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Sammanfattning 
 
I arbetet har jag utgått från mina erfarenheter av medieundervisning på min verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) där jag upptäckte ett ”glapp” mellan teori och praktik i elevernas arbeten. 
Utifrån detta upplevda ”glapp” formulerade jag följande frågeställningar: Finns det spår av 
läroplanens intention i elevers tal om undervisningen, särskilt medieundervisningen? Finns 
läroplanens intention i bilderna eleverna producerar? Bidrar medieämnets kultur, tradition och 
historia, till den starka uppdelningen mellan teori och praktik i undervisningen? Detta i syfte att 
undersöka om ”Läroplanen för de frivilliga skolformernas” (LPF94) intention om att eleven skall 
ha förmågan att förhålla sig kritiskt, granska fakta och bedöma det eleven ser, hör och läser, följer 
med när eleven talar om och framställer egna mediebilder i undervisningen. I denna studie har jag 
studerat läroplanens och dess intentioner, olika teoretikers syn på undervisning och kunskap samt 
intervjuat tre tjejer från medieprogrammet kring deras tankar om undervisningen. Genom detta 
har jag upptäckt att mina frågor kvarstår men att jag funnit möjliga orsaker, såsom en stark 
ämnestradition, lärarnas syn på ämnet, elevernas förväntning och syn på ämnet, ämnets position i 
akademin, den allmänna diskursen kring kunskap och kunskap som ett politiskt maktspel, till 
varför ”glappet” uppstår mellan teori och praktik i undervisning kring mediebilder. Jag ser detta 
upplevda ”glapp” mellan teori och praktik som ett grundläggande problem i medieundervisningen 
kring mediebilder men även inom undervisning i stort.   
 

Sökord:  Livsvärldsbegreppet, kommunikation, ämnestradition 
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Inledning 

Skolans läroplan ger direktiv om att vi lärare skall lära eleven att förhålla sig kritiska och granska 

det eleven ser och hör för att kunna diskutera och ta ställning i värdegrunds- och livsfrågor1. I 

medieämnets undervisningsinnehåll talas det om den påverkan media har på våra liv och elever 

lär sig att analysera de budskap som media sänder ut. Eleverna granskar allt från reklam till film 

med ett inlärt kritiskt förhållningssätt. Det som faller under elevernas analys är oftast den yttre2 

media som skapas utanför skolans väggar. Det kritiska ögat riktar sig sällan inåt till elevernas 

egna medieproduktioner trots att de utgör morgondagens medieproducenter. Är eleverna 

medvetna om vilka budskap deras egna arbeten sänder ut? Utmanas eleverna i undervisningen att 

tillämpa det kritiska tänkandet i sina egna produktioner? Är eleverna verkligen kritiska i sitt 

medieskapande eller reproducerar de medias normer och värderingar? Mina erfarenheter av 

medieundervisningen är att ingen av dessa frågor har ett svar som når upp till läroplanens 

intentioner. Det skulle därmed innebära att morgondagens medieproducenter kommer att skapa 

exakt samma ideal idag som de lärde sig kritisera igår. Vad är det då i medieämnets 

undervisningspraktik som gör att elever och lärare endast kritiserar de ”yttre” medierna? 

Medieämnet kan ses som representant av två världar; å ena sidan ”hantverket” å andra sidan 

”vetenskapen om hantverket”. Hantverket med en yrkesbakgrund där estetikens värderingar står i 

centrum som skapar normer för praktiken. En norm som lik andra handverk utgår från det fria 

skapandet, den konstnärliga friheten. Vetenskapen om handverket föds i akademin genom analys 

och reflektion. Dessa bildar normgivande teorier som ligger till grund för ytterligare analys och 

värdering av handverkets produkt. Är det kollisionen mellan praktikens normer om det fria 

skapandet och vetenskapens normer om analys och reflektion som motverkar en ”inre” reflektion 

i medieämnet?  

