket gav ut den nya läroplanen för 

                                                
30 Brolin, Krister och Nohagen, Lars. Forum: Samhällskunskap 123. 3. Uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017, s. 2.  

31 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: Samhällskunskap: Kurserna 1, 2 Och 3. 10. Uppl. Stockholm: Liber, 2017.  

32 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex. 123, Samhällskunskap För Gymnasieskolan. 2. Uppl. Malmö: Gleerups, 2017.  

33 Sanoma Utbildning. Om Sanoma Utbildning. 2018. https://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/. (Hämtad 2018-04-09). Sanoma Utbildning. 

Om oss. 2018. https://www.sanomautbildning.se/Om-oss/. (Hämtad 2018-04-09). 

34 Liber. Om Liber. 2018. https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/. (Hämtad 2018-04-09). 

35 Gleerups. Om Gleerups. 2018. https://www.gleerups.se/om-gleerups. (Hämtad 2018-04-09). 
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gymnasieskolan (Gy 11 från år 2011). Libers Zigma: Samhällskunskap för kurserna 1, 2 

och 3 gavs ut för första gången 1994, då under namnet Zigma Samhällskunskap: ABC kur-

serna, (samma år som den tidigare läroplanen för gymnasieskolan kom, Lpf 94). Sedan dess 

har den, som tidigare nämnt, släppts i tio upplagor med den senaste 2017. Gleerups Reflex 

123: Samhällskunskap för gymnasieskolan, gavs ut för första gången 2012 och för andra 

gången 2017. Däremot fanns läromedlet Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan ABC, 

i två upplagor före Reflex 123, vilka släpptes 1995 och 2003. 

 

Att läromedlen både har utgetts i flera upplagor och har en bredd där olika förlag är repre-

senterade är kriterierna som materialsökningen har utgått från. Kriterierna var uppsatta ef-

tersom det kan visa att läromedlen används flitigt i skolorna, då många upplagor kan indi-

kera att förlagen får många exemplar sålda och därför väljer att publicera samt sälja nya 

upplagor. Kriteriet att täcka in flera förlag sattes upp för att göra uppsatsens resultat mer 

generaliserbart,36 än vad resultatet kan bli om endast en bok från ett förlag skulle inkluderas. 

De tre förlag som används kan alla ses som etablerade på läromedelsmarknaden. 

 

En bristande faktor med urvalet kan, trots urvalskriterierna, vara generaliserbarheten på 

undersökningens resultat,37 eftersom det finns andra förlag som också har läromedel för 

kursen, vilkas läromedel inte undersöks i denna uppsats. Det finns också andra läromedel 

för ämnet från samma förlag, som inte heller undersöks. Dessutom är det svårt att veta, trots 

många upplagor, vilka läromedel som faktiskt används mest i skolorna. Slutligen finns det 

även digitala läromedel som inte ingår. Däremot kan resultatet från denna uppsats ge en bild 

av dessa tre läromedel som används i ämnet och jämföra dem, utan att den ger en heltäck-

ande bild av alla läromedel. 

 

Läromedlen är samlingsböcker för alla kurser i ämnet på gymnasiet. Däremot är inslaget 

om media något som endast ingår i kursen ”Samhällskunskap 1b”, 100p (och ”Samhälls-

kunskap 1a2” 50p, en fortsättningskurs på ”Samhällskunskap 1a1” 50p som tillsammans 

ger samma kunskap som ”Samhällskunskap 1b”).38 Det kan alltså ses som en brist att boken 

inte är specificerad för den kurs som undersökningen fokuserar på, men det är i detta fall 

inget problem då kunskapen om media endast ingår i denna kurs.   

                                                
36 Bryman och Nilsson. Samhällsvetenskapliga Metoder, s. 168–169. 

37 Ibid, s. 51, 168–169. 

38 Skolverket. Ämne Samhällskunskap. 2018. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=SAM&lang=sv&tos=gy. (Hämtad 2018-04-11).  
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Resultat 
I detta avsnitt presenterar undersökningens resultat för läromedlen utifrån frågeställning-

arna. Resultatet för varje läromedel presenteras separat, frågeställning för frågeställning, 

vilka är besvarade utifrån de analysfrågor som är presenterade i metodavsnittet. 

  

Forum: Samhällskunskap 123 

Vilka delar av media lyfter läromedlet och hur mycket utrymme ges internet 

och sociala medier i jämförelse med traditionella medier? 

I detta läromedel ingår media i ett avsnitt som heter ”Påverkan och medier”. Avsnittet har 

fyra kapitel och täcker upp olika typer av media: 

• Kommunikationens grunder: Kapitlet har 14 sidor och handlar om grunderna i 

kommunikation. Olika typer av media presenteras övergripande kopplat till kommu-

nikation, både traditionella medier och internet samt sociala medier. 39 

• Att påverka och påverkas: Kapitlet har 20 sidor och handlar om påverkan som 

exempelvis opinionsbildning och även medievanor om olika medier lyfts, både trad-

itionella och internet samt sociala medier. Kapitlet har två sidor som handlar om 

sociala medier som socialt umgänge och två sidor om sociala mediers baksidor.40  

• Medier i Sverige: Kapitlet har 18 sidor och handlar om Sveriges press (tidningar 

och tidskrifter) och etermedia (tv och radio), det vill säga traditionella medier. Ka-

pitlet har fyra sidor om pressen och tre sidor om etermedia. Resterande sidor handlar 

om lagar och regler i medievärlden.41 

• Medier i världen: Kapitlet har 14 sidor och handlar om nyheter, sociala medier som 

nyhetsförmedlare, digitala teknikens roll, begränsningar av yttrandefriheten och 

ägandeförhållanden i mediavärlden. Kapitlet har två sidor som handlar om när soci-

ala medier fungerar som massmedia. Genomgående lyfts även traditionella medier 

när läromedlet skriver om nyheter.42 

 

 

                                                
39 Brolin och Nohagen. Forum, s. 432–446. 

40 Ibid, s. 449–468. 

41 Ibid, s. 470–487. 

42 Ibid, s. 491–503. 
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På vilket sätt presenterar läromedlet vad nyheter är och var de finns? 

Rubrikerna nedan är uppsatta utifrån vilka teman som identifierats i avsnitten där läromedlet 

skriver om nyheter.  

 

Nyheters objektivitet 

Läromedlet skriver om nyheter i avsnittets kapitel Medier i världen, men även delvis i ka-

pitlet Medier i Sverige. Gällande etik i medievärlden, skrivs det i läromedlet om nyheters 

objektivitet. De skriver att idealet inom nyhetsmedierna är att nyheterna ska vara objektiva, 

vilket de bryter ner i två delar: saklighet (att den som skriver nyheten inte ska blanda in egna 

värderingar) och allsidighet (att den som skriver nyheten ska låta alla sidor komma till tals 

utan att favorisera någon sida). Därefter skriver de att det inom nyhetsmedierna finns ett 

problem eftersom det många gånger inte går att urskilja vad som är värderingar och vad som 

är fakta. Detta eftersom urvalet av fakta påverkas av journalistens värderingar och att jour-

nalisten sedan presenterar nyheterna på ett sätt som ofta inte är objektivt. De skriver också 

att journalister lätt tar rollen som motståndare till de som den granskar, vilket gör att kritiken 

blir hårdare och att objektiviteten faller. Slutligen skriver de att objektiviteten minskar av 

den sensationshunger som blivit allt vanligare i medier och att nyheter därför blir alltmer 

tillspetsade i den konkurrensen som finns i nyhetsflödet.43 Denna text om nyheters objekti-

vitet ger information till läsaren om hur det fungerar i nyhetsmedierna. Språket är varken 

positivt eller negativt, utan mer problematiserande om hur journalister själva påverkar, samt 

hur konkurrensen i nyhetsmedierna påverkar, objektiviteten. Texten specificerar inte vilka 

typer av media det gäller (traditionella medier eller internet och sociala medier), förutom att 

det handlar om nyhetsmedier.  

 

Nyhetsvärdering 

I avsnittets fjärde kapitel skriver läromedlet om nyhetsvärdering och diskuterar till att börja 

med var nyheter kommer från. De menar att nyheter från traditionella mediaföretag kommer 

till på olika sätt. Vanligen menar de att nyheter kommer från nyhetsbyråer, andra medier 

(ofta sociala medier), journalister och redaktioners egna idéer, pressmeddelanden från ex-

empelvis företag och från allmänheten. I frågan om vad som blir en nyhet menar läromedlet 

att avstånd och omfattning är avgörande. Exempelvis menar de att en omfattande katastrof 

som tsunamikatastrofen 2004 skapade många nyheter, även fast det skedde långt från Sve-

rige. Vidare skriver även läromedlet om internationella nyhetsbyråer och att hela världen 

                                                
43 Brolin och Nohagen. Forum, s. 480–481. 
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präglas av dessa.44 Denna del om nyheter ger information till läsaren om hur nyheter blir till 

och var de kommer från. Fokus ligger på traditionella mediers nyhetsskapande, men inklu-

derar även sociala medier som en del i detta. Språket i texten är neutralt och objektivt. 

 

Allmänheten som nyhetskälla 

Läromedlet lyfter även allmänheten som nyhetskälla och presenterar ett exempel från soci-

ala medier, i detta fall Twitter. Läromedlet skriver att sociala medier spelar en stor roll som 

nyhetsförmedlare och kommunikationskanal, eftersom information sprids snabbt på inter-

net. I detta lyfter de även baksidor och säger att det finns problem med nyhetsförmedling 

från allmänheten på sociala medier. De skriver att det blir allt vanligare att människor filmar 

och tar bilder vid olyckor istället för att larma. Till detta har de även ett påstående där de 

skriver att det verkar som att det blivit viktigare att visa upp olyckor än att hjälpa offren. De 

skriver även att det är problematiskt när privatpersoner agerar som nyhetsförmedlare ef-

tersom de inte genomgår samma kontroll av nyheten som medieföretag genomgår. Dessu-

tom skriver de att detta kan medföra en ensidig och medveten propaganda samt rena lögner. 

Slutligen menar läromedlet att människorna måste vara källkritiska.45 Här ger läromedlet 

information till läsaren om allmänheten som nyhetskälla och uppmanar även till att vara 

källkritisk. Fokus ligger på hur allmänheten förmedlar nyheter via sociala medier. Språket 

är i detta avseende främst negativt eftersom läromedlet listar problem och menar att det 

verkar som att det är viktigare att visa upp olyckor på sociala medier än att hjälpa offren. 

 

Sociala medier och nyhetsflödet 

Slutligen skriver läromedlet om sociala medier och nyhetsflödet. Gällande detta skriver de 

att nyhetsflöden på sociala medier pumpar ut nyheter, exempelvis Facebooks nyhetsflöde 

som varje dag läses av över en miljard människor och att detta gör företaget till en av de 

viktigare nyhetsförmedlarna. De skriver även att dessa nyheter smyger sig in i människors 

flöden genom att vänner exempelvis länkar, kommenterar eller gilla-markerar olika inlägg. 

De problematiserar även detta genom att skriva om algoritmer som gör att företagen kan 

styra annonser och nyhetsflöden utifrån användares surfvanor och sökningar, vilket de me-

nar kan ge ett tunnelseende när användarna bara får tillgång till nyheter som bekräftar sina 

egna ståndpunkter och värderingar. Slutligen skriver de att det kan finnas ett värde i att 

utsättas för nyheter som en inte är van vid.46 

                                                
44 Brolin och Nohagen. Forum, s. 491–494.  

45 Ibid, s. 495. 

46 Ibid, s. 499. 
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I denna del ger läromedlet information om nyhetsflöden på sociala medier och uppmanar 

även läsaren att utsättas för nyheter från andra håll (än sociala mediers som är styrda av 

algoritmer). Läromedlets fokus ligger här alltså på sociala medier och språket är övervä-

gande neutralt. 