 

Medieämnet är ett relativt ungt ämne i skolan. Många av lärarna på medieprogrammet har en 

bildlärarutbildning i grunden eller kommer från mediebranschen. Ämnet har på så sätt fått ärva 

två bakgrunder; den ena från bildämnet som har tillhört de estetisktpraktiska ämnena i skolan och 

därmed ofta har ställts utanför teoretiska skolämnen, den andra från mediebranschen som är ett 

handverk som bygger på kreativitet och produktion, men som även har ett vinstsyfte. Ger detta 

                                                 
1 Lärarförbundet (2001) s. 39 f   
2 ”yttre” medier såsom tidningar, reklam, tv, radio, film, etc.  producerat av professionella medieskapare  
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arv av två starka kulturer och traditioner medieämnet sitt syfte och sin styrka eller påverkar det 

arvet ämnets ”glapp” mellan teori och praktik?  

 

Under mina år på lärarutbildningen har det fötts fram funderingar kring varför mitt upplevda, 

”glapp” mellan teori och praktik uppstår. I detta arbete vill jag gå djupare och se om jag kan finna 

orsaken till denna uppdelning. Jag söker svaren hos elever på medieprogrammet, skolans 

styrdokument och hos några teoretiker som analyserar skolan utifrån utbildningsfilosofi och 

ämneskonstruktion.  

 

Varför vill jag hitta ett svar på detta? Det finns en önskan hos mig, som blivande lärare, att finna 

ett mervärde i mitt ämne, media, för mig och mina elever. Ett ämne där de inte bara lär sig att 

bruka och framställa media, men där de även lär känna sig själva som en del av media och av 

samhället i sin helhet. Skolan skall, enligt min mening, vara en värld där man tar in samhället och 

reflekterar kring det som händer. Men det är lika viktigt, om inte viktigare, att eleven förstår att 

denne är en del av samhället och att eleven ser sig själv i ett samband, där orsak och verkan 

kopplas samman.  

 

Syfte 

Att undersöka om Läroplanen för de frivilliga skolformernas (LPF94) intention om att eleven 

skall ha förmågan att förhålla sig kritiskt, granska fakta och bedöma det eleven ser, hör och läser, 

sker när eleven talar om och framställer egna mediebilder i undervisningen. 

 

Frågeställningar 

• Finns det spår av läroplanens intention i elevers tal om undervisningen, särskilt 

medieundervisningen?  

• Finns läroplanens intention i bilderna eleverna producerar? 

• Bidrar medieämnets kultur, tradition och historia, till den starka uppdelningen mellan 

teori och praktik i undervisningen? 
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Metod 

I detta arbete vill jag undersöka om läroplanens och kursplanens intentioner har något synligt 

genomslag hos eleverna när de talar om hur de framställer och analyserar mediebilder i sin 

undervisning. Jag valde därför att intervjua de som brukar undervisningen för att se hur de talade 

om dessa aspekter. Deras intervjuer ställer jag i jämförelse mot läroplanens intentioner och några 

teoretikers förståelse av skolans undervisning och estetiska ämnens tradition och position i 

skolan.  

 

Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att göra enskilda kvalitativa intervjuer med några tjejer för att kunna ställa öppna frågor 

till dem och på så sätt få mer beskrivande och oväntade svar. Intervjuerna höll jag i en lokal på 

skolan så att jag kunde intervjua dem direkt i anslutning till sista lektionen. Miljön var på så sätt 

bekant för eleven vilket jag hoppades skulle kunna bidra till en avslappnad stämning. Innan 

intervjun hade jag bett varje elev att ta med en egen producerad mediebild till intervjun.   

 

Intervjufrågorna var uppdelade i två delar. I den första delen handlade frågorna kring kännedom 

om skolans läroplan, medieprogrammets arbetsmetoder kring mediebilder, elevens syn på bilder i 

media och deras förhållande till media. Jag bad även eleven att definiera begreppet ”kritisk 

granska” som förekommer i skolans läroplan. Andra delen behandlade frågor kring den 

mediebilden som eleven tagit med sig. Frågorna handlade om urvalet av den medtagna bilden, 

bildens bakgrund och innehåll samt att eleven skulle göra en egen analys av bilden.  