 

I vilken utsträckning är läromedlet anpassat efter elevernas egna erfarenheter 

utifrån deras mediala vardag? 

Genomgående presenterar texten alla typer av media och den är till stor del anpassad för 

dess läsare, det vill säga eleverna. Läromedlet lyfter såväl traditionella medier som sociala 

medier. Fortsättningsvis innehåller läromedlet en inledning om media som eleverna kan 

använda som sorteringshjälp, för alla typer av media. I denna inledning, där bland annat 

fakta, åsikter och reklam ingår, förklarar läromedlet vad som räknas till varje begrepp. Till 

detta uppmanar läromedlet eleverna att själva fundera kring hur mycket tid de ägnar på de 

olika delarna i medieutbudet samt vilka kanaler de använder för att ta del av de olika de-

larna.47 Detta är ett exempel där läromedlet täcker alla delar av media men anpassar inne-

hållet för det sammanhang det ska verka i.  

 

Läromedlet presenterar även ett cirkeldiagram över hur svenskar, 9-79 år, fördelar sin tid 

mellan medier. Diagrammet kan för eleverna kännas främmande eftersom TV täcker 22%, 

traditionell radio 21% och sociala medier på 14%. Detta eftersom ungdomar, enligt tidigare 

forskning, spenderar den största tiden på sociala medier. Däremot visar läromedlet med 

detta en heltäckande bild av hela samhället och de förklarar i den löpande texten att ålder 

spelar roll för medievanorna. Äldre människor ser mer tv, läser morgontidningar och lyssnar 

mer på radio än yngre människor, vilka i större utsträckning konsumerar mer musik och 

använder internet. På detta sätt ger läromedlet en mer övergripande bild av medievanor me-

dan de samtidigt inkluderar såväl ungas som äldres vanor.48 

 

I läromedlet kursiveras viktiga nyckelord och ord som kan upplevas som svåra att förstå, 

vilka förklaras i den löpande texten. Läromedlet presenterar och beskriver även viktiga be-

grepp som senare används i avsnittet. Exempel på dessa är kanaler, medier och 

                                                
47 Brolin och Nohagen. Forum, s. 439–441. 
48 Ibid, s. 460–461. 
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masskommunikation. På det sättet blir eleverna tidigt i avsnittet lärda vad begreppen innebär 

för att se senare ska kunna förstå kopplingen till andra delar och andra begrepp.49 

 

I avsnittet lyfts vissa komplexa delar. Här omformar läromedlet de komplexa delarna till 

något mer lättförståeligt genom figurer och modeller, förutom förklaringarna i den löpande 

texten. Exempel på detta är när läromedlet presenterar nyhetsvärdering, vilket trots förkla-

ringar i texten, kan ses som abstrakt när begrepp som gate keepers inkluderas. För att för-

tydliga detta presenterar läromedlet en figur som sänker abstraktionsnivån och gör det mer 

lättförståeligt. Figuren visar alla steg från att en händelse sker tills att läsaren nås och vär-

derar nyheten. Där ingår korrespondenter, nyhetsbyråer, nyhetsredaktioner, mottagaren och 

det som blir kvar efter mottagarens värderingar.50 

 

Till största del är läromedlet skrivet i ett vi-perspektiv och ibland även i ett du-perspektiv. 

Läromedlet skriver exempelvis att vi konsumerar information via medier i en utsträckning 

som aldrig tidigare varit möjlig och att vi kanske har notiser från nyhetstjänster, Facebook 

och Instagram.51 I formuleringar som dessa, när läromedlet skriver i ett vi-perspektiv och 

samtidigt kopplar till en medial vardag som eleverna är bekanta mer, är perspektivet an-

passat för dess läsare. När läromedlet även skriver att gränsen mellan traditionella medier 

och sociala medier nu inte är lätt att dra, eftersom traditionella medier även är aktiva på 

sociala medier blir såväl läromedlets innehåll som formuleringar kopplade till elevernas 

mediala vardag.52 

 

Zigma: Samhällskunskap för kurserna 1, 2 och 3 

Vilka delar av media lyfter läromedlet och hur mycket utrymme ges internet 

och sociala medier i jämförelse med traditionella medier? 

I detta läromedel ingår media i ett avsnitt, eller block som läromedlet kallar det, som heter 

”Kommunikation och påverkan”. Blocket har fem kapitel som lyfter olika delar av media: 

• Kommunikation – att överföra budskap: Kapitlet har tre sidor och handlar om 

kommunikation. I detta introduceras läsaren för massmedier som tidningar, radio, 

TV och internet, men inte sociala medier. 53 

                                                
49 Brolin och Nohagen. Forum, s. 434. 
50 Ibid, s. 491–493. 
51 Ibid, s. 460. 

52 Ibid, s. 464. 
53 Bengtsson. Zigma, s. 30–32. 
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• Påverkan – direkt och indirekt: Kapitlet har tio sidor och handlar om påverkan. 

Kapitlet skriver om hur värderingar skapas och kommer till uttryck i massmedier. 

Vidare lyfter kapitlet även medievanor och visar på en informationsklyfta mellan 

unga och vuxna. På dessa tio sidor lyfts tidningar, radio, tv och internet, men inte 

sociala medier.54 

• Massmedier – en massa mottagare: Kapitlet har 22 sidor och handlar om mass-

medier. Först skriver läromedlet om nyheter och går sedan vidare till att skriva om 

pressen. Pressen, det vill säga tidningar i olika former, täcks upp på sju sidor. Eter-

media, tv och radio, täcks sedan upp på fem sidor. Slutligen täcks internet och soci-

ala medier upp, vilka presenteras på en sida vardera. 55 

• Massmediernas ramar – lagar och andra spelregler: Kapitlet har sex sidor och 

handlar om de lagar som pressen måste följa och de etiska regler som tidningar själva 

satt upp. Sedan lyfts även yttrandefrihetsgrundlagen, som tillfaller ljud- och bildme-

dier. Det är alltså regler för traditionella medier och kapitlet skriver inget om internet 

eller sociala medier. 56 

• Massmedierna i informationssamhället – fyra debattinlägg: Kapitlet har fyra si-

dor som är debattinlägg med debattörernas personliga åsikter om media. De tre 

första inläggen handlar om tv, radio och tidningar, det vill säga traditionella medier. 