 

Urval 

I intervjun deltog tre tjejer3 ur årskurs två ett medieprogram. Antalet intervjupersoner beror dels 

på arbetets omfattning och val av metod. Kvalitativa intervjuer ger i regel en stor mängd data som 

skall bearbetas så därför valde jag att begränsa mina intervjupersoner till inledningsvis fyra men 

                                                 
3 I arbetet väljer jag att kalla de tjejer jag intervjuat för just ”tjejer”. Jag ser i mitt arbete, på samma sätt som Fanny 
Ambjörnsson3, ingen anledning att använda en annan term är vad de intervjuade själva kallar sig. Hon beskriver att 
hon inte ser någon analytisk poäng i att distansera sig från denna term genom att använda termen ”flickor” eller 
”unga kvinnor” som är vanligare i forskningssammanhang. Hon refererar till Anja Hirdmans avhandling Tilltalande 
bilder som är en studie om Vecko-Revyns och Fib Aktuellts kvinnobilder där man kan konstatera att användningen 
av begreppet ”flickor” lätt blir en form av infantilisering. 
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en intervju blev inställt. Jag kom i kontakt med dem på min VFU4 och det var under denna tid 

som tjejerna anmälde sig frivilligt till intervjun. För att få intervjupersoner med erfarenhet av 

analys inom medieämnet valde jag elever av en senare årskurs, årskurs tre befann sig på sin APU 

(Arbetsplats Förlagd Utbildning) så valet blev därmed elever från årskurs två.  Mitt urval av att 

bara intervjua tjejer bygger på att jag har utgått från litteratur med ett genusperspektiv5, såsom I 

en klass för sig6 och Bilder av tonårsflickor7 där både Ambjörnsson och Göthlund valt att endast 

ha tjejer i sina studier. Inom genusforskning studeras oftast tjejers situation då de inte utgör 

normen i samhället. I ett samhälle där mannen är normgivande finner jag att det är av stor vikt att 

undersöka tjejers förmåga till att kritisk kunna granska, reflektera och bilda egna uppfattningar 

och inte reproducera samhällets och därmed mannens normer och värderingar. Medieprogrammet 

är ett (delvis) yrkesförberedande program vilket innebär att undervisningen innehåll styrs i större 

grad av det yrket eleven skall förbereda sig inför. Det är också mer troligt att de elever som går 

programmet kommer att jobba inom media efter gymnasiet. Det är därför jag finner det högst 

intressant att se hur dessa tjejer ser på, framställer och analyserar mediebilder i undervisningen då 

detta kan ange hur de kommer att göra senare i arbetslivet. De representerar på så sätt 

morgondagens medieproducenter. Jag är medveten om att killar även utgör morgondagens 

medieproducenter och att de dominerar dagens mediebransch på många sätt. I efterhand så finns 

det ingen tydlig anledning, som jag ser, att inte undersöka hur killar reflekterar kring sina 

egenproducerade bilder, men min utgångspunkt i detta arbete har varit att undersöka just tjejers 

syn. Antalet intervjupersoner beror dels på arbetets omfattning och val av metod. Kvalitativa 

intervjuer ger i regel en stor mängd data som skall bearbetas så därför valde jag att begränsa mina 

intervjupersoner till inledningsvis fyra men en intervju blev inställt.  

 

Bakgrund 

I den undervisning jag har deltagit i på mina VFU:n har jag upplevt ett ”glapp” mellan elevernas 

analyser i teorin och deras förmåga att lägga ett analytiskt förhållningssätt på de bilder de själva 

producerar. Eleverna ser sällan sig själva som förmedlare av budskap och ser därmed inte vilka 

                                                 
4 VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) har ersatt termen ”praktik” på den nya lärarutbildningen. 
5 Begreppet ”genus” är en översättning av engelskans ”gender”. Genus används som en beteckning av det sociala 
och/eller kulturella könet. Göthlund (1997) s.63  
6 Ambjörnsson (2004) 
7 Göthlund (1997) 
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normer de därmed reproducerar. Det är denna, vid flertal tillfällen, upplevda klyfta som jag i 

detta arbete söker orsaken till. Varför saknas koppling mellan teori och praktik hos eleverna? 

Genom att beskriva medieämnet kursplaner vill jag ge en bakgrund till hur kursmålen behandlar 

intentionen om analys i undervisningen, både som innehåll och arbetsmetod. Jag väljer att 

beskriva två medieämnen för att se om orsaken till uppdelning mellan teori och praktik redan 

finns grundat i kursplanen.  