Det sista inlägget handlar om Facebook, det vill säga internet och sociala medier.57 

 

På vilket sätt presenterar läromedlet vad nyheter är och var de finns? 

Rubrikerna nedan är uppsatta utifrån vilka teman som identifierats i avsnitten där läromedlet 

skriver om nyheter.  

 

Nyheter och nyhetsvärdering 

I kapitlet Massmedier – en massa mottagare beskriver läromedlet att nyheter ska väcka upp-

märksamhet i informationssamhället och att avstånd är vad som bestämmer mottagarnas 

intresse. Mer specifikt: tidsavståndet, det geografiska avståndet och det kulturella avståndet 

som finns mellan händelsen och mottagaren. De förklarar att många journalister har ambit-

ionen att göra nyheter sakliga men att det är svårt att uppnå eftersom påståenden och värde-

ringar är nära sammankopplade. Vidare beskriver läromedlet de portar som en nyhet går 

                                                
54 Bengtsson. Zigma, s. 33–42. 

55 Ibid, s. 43–64. 

56 Ibid, s. 65–70. 

57 Ibid, s. 71–74. 
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genom innan den når läsaren och att portarna präglas av värderingar. I denna presentation 

nämns medier kopplade till nyheter. Dessa är tidningar, TV och radio. Läromedlets text om 

nyheter är informerande för dess läsare. Språket är neutralt och problematiserar journalisters 

roll i att framställa nyheter som bara är baserade på fakta, detta på grund av den konkurrens 

de ställs inför. 58 

 

Pressen och nyheter 

I delen om pressen lyfts också nyheter som en del av pressen. Exempel på detta är att det 

finns nyheter i dagstidningar och att det finns utländska tidningar med exklusiva nyheter. I 

detta visar de på att olika tidningar har olika politiska inriktningar och inkluderar både libe-

rala och socialdemokratiska, men läromedlet är i detta neutrala och informerande.59 I de-

larna om etermedia, internet och sociala medier skrivs inget om nyheter.60 

 

Om nyheter i debattinläggen 

I kapitlet med debattinlägg nämns nyheter. Ett exempel på detta är en person som menar att 

TV presenterar nyheter som ren underhållning eftersom de är förenklade och ytliga. Detta 

är informerande och språket är negativt då ord som ”snuttifiering” (som att dela upp i snut-

tar, i vilket överblicken riskerar att gå förlorad) används. I debattartikeln om sociala medier, 

mer specifikt Facebook, skrivs inget om nyheter.61 

 

I vilken utsträckning är läromedlet anpassat efter elevernas egna erfarenheter 

utifrån deras mediala vardag? 

Genomgående presenterar blocket alla typer av media, men i olika omfattning. Innehåll om 

internet och sociala medier får lite plats (en sida vardera och internet nämns även gällande 

informationsklyftan). Sett till detta är innehållet inte anpassat efter elevernas mediala var-

dag.62 När läromedlet skriver om medievanor nämns inget om internet eller sociala medier. 

De skriver att ungdomar använder TV som ett underhållningsmedium istället för att exem-

pelvis se nyheter och att de främst ser såpor.63 Denna information om medievanor stämmer 

inte överens med ungdomars mediala vardag, som presenteras i den tidigare forskningen, 

eftersom det medium som de använder mest är internet och sociala medier.  

                                                
58 Bengtsson. Zigma, s. 44–50. 

59 Ibid, s. 51–57. 

60 Ibid, s. 58, 64. 
61 Ibid, s. 71–74. 

62 Ibid, s. 30–74. 

63 Ibid, s. 38–39. 
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I hela blocket kursiveras viktiga nyckelord och vissa av dessa är även utskrivna i margina-

len. Nyckelord som kan upplevas som svåra, exempelvis propaganda, förklaras oftast även 

i den löpande texten.64 Kopplat till elevers erfarenheter och mediala vardag kan vissa ord 

ses som svårare och lättare att förstå. Exempelvis kan selektiv perception vara svårt att förstå 

för eleverna, när det inte ingående beskrivs.65 Däremot beskrivs ordet internet och förkort-

ningen nätet ingående, vilket eleverna sannolikt redan förstår med tanke på deras mediala 

vardag.66 Genomgående är alltså abstraktionsnivån låg men ibland skiftande där ord som 

kan behöva förklaring inte har någon och vice versa. 

 

Läromedlet är skrivet i ett vi-perspektiv. I delarna som ingår i ungdomars mediala vardag 

däremot, som läromedlet menar till stor del är underhållningstv, används inte ett vi-perspek-

tiv. Där skriver de istället ”dagens gymnasieelever...”.67 Avsnittet om internet är skrivet i 

ett vi-perspektiv, men kopplar inte till elevernas tidigare erfarenheter i deras mediala vardag 

eftersom avsnittet, förutom att det förklarar ordet internet, ger en historisk bild om hur in-

ternet skapats och förändrats. Avsnittet om sociala medier är inte skrivit i ett vi-perspektiv 

och avsnittet är en beskrivande text om vad sociala medier är, vilket därför inte direkt kopp-

lar till elevernas vardag som sker på sociala medier.68 

 

Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan 

Vilka delar av media lyfter läromedlet och hur mycket utrymme ges internet 

och sociala medier i jämförelse med traditionella medier? 

I detta läromedel ingår media i ett avsnitt som heter ”Medier och samhälle”. Avsnittet har i 

sin tur sex underkapitel som lyfter olika delar av media: 

• Medier och demokrati: Kapitlet har två sidor och handlar om medias uppgifter ur 

en demokratisk synvinkel. I detta presenterar läromedlet även ett diagram över be-

folkningens medievanor, där såväl traditionella medier som internet och sociala me-

dier inkluderas.69 

• Kommunikation i medierna: Kapitlet har tre sidor och handlar om opinionsbild-

ning och kommunikation i medier. I kapitlet skriver läromedlet om media som 

                                                
64 Bengtsson. Zigma, s. 35. 

65 Ibid, s. 34. 

66 Ibid, s. 63. 
67 Ibid, s. 39. 

68 Ibid, s. 63–64. 
69 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 118–119. 



 

 25 

 

helhet, men visar på en skillnad mellan envägskommunikation från tidningar och 

den tvåvägskommunikation som blir möjlig på internet.70 

• Press, radio och TV: Kapitlet har fem sidor och handlar om tidningar, radio och tv. 

I kapitlet skriver läromedlet även om tidningar och TV-tjänster online, som exem-

pelvis kvällstidningar på internet och Netflix.71  

• Svenskarna, internet och sociala medier: Kapitlet har fyra sidor och handlar om 

internet och sociala medier. Mer specifikt lyfter läromedlet nyheter på internet och 

sociala medier, filterbubblan och även kritik mot internet och sociala medier.72 

• Makt och medier: Kapitlet har fyra sidor och handlar om mediernas makt. I detta 

skriver läromedlet om nyhetsurval i både traditionella medier och sociala medier.73 

• Regler och förutsättningar för svenska medier: Kapitlet har sex sidor och handlar 

om de lagar och regler som gäller för tidningar, radio och TV. Vidare diskuterar 

även läromedlet internet som en utmaning mot publicistiska regler.74 

 

På vilket sätt presenterar läromedlet vad nyheter är och var de finns? 

Rubrikerna nedan är uppsatta utifrån vilka teman som identifierats i avsnitten där läromedlet 

skriver om nyheter.  

 

Nyheter på nätet 

I läromedlets avsnitt om media lyfts och nämns nyheter i olika sammanhang. Först och 

främst skriver läromedlet om nyheter på nätet, vilket jämförs med nyhetsförmedling i trad-

itionella medier. Läromedlet förklarar att traditionella mediers nyhetsförmedling fått en 

krympande publik och att digital nyhetsförmedling växer. I detta lyfter de exempel som 

Facebook och Twitter och menar att nyhetsbranschen förlitar sig på att nyheter delas i soci-

ala medier. I anslutning till detta skriver läromedlet om filterbubblan och förklarar hur ny-

heter på internet och sociala medier personanpassas med algoritmer.75 Denna text ger in-

formation till eleverna och förklarar hur eleverna nås av nyheter. Språket är varken positivt 

eller negativt, även om texten problematiserar hur nyhetsförmedlingen anpassas online. 

Däremot lyfter läromedlet senare kritik mot exempelvis filterbubblan och menar att 

                                                
70 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 120–122. 

71 Ibid, s. 123–127. 

72 Ibid, s. 128–131. 

73 Ibid, s. 132–135. 

74 Ibid, s. 136–141. 

75 Ibid, s. 128–129. 
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nättillvaron blir mer och mer skräddarsydd efter användarens egna världsbild. Vidare skri-

ver även läromedlet att sociala medier kan stå i vägen för äkta samtal.76 

 

Nyhetsurval i traditionella medier 

Läromedlet förklarar, gällande nyhetsurval i traditionella medier, att nyheter passerar 

många filter innan den når läsaren och att budskapet påverkas av värderingar. Dessa värde-

ringsfilter är exempelvis reportern, nyhetsbyrån, nyhetsredaktionen och läsaren. Läromedlet 

skriver även att vissa nyhetsbyråer är stora och mäktiga, vilket gör att de har en stor bety-

delse för den världsbild som presenteras. I frågan om vad som blir en nyhet menar läromed-

let att händelser som ligger nära i tid, rum och kulturellt dominerar urvalet.77 Språket här är 

neutralt och texten informerar eleverna om hur urvalet av nyheter sker och problematiserar 

kort att många nyheter kommer från stora nyhetsbyråer, vilket påverkar världsbilden. 

 

Nyhetsurval i sociala medier 

Läromedlet skriver att mer medier gör det enklare för människor att söka alternativa inform-

ationskällor till de traditionella medierna. De förklarar även att människor på sociala medier 

tar del av nyheter som vänner och bekanta tipsar om. Även gällande detta diskuterar läro-

medlet de algoritmer som finns på internet, vilka sållar ut nyheter i människors flöden. Läro-

medlet problematiserar även det faktum att nyheter på sociala medier ofta kommer från 

traditionella mediers digitala versioner av nyheter, vilket innebär att de traditionella medi-

erna även verkar i den digitala världen. Detta, menar läromedlet, innebär att traditionella 

medier till stor del styr dagordningen på sociala medier. Vidare skriver också läromedlet 

om den pågående debatten som handlar om att IT-jättar kommer att sluka den professionella 

journalistiken med regler kring källkritik. Detta exemplifierar läromedlet med att skriva att 

”gilla-markeringar” och antal klick styrs av läsarens intressen, vilket de menar inte fungerar 

i traditionella medier. Om det skulle gälla i traditionella medier skulle de flesta nyheter 

handla om exempelvis nakenchocker, och därför menar läromedlet att det är viktigt att pro-

fessionella journalister och källkritik består.78 Språkligt är denna text neutral och informativ, 

men samtidigt uppmanande gällande att de traditionella medierna måste finnas kvar. 

                                                
76 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 130–131. 

77 Ibid, s. 134. 

78 Ibid, s. 135. 
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I vilken utsträckning är läromedlet anpassat efter elevernas egna erfarenheter 

utifrån deras mediala vardag? 

Genomgående presenterar läromedlet alla typer av media, såväl traditionella medier som 

internet och sociala medier. Även om läromedlet har olika kapitel för olika delar av media, 

är ändå sociala medier och internet inkluderat i kapitlet om traditionella medier.79 I hela 

avsnittet finns även diagram och tabeller, som stämmer överens med vad den tidigare forsk-

ningen visat angående ungdomars mediala vardag. Ett exempel på detta är en tabell som 

visar den andel av internetanvändare (över 90% av den svenska befolkningen visade ett 

annat diagram), som besöker ett socialt nätverk dagligen. Tabellen är uppdelad i åldersgrup-

per där eleverna kan se sin egna ålder i jämförelse med andra åldersgrupper. Tabellen visar 

att mellan 90–100% ungdomar mellan 16–25 år dagligen besöker sociala nätverk.80 Detta 

är ett exempel som visar att innehållet är anpassat för eleverna och deras tidigare erfaren-

heter. 