 

De frivilliga skolformernas läroplan (LPF94)  

Läroplanen belyser elevens förmåga till ”kritisk analys” på flertal ställen och på olika nivåer i 

skolans arbete. I avsnittet om skolans huvuduppgifter står följande: 

 

Eleverna skall träna sig att tänka kritisk, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.8  

 

Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och 

som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i 

skall förbereda för livet efter skolan.9 

 

I avsnittet om skolans mål och riktlinjer står:  

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan (…)  

• Kan använda sina kunskaper som redskap för att - kritisk granska och värdera påståenden och 

förhållanden 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella program (…)  

• Ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap 

och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden10 

 

I medieämnet innebär detta att eleverna skall kunna förhålla sig kritisk och kunna överväga beslut 

utifrån praktiska erfarenheter. Skolan skall, enligt läroplanen, vara en träning inför det kommande 

arbetslivet. Det är därför av stor vikt att det kritiska förhållningssättet även genomsyrar innehållet 

                                                 
8 Lärarförbundet (2001) s.39  
9 Ibid. s. 40 
10 Ibid. s. 42 f. 
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och arbetsmetoderna i de praktiska momenten. I ett yrkesförberedande program som 

medieprogrammet bör det, anser jag, därför läggas stor vikt på att bygga detta kritiska 

förhållningssätt på de etiska överväganden som praktiken innebär. Detta för att, som läroplanen 

skriver, bidra till elevernas förmåga att bilda egna ställningstaganden och därmed ett kritiskt 

förhållningssätt. De etiska perspektiven bör alltså bilda ett innehåll i undervisningen som 

läroplanen skriver:  

 

De etiska perspektiven är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall 

undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas 

förmåga till personliga ställningstaganden.11 

 

De etiska perspektiv som skolan förespråkar finns framskrivna under rubriken grundläggande 

värden: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalt och 

förmedla.12 

 

Väljer skolan att lägga de etiska perspektiven som innehåll och underlag till analys kommer 

eleven att kunna träna att se samband mellan de egna etiska valen och de konsekvenser de valen 

innebär. I medieämnet skulle detta innebära att eleven genom att analysera sitt eget arbete utifrån 

etiska värderingar lära sig se vilka normer eleven förmedlar. Eleven får på så sätt lära sig vilka 

etiska val som leder till vilka konsekvenser. Eleven kommer att se ett samband mellan sig själv, 

som förmedlare av budskap, och den konsekvens det ger i samhället i övrigt. Detta kommer att 

lära eleven att förhålla sig kritisk även till det budskap som hon själv sänder. Läroplanen 

beskriver denna typ av reflektion och analys som en kunskapsutveckling:  

 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge 

eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.13 

                                                 
11 Ibid. s.39 
12 Ibid. s 40 
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Läroplanen har tydliga intentioner gällande kunskapen om ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt hos eleven. Läroplanen visar att ett kritiskt förhållningssätt handlar om olika 

kunskaper i skolan. Det handlar dels om att ge eleven ett verktyg inför ett vetenskapligt sätt att 

tänka, dels ett sätt för eleven att bilda egna uppfattningar och göra eget ställningstagande utifrån 

de etiska perspektiven samt att ge eleven möjlighet att se sig själv som en del av ett större 

samband. Det finns därför inget som tyder på att en uppdelning mellan teori och praktik finns 

framskriven i läroplanen.  

 

Medieprogrammets programmål  

I medieprogrammets programmål finns det övergripande mål för hela programmet som skolan i 

sin undervisning skall ansvara för. Följande mål är intressanta i detta arbeta då dessa följer upp 

läroplanens intentioner som jag tidigare har beskrivit. 

 

Skolan skall ansvara för att eleven vid fullföljd utbildning: 

• Kan analysera sina metoder och sitt arbetsresultat utifrån etiska regler som gäller inom 

medieområdet, 

• Kritiskt kan granska värderingar och attityder i mediernas budskap samt problematisera 

förhållandet mellan människor, medier och samhälle, 

• Har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör 

yrkesutövningen14 

 

 

Kursplaner för medieprogrammet 

Gymnasieskolans kursplaner skall bygga på läroplanen (LPF94) och medieprogrammet har 

särskilda mål framskrivna i sina programmål. Medieämnet består av olika kurser och jag har valt 

att titta närmare på Fotografisk bild och Mediekommunikation för att se hur läroplanens 

intentioner framskrivs i dessa. Jag vill belysa hur läroplanens intentioner framskrivs i förhållande 

till undervisningens innehåll, där kursplanen är lärarens riktlinjer i utformningen av 

undervisningens innehåll. 

 

                                                                                                                                                              
13 Ibid. s. 40 
14 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=15&skolform=21&id=12&extraId=0 
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I kursplanen för Fotografisk bild beskrivs ämnets syfte på följande sätt: 

 

Utbildningen i ämnet fotografisk bild syftar till att ge praktisk och teoretisk kunskap om fotografiskt 

bildspråk, där tillämpningen av kunskaperna leder till olika typer av fotografiska produkter. Ämnet 

syftar även till att ge kunskap i att analysera och värdera olika typer av bilder, såväl enskilda bilder 

som bilder i ett större mediesammanhang. Ämnet syftar också till att utveckla kreativitet, social 

kompetens och problemlösningsförmåga i samband med fotografiskt bildberättande.15  

 

Kursen syftar alltså till att ge eleven både teoretisk och praktiska erfarenheter som skall leda till 

olika typer av fotografiska produkter. Den teoretiska kunskapen framskrivs dels komma från 

analys av olika typer av bilder utifrån ett historiskt perspektiv. Det skrivs även att det skall ske en 

värdering av bilderna men inte utifrån vilket perspektiv detta skall ske. Vilka bilder som skall 

ligga som grund till analysen och värderingen är svår att tyda utifrån beskrivningen i kursplanen. 

De enskilda bilderna som beskrivs kan vara elevens egna i motstats till de bilderna från ett större 

mediesammanhang. Den praktiska såväl som den teoretiska kunskapen framskrivs tydligt kopplat 

till den färdiga fotografiska produkten.  

 

I kursplanen för Mediekommunikation beskrivs ämnets syfte på följande sätt: 

 

Utbildningen i ämnet mediekommunikation syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska 

kunskaper om massmedier och förståelse av masskommunikationens och reklamens roll och betydelse i 

samhället. Ämnet syftar till att ge kunskaper om samspelet mellan individer, medier och samhälle samt 

förståelse av den process som försiggår i samspelet mellan sändare och mottagare av ett budskap. Ett 

ytterligare syfte är att ge kunskaper om nyhetsmediers roll i en demokrati och deras uppgift att 

informera, kommentera och granska. I detta ingår även att ge kunskaper i källkritik.16  

 

Kurser syftar även här att ge eleven både en praktisk och teoretisk kunskap i ämnet. I denna kurs 

är det de praktiska övningarna som ligger till grund för den teoretiska delen. De praktiska 

övningarna skall exemplifiera de teorier som massmedia utgör, eftersom teorierna bygger på 

praktiken så lär eleven sig genom att pröva teorierna i praktik. I kursplanen beskrivs den analys 
                                                 
15 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=20&skolform=21&id=FBL&extraId=12 
&valtyp=V 
16http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=20&skolform=21&id=MDK&extraId=12 
&valtyp=V  
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som eleven skall genomföra som en del utanför elevens vardag. Elevens roll som en aktör i 

mediekommunikation framskrivs ej som ett innehåll i kursen.  

 

Kursplanerna beskriver ett undervisningsinnehåll med både praktiska och teoretiska inslag som 

skall verka sida vid sida. Det beskrivs en helhet mellan teori och praktik som skall förmedlas till 

eleven helt enligt läroplanens intentioner. Inget i kursplanen tyder på något som gör att 

uppdelningen mellan teori och praktik uppstår. Det som är svårt att tyda är vad elevernas analyser 

skall bygga på, vilka värderingar det är som ligger till grund till elevernas analys av media och 

mediebilder? Eleven skall känna till begreppet källkritik men lär eleven sig att vara kritisk till sig 

själv som källa? Det finns alltså inget i styrdokumenten som tyder på en uppdelning mellan teori 

och praktik i medieämnet. Det som dock inte framskrivs är elevens roll i media, vilken del eleven 

själv utgör i medias kommunikationsmodell17. Varför skrivs det inte fram ett helhetsperspektiv i 

kursplanen där elevens roll tydliggörs? Kan de vara kursplanens brist på helhetssyn som ligger 

till grund för uppdelningen mellan teori och praktik i medieundervisningen? Eller är det 

medieämnet själv med dess kultur och tradition som ligger till grund för denna uppdelning? 