 

I hela avsnittet är i nyckelord skrivna i fet stil, vilka oftast förklaras i den löpande texten, 

exempelvis med mer lättförstådda synonymer. Ett exempel på detta, när abstraktionsnivån 

sänks, är ordet propaganda. Propaganda är då skrivet i fet stil och sedan förklarat med ”med-

veten påverkan”81, vilket gör det lättare för eleverna att förstå innebörden. Andra komplexa 

delar, som kan vara svåra för eleverna att förstå, förklaras med figurer för att sänka abstrakt-

ionsnivån. Exempel på detta är angående nyhetsurval och de värderingsfilter som en nyhet 

går genom innan den når läsaren.82 Om eleverna inte har förkunskaper angående hur värde-

ringar styr nyheter, skulle texten kunna vara svår att förstå utan den förklarande figuren.  

Avsnittet är till stor del skrivet ur ett ”vi-perspektiv”, detta gällande alla typer av media. Ett 

exempel på detta, när perspektivet är anpassat efter elevernas mediala vardag, är när läro-

medlet beskriver att våra sociala liv har omformats av internet. Till detta skriver även läro-

medlet att nyheter via sociala medier i huvudsak når en yngre och medelålders publik,83 

vilket stämmer överens med ungdomars mediala vardag som presenterats i tidigare forsk-

ning. I delar som denna, när läromedlet använder ett vi-perspektiv och vidare kopplar till en 

medial vardag som eleverna kan känna sig bekant med, kan det visa att läromedlet är an-

passat för dess lärare, både gällande formuleringar och innehåll i texten.  

                                                
79 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 117–141. 

80 Ibid, s. 128–129. 

81 Ibid, s. 122. 

82 Ibid, s. 134. 

83 Ibid, s. 112–129. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet, alla läromedel som en helhet, diskuteras och kopplas till 

det som tidigare presenterats i teoriavsnittet. 

 

Vilka delar av media lyfter läromedlen och hur mycket utrymme ges 

internet och sociala medier i jämförelse med traditionella medier? 

Resultatet visar att alla tre läromedel lyfter såväl traditionella medier som sociala medier 

och internet. Däremot skiljer sig omfånget, både inom läromedlen och mellan läromedlen, 

för dessa olika typer av media. Resultatet visar att läromedlen alla har inledande kapitel där 

alla typer av media lyfts, förutom i Zigma där sociala medier inte ingår i det inledande 

kapitlet. Vidare visar resultatet att omfånget gällande traditionella medier och sociala me-

dier samt internet, är jämt fördelat. Undantagsfallet här är Zigmas block om media där in-

ternet och sociala medier får litet utrymme i jämförelse med traditionella medier.  

 

Resultatet från Forum och Reflex stämmer överens med den läromedelsteori som tidigare 

presenterats. Detta eftersom elevernas egna mediala erfarenheter, som tidigare forskning 

visar kretsar kring internet och sociala medier, får ungefär lika stort utrymme som tradition-

ella medier i dessa läromedel. I Zigma däremot får sociala medier och internet mindre ut-

rymme, vilket därmed stämmer sämre överens med den tidigare forskningen och lärome-

delsteorin. Däremot lyfter läromedelsteorin att elever även får kunskaper i återskapandet av 

andras erfarenheter, vilket traditionella medier kan vara ett exempel på. I ett vidare perspek-

tiv, sett till läromedelsteorin kopplat till skolans demokratiska uppdrag, är alla människor 

delaktiga och beroende av varandras erfarenheter vilket innebär att alla människor är med-

skapare av ett demokratiskt samhälle. För att skapa en större och kontinuerlig lärandepro-

cess menar läromedelsteorin att både elevernas egna erfarenheter och andras erfarenheter 

ska inkluderas, vilket Zigma sammanfattningsvis därför saknar, då lite utrymme ges till in-

ternet och sociala medier.  

 

På vilket sätt presenterar läromedlen vad nyheter är och var de 

finns? 

Resultatet visar att läromedlen, förutom med vissa undantag, presenterar nyheter på ett in-

formativt sätt och med ett neutralt språk. Det finns i resultatet exempel där läromedlen har 

ett negativt språk angående nyheter. Ett exempel på detta är när läromedlet Forum skriver 
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om allmänheten som nyhetskälla. I denna text skriver de att människor på sociala medier 

visar upp olyckor istället för att hjälpa offren.84 Vidare uppmanar även Forum, med ett ne-

utralt språk, att söka nyheter från andra källor än sociala medier eftersom sociala medier är 

styrda av algoritmer.85 Resultatet, gällande Zigma, visar på ett neutralt språk som informerar 

läsaren om nyheter, men däremot står det inte något i läromedlet om nyheter på sociala 

medier eller internet. Vidare problematiserar även Reflex nyheter, främst på internet och 

sociala medier när de skriver om filterbubblor och algoritmer. Däremot visar resultatet att 

detta görs neutralt, möjligtvis med en viss del av uppmaning när de skriver att sociala medier 

kan stå i vägen för äkta samtal.86 Vidare skriver även Reflex att nyheter på sociala medier 

ofta kommer från traditionella medier som verkar i den digitala världen och att de tradition-

ella medierna därför måste finnas kvar. Detta skriver de med ett neutralt språk som infor-

merar eleverna.87 

 

Resultatet visar alltså att läromedlen överlag presenterar nyheter informativt och neutralt, 

men att när de presenteras uppmanande eller negativt handlar det om nyheter på internet 

eller sociala medier. Den tidigare forskningen visade att samhället rör sig bort från tradit-

ionella nyheter skapade av journalister till en informationscykel där människor producerar 

nyheter på sociala medier och att 91%, av ungdomarna i den studien, konsumerar nyheter 

via sociala medier. Vidare visar även den tidigare forskningen att definitionen av nyheter 

utifrån traditionella medier inte överensstämmer med de typer av nyheter som ungdomar, 

på internet och sociala medier, konsumerar. Den tidigare forskningen visade bland annat att 

de får sina nyheter genom textmeddelanden och genom sociala medier, då ungdomar är 

uttråkade och skeptiskt inställda till traditionell nyhetsförmedling. Resultatet kan tolkas som 

att läromedlens presentation, formulering och attityd kring nyheter på sociala medier och 

internet inte fullständigt går hand i hand med läromedelsteorin, som menar att elevernas 

egna erfarenheter ska inkluderas.  