Genom att se på utbildningsfilosofier beskrivna av Tomas Englund vill jag se vilken position 

medieämnet har i samhället och i vetenskapen. 

 

Utbildningsfilosofier  

Ett skolämne har ofta starka relationer till den bakomliggande vetenskapen och kan förutom det 

även ha kravet att bära en samhällsbyggande roll18. Som lärare anser Tomas Englund därför att 

det är av stor vikt att känna till sitt ämne, dess bakgrund och roll. Lärarkompetensen är enligt 

honom ett medvetet förhållningssätt till den vetenskapliga disciplinen och de vetenskapliga 

arbetsmetoderna. Han beskriver ett utbildningsfilosofiskt spektrum som är inordnat i flera 

spänningsfält.  Det som ställs i opposition i detta spänningsfält är skolans uppgift att förvalta 

kultur mot skolans uppgift att syfta framåt och att förbereda för framtiden. Detta leder till en 

balansproblematik då ingetdera kan dominera helt eller helt negligeras.19  

 

                                                 
17 Det finns olika modeller kring kommunikation i media, bl.a. Shannon & Weavers envägskommunikationsmodell 
där sändaren skickar ett budskap via ett medium till en mottagare. 
18 Englund (1997) s. 132 
19 Ibid., s. 134f  
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För att finna en bakgrund till medieämnets roll som skolämne skall jag försöka närma mig 

medieämnets uppgift genom Englund utbildningsfilosofier för att kunna undersöka hur dualism 

uppstår mellan teori och praktik. Skolans dominerande tradition är essentialistisk, vilket innebär 

att ämnet har en stark anknytning till dess bakomliggande vetenskap.20 I den 

medieundervisningen jag har erfarenheter av kan jag se att den teoretiska undervisningen utgår 

från de teorierna som akademin har skapat genom vetenskaplig forskning kring medier. Eleverna 

lär sig att analysera media utifrån modeller och teorier. Läraren är den som förmedlar var som är 

”rätt” och ”riktigt”, vad som är ”god” media. Den praktiska undervisningen vilar på sitt sätt också 

på den av yrkeskåren beprövade erfarenheten av medieframställning. Eleverna lär sig ett 

yrkeskunnande genom ”härmning” av lärarens praktiska kunskaper. Den essentialistiska 

traditionen förespråkar sällan ett analytiskt tänkande då det bygger på att bevara skolans kultur 

där lärarens uppgift är att förmedla kunskaper. Englund beskriver att historiskt sett är det den 

progressivistiska utbildningsfilosofin som har utmanat essentialismen i skolan och undervisning.  

 

Den progressivistiska utbildningsfilosofin bygger på lärande som social interaktion där 

problemlösning står i centrum och lärarens uppgift är att stimulera och vägleda eleverna21. Detta 

skall ske utifrån aktuella ämnen av intresse för eleverna som även skall utgå från framtida behov. 

I den undervisning som jag deltagit i har jag sett att många av de arbeten som eleverna gör 

bygger på den progressivistiska tanken om lärande som social interaktion där problemlösning har 

skett i grupp. Det som bli centralt i undervisningen är problemlösningen som en väg till en färdig 

produkt eller förståelse av en teori.  

 

Ser man på medieämnet utifrån läroplanens intention bör medieundervisningen bygga på en mer 

rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi. Inom rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi betraktas 

skolan som en del av en kritisk fostran där värdering av olika alternativ är centralt. Utbildning 

blir en del av samhällets utveckling genom att eleven bildar nya mål vilka på sikt förändrar 

samhället22.  

 

                                                 
20 Englund (1997) s. 135 
21 Englund  (1995) s.51 
22 Ibid. s.51 
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Medieämnen har på så sätt olika roller. De skall bevara den yrkesövningen som kommer från 

branschen och därmed påverkar de praktiska ämnens innehåll och arbetsmetoder. I ämnet skall 

det ske en social inlärning i grupp som skall utveckla förmågan att samarbeta inför den 

kommande yrkesutövningen. Till sist så har ämnet en ställning i samhället som utvecklande där 

eleven bör lära sig att vara medveten om sina val för att kunna förändra samhället på sikt. Ämnet 

kan se som bärare av flera utbildningsfilosofier som tillsammans påverkar ämnet på flera olika 

sätt men enligt min mening även håller tillbaka ämnet från kursplanens och läroplanens 

intentioner till kritiskt tänkande och reflektion hos eleverna. Medieämnet är ett relativt ungt ämne 

i skolan och de flesta av lärarna i ämnet har en utbildning som bildlärare eller kommer från 

branschen. Jag tror att detta har ett stort inflytande på medieämnets roll då ämnet på så sätt har 

fått anamma bildämnets samt medieyrkets kultur och tradition. Vad är det då för tradition som 

medieämnet har fått ärva? 

 

Estetiskpraktiska ämnens dualism  

Anders Marner beskriver de estetiska ämnens historik utifrån den uppdelningen mellan teori och 

praktik som Descartes lade grunden till genom sin uppdelning mellan tänkande och kroppens 

aktiviteter. Kroppens verksamhet och den beprövade erfarenheten sågs, enligt Descartes, på en 

lägre och mindre betydelsefull nivå än språket och medvetandet som ansågs vara 

meningsskapande och betydelsefull. Descartes lade härmed grunden till uppdelningen mellan 

teori och praktik.23 Finns det då inget sätt att komma ifrån den uppdelningen? Anders Marner 

menar att livsvärldsbegreppet kan bli en brygga mellan teori och praktik då han menar att detta 

begrepp inbegriper såväl den som upplever som det som upplevs och därmed sammanfogar båda 

delar i en verklighet.24 Han beskriver att kunskap inte endast formuleras i språket utan att det 

redan föreligger i det vi ser och upplever.25 Ett ämne som media kan ses som en skildring av 

livsvärlden26 (verkligheten, här och nu) medierat i tecken. Skulle detta innebära att 

medieundervisningen bör bygga på det som elevens livsvärld kan relateras till, alltså att eleven 

finner betydelse i undervisningen utifrån sig själv? Skulle en sådan undervisning överbrygga 

                                                 
23 Marner (2005) s.13 
24 Ibid. s. 15 
25 Ibid. s. 16 
26 Ibid. s. 16  
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uppdelningen mellan praktik och teori? Kan en undervisning med utgångspunkt i livsvärlden vara 

länken mellan teori och praktik? 
 

I Bild i skolan (nr.4, 2005) skriver Gunnar Åsén om den nationella utvärderingen27 som 

bildämnet genomgått och Anders Marners och Hans Örtegrens rapport Bildämnet i en kulturskola 

för alla. Gunnar Åsén lyfter fram att styrkan med rapporten är att den sätter in ämnet och dess 

utveckling i ett historiskt perspektiv och att den gör en omvärldsanalys av ämnet där bildämnet 

ses i relation till andra skolämnen och förändringar i världen. Genom att sätta bildämnet i dessa 

perspektiv framkommer många faktorer, såsom den nya mediesituationen, förändringar inom 

konstvärlden och arbetslivets förändrade krav, som tyder på att bildämnet bör förnyas.28 En viktig 

slutsats i utvärderingen som Åsén lyfter fram är att det finns långa ämnestraditioner som gör att 

nytt innehåll och nya inslag har fått svårt att slå igenom i skolan. Exemplet som han lyfter fram är 

arbetet med nya bildmedia, bildanalys och bildkommunikation som i 25 år har varit viktiga 

moment i läroplan och kursplaner.29 Åsén lyfter fram tre förklaringar till varför han tror att 

undervisningen inom bildämnet förändrad relativt långsamt. Det första handlar om skolan som 

helhet som skiljer de praktisktestetiska ämnen från de av tradition med teoretiskt inriktade ämnen 

och på så sätt skapar en skola med mindre utrymme för praktiskt arbete och skapande 

verksamhet. Det andra är att bildämnet en förväntan från eleverna att vara ett annorlunda, friare 

och mer praktiskt inriktad ämne, vilket leder till att eleverna inte förväntar sig teoretiska inslag 

som analys i bildämnets undervisning. Det tredje beskriver Åsén vara materiella faktorer där 

undervisningen saknar utrustning för att jobba med nya bildmedier eller jobba laborativt p.g.a. av 

helklassundervisning.30 I bildämnet finns det utifrån utvärderingen sett ett tydligt problem med 

implementeringen av läroplanens och kursplanens intentioner av att utveckla ämnet genom att 

införa teoretiska inslag i undervisningen. Jag finner många likheter i det brottet mellan teori och 

praktik som jag upplevt i medieundervisningen och de problem som utvärderingen beskriver om 

bildämnet. Medieämnet har på så sätt fått ärva bildämnets traditioner av ett skapande ämne men 

även positionen som ett praktisktestetiskt ämne i skolans värld. Hur skall nu bildämnet och 

medieämnet gå vidare i sin utveckling som ämne? 