 

Däremot går det att diskutera vad som faktiskt är nyheter i traditionella medier och vad som 

är nyheter på sociala medier. Både tidigare forskning, och vissa av läromedlen, har förklarat 

att nyheter från traditionella medier även är de nyheter som florerar i flöden på sociala me-

dier. Det är alltså inte bara nyheter som människor själva producerat som går att hitta på 

                                                
84 Brolin och Nohagen. Forum, s. 495. 

85 Ibid, s. 499. 

86 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 128–129. 

87 Ibid, s. 134. 
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sociala medier och internet, utan även exempelvis nyheter från traditionella mediers digitala 

sidor. Detta innebär att det kan vara svårt att särskilja läromedlens attityder om nyheter i 

olika typer av media. Vad som ändå går att utläsa från resultatet är att läromedlen ibland, 

exempelvis angående allmänheten som nyhetskälla, ställer sig negativa till att människor 

väljer att på sociala medier publicera bilder av tragiska händelser, istället för att hjälpa off-

ren eller att larma. I detta avseende kan läromedlet ses som delvis negativt inställda till en 

del av ungdomarnas egna mediala vardag. Det går även att argumentera för att läromedlet 

faktiskt inte har någon aning om ifall personen som publicerar nyheten om någon tragisk 

händelse som exempelvis en trafikolycka eller ett bombningsattentat, faktiskt tidigare har 

larmat/hjälpt offren eller inte.   

 

I vilken utsträckning är läromedlen anpassade efter elevernas egna 

erfarenheter utifrån deras mediala vardag? 

Sett till den tredje frågeställningen ger undersökningen ett resultat som kan diskuteras ur 

flera perspektiv. För det första visar resultatet att läromedlen lägger fokus på nyckelord som 

de skriver i fet stil eller kursiverar, vilka oftast förklaras i den löpande texten med till ex-

empel synonymer. När läromedlen skriver om något komplext förklaras oftast även dessa 

delar. Gällande detta, kopplat till elevernas mediala vardag, kan det däremot vara på sin 

plats att diskutera kring vilka ord som behöver förklaras och inte. Ett tydligt exempel på 

detta är de val som Zigma gör när de förklarar vissa nyckelord. Ordet propaganda är ett 

nyckelord som läromedlet ingående beskriver gällande masskommunikation.88 Propaganda 

kan vara något som finns i alla typer av media, inte minst i elevernas mediala arena på 

internet och sociala medier. Att propaganda tydligt beskrivs kan därför ses som en anpass-

ning till elevernas mediala vardag eftersom det inte specificeras det till något speciell typ 

av media. Vidare förklarar Zigma ordet internet och förkortningen nätet ingående,89 vilket 

kan ses som överflödigt eftersom ungdomar spenderar mycket tid på internet och sociala 

medier. Det kan nästan ses som att denna förklaring ger en motsatt effekt hos eleverna, 

eftersom det är möjligt att en förklaring av internet kan vara kontraproduktiv och intetsä-

gande. Detta eftersom de möjligtvis kan mer om internet än författarna till läromedlet, med 

tanke på den tid som eleverna faktiskt spenderar på internet. Eftersom detta läromedel bara 

har en sida om internet och en sida om sociala medier, kan det uppfattas som att den ytan 

                                                
88 Bengtsson. Zigma, s. 35. 

89 Ibid, s. 63. 
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kan användas för att skriva något mer lärorikt om internet och sociala medier, än att förklara 

internets innebörd och uppkomst.  

 

För det andra är läromedlen till stor del skrivna i ett vi-perspektiv, med formuleringar som 

är passande för elevernas mediala vardag. I resultatet går det dock att utläsa formuleringar 

som är mer och mindre anpassade. Att Forum exempelvis i ett vi-perspektiv skriver att vi 

nu kan konsumera information via medier i en utsträckning som aldrig tidigare varit möjlig 

och att vi kanske har noteringar från nyhetstjänster, Facebook och Instagram,90 kan ses som 

en formulering som stämmer väl överens med elevers mediala vardag. Att Zigma däremot 

genomgående i avsnittet skriver i ett vi-perspektiv, men inte gör det gällande underhåll-

ningstv,91 är en formulering som stämmer mindre överens med elevernas mediala vardag 

eftersom den tidigare forskningen visar att ungdomar ofta ser humoristiska TV-program. 

Vidare är inte heller texten om sociala medier i Zigma skrivet i ett vi-perspektiv.92 Att läro-

medlen överlag är skrivna i ett vi-perspektiv kan visa att de är anpassade för eleverna, men 

när läromedel däremot inte skriver i ett vi-perspektiv i avsnitten om de medier som eleverna 

faktiskt använder kan det visa att de inte är anpassade för deras läsare. Detta går därför 

delvis mot den läromedelsteori som tidigare presenterats. Därför kan det, ur ett socialkon-

struktivistiskt perspektiv, visa att vissa delar i läromedlen inte är anpassade efter elevernas 

sociala verklighet. 

 

För det tredje kan innehållet i läromedlens avsnitt om media diskuteras. Överlag lyfter som 

tidigare nämnt alla läromedel olika typer av media, men i skiftande omfång. Gällande ex-

empelvis medievanor lyfter såväl Forum som Reflex alla typer av media och visar i text 

eller diagram att ungdomar i större utsträckning använder internet och sociala medier. I detta 

avseende är alltså innehållet anpassat efter elevernas egna erfarenheter, vilket läromedels-

teorin menar att läromedel ska göra. Zigma däremot nämner bara underhållningstv när de 

skriver om ungdomars medievanor, vilket också delvis stämmer överens med den tidigare 

forskningen, men istället skriver de gällande medievanor inget om internet eller sociala me-

dier.  

 
Resultatet visar att läromedlens anpassning till elevernas mediala vardag är skiftande. Uti-

från undersökningens frågeställningar är Forum och Reflex mer anpassade i jämförelse 

                                                
90 Brolin och Nohagen. Forum, s. 460. 

91 Bengtsson. Zigma, s. 39. 

92 Ibid, s. 63–64. 
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med Zigma. Detta utifrån såväl omfång, innehåll, formuleringar som perspektiv. När sko-

lans demokratiska uppdrag och ämnet Samhällskunskap utgår från att ge eleverna kun-

skaper och möjligheter att bli demokratiska medborgare som deltar i samhällslivet, kan 

den mediala arenan ses som central. Eftersom Skolverket även menar att samhället är 

komplext med ett stort informationsflöde med snabba förändringar,93 blir även sociala me-

dier och internet en faktor i samhällslivet. Om läromedlen granskas separat finns det där-

för skillnader, främst eftersom två böcker i större utsträckning inkluderar internet och so-

ciala medier medan det får mindre utrymme i ett läromedel. Däremot går det att diskutera 

vad som bör inkluderas och inte, även om samhället är komplext som Skolverket skriver. 

Att sociala medier och internet är en stor del av elevernas mediala vardag kan ses som tyd-

ligt och att det därför bör få stor del i läromedlen. Samtidigt kan sociala medier och inter-

net möjligtvis inte få allt för stor plats eftersom samhället inkluderar alla människor, både 

äldre som unga. Ska eleverna få förutsättningarna och kunskaperna att kunna delta i sam-

hället medialt, kan det ses som centralt att de även får lära sig om andra mediala plattfor-

mar, vilket även läromedelsteorin lyfter.   

                                                
93 Skolverket. Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma ämnen För Gymnasieskola 2011, s. 143, 145. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Denna undersöknings problemområde grundade sig i dagens komplexa samhälle med ett 

stort informationsflöde, främst i media. Detta inkluderade att nyhetsplattformar och ny-

hetskonsumtionen upplevs som snabb och under ständig förändring. Undersökningens 

syfte var, utifrån detta problemområde, att undersöka om läromedel var utformade för att 

ge eleverna förutsättningar att kunna delta i samhällets mediala arena och om de är skapta 

för att bemöta elevernas egna erfarenheter utifrån deras mediala vardag. Undersökningens 

tidigare forskning visade att ungdomar i stor utsträckning konsumerar nyheter via sociala 

medier och att många använder sociala medier som Facebook och Instagram. Den tidigare 

forskningen visade även att ungdomar är uttråkade och skeptiskt inställda till traditionell 

nyhetsförmedling.  

 

Den teori som låg till grund för undersökningen, läromedelsteori, menar att elevers egna 

erfarenheter bör inkluderas i läromedlen för att bidra till en större lärandeprocess. Kopplat 

till detta visade undersökningens resultat att delar om sociala medier och internet, det vill 

säga de typer av media som elevers mediala vardag fokuserar kring, får ett skiftande ut-

rymme i de tre läromedlen. Resultatet visade att läromedlen Reflex och Forum, till skill-

nad mot läromedlet Zigma, i större utsträckning är anpassade till elevernas media vardag. 

Detta gällande såväl omfång, innehåll, formuleringar som perspektiv. Detta resultat inne-

bar att de två förstnämnda läromedlen i större utsträckning är skapta för att bemöta elever-

nas egna mediala erfarenheter. Resultatet visade även att läromedlen, gällande medieva-

nor, lyfter fram att unga och äldre använder olika typer av media. I det avseendet presente-

rar alla läromedel alla typer av media, även om Zigma lyfter traditionella medier i större 

grad än vad de lyfter internet och sociala medier. Utifrån detta visade det att läromedlen 

ger eleverna förutsättningarna att kunna delta i samhällets mediala arena, eftersom detta 

inte bara inkluderar de medier som eleverna själva använder.  

 

Vidare kan denna undersökning, även om resultatet inte är generaliserbart för alla lärome-

del, visa på eventuella framtida konsekvenser. Om fler läromedel påminner om innehållet 

i Zigma, kan problem uppstå i såväl lärandeprocessen som i elevernas förutsättningar att 

bli demokratiska medborgare. Om läromedlen inte inkluderar elevernas egna erfarenheter, 

som läromedelsteorin beskriver som viktigt, kan det påverka lärandeprocessen negativt. 

För att koppla tillbaka till problemområdet att dagens samhälle är komplext med ett stort 

informationsflöde, visade resultatet att Reflex och Forum, till skillnad mot Zigma, är 
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anpassade till detta eftersom de inkluderar internet och sociala medier, vilket kan ses som 

viktigt för elevernas framtid som demokratiska medborgare. Internet och sociala medier är 

inte bara elevers mediala vardag, de kan även ses som grundbultar till det stora informat-

ionsflöde som samhället idag har.  
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Vidare forskning 
I en framtida forskning kan det vara av intresse att undersöka fler läromedel för Samhälls-

kunskap, både fler läromedel för samma kurs men även läromedel för exempelvis lägre 

årskurser på grundskolan. Detta för att ge en mer heltäckande bild av området. Det kan 

även vara av intresse att bredda undersökningen genom att inkludera exempelvis källkri-

tik, vilket kan ses som viktigt i dagens komplexa samhälle med stort informationsflöde. 

Slutligen kan det även vara intressant att i en framtida forskning kontakta både elever och 

lärare för att inkludera perspektiv från skolan och dess verklighet.  
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