                                                 
27 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03), Bild: ämnesrapport till rapport 253, 2005. Genomfört av 
Marner A., Örtegren H. och Segerholm C. för Skolverket. 
28 Åsén (2005) s.12 
29 Ibid. s.13 
30 Ibid. s.13 f 
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Genom omvärldsanalysen som utvärderingen gör av bildämnet framkommer, enligt Åsén, tydliga 

indikationer på varför bildkommunikation och bildanalys bör få större utrymme i skolan. Det 

handlar, enligt forskarna, om att utveckla ämnet till ett rent kommunikationsämne där elevernas 

skapande förmåga får vika plats åt elevernas kommunikativa förmåga. Om ämnet väljer att utgå 

från kommunikationsbegreppet kommer eleverna att kunna integrera förmågan att gestalta, 

uppleva, kritisk granska och sprida visuella gestaltningar. Detta skall på sikt upphäva 

motsättningen mellan bildskapande och bildanalys.31 

 

Det finns alltså en stark ämnestradition i bildämnet som medieämnet har fått ärva som skapar en 

motsättning mellan teori och praktik i skolan och i omvärlden. Ställer man bilden och media som 

ämnen i omvärlden ser man att det finns ett ökat behov av kommunikation, en kommunikation av 

och i verkligheten. Finns det då möjligheter att minska motsättningen mellan teori och praktik när 

ämnet väljer att flytta fokus från skapandet till analys? Leder denna förflyttning av fokus 

undervisningen närmare verkligheten och livsvärlden där eleven möter sin egen skapelse i 

upplevelsen av medievärlden? Kommer den starka ämnestraditionen att sätta stopp för detta? Om 

det är lärarna som upprätthåller den starka ämnestraditionen är då lärarutbildningen en del av 

ämnets reproducering? Hur ser eleverna på undervisning i medieämnet? Sker undervisningen 

utifrån livsvärlden eller finns uppdelningen i elevernas tal om undervisningen? 

 

Genomförande  

Intervjusituationen var svår från början och då jag ”bara” hade tre intervjuer inbokat kändes 

pressen av att behöva lyckas. I själva intervjusituationen kändes det, särskilt vid första intervjun, 

nervöst och det var svårt att komma på följdfrågor för att få mer utvecklande svar. I efterhand, 

när jag har gått igenom intervjuerna, kan jag därför känna att det finns svar från eleverna som jag 

gärna hade velat att de hade utvecklat ytterligare för att få ett större underlag till min analys. 

Större studier brukar ofta föregå med pilotstudier för att få erfarenheter som kan förbättra studien. 

En sådan studie, av sådan dignitet, ryms inte inom mitt examensarbete som därmed kan detta ses 

som en pilotstudie. Genom min pilotstudie framkommer indikationer i elevernas svar som ger 

underlag till slutsatser både som förarbete inför en större studie och som studie i sig.  Jag har valt 

                                                 
31 Ibid. s.14 
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att anonymisera tjejerna genom att inte ange vilken tjej som sagt vad. Det är i första hand deras 

sammantagna svar som är intressanta för undersökningen ej deras åtskillnad, där detta är av 

intresse väljer jag att visa på kopplingar mellan olika svar från en och samma tjej. 

 

Resultatredovisning och analys 

Elevers kännedom av läroplanen och dess intentioner 

I intervjuerna framkom att samtliga tjejer hade bristande kännedom om skolans läroplan. Utifrån 

frågan om de kunde berätta något om läroplanens innehåll kan jag tyda att några förväxlade 

läroplanen med kursplaner: 

 

”Är det inte där betygskriterierna kommer ifrån?” 

”Är det typ miljön också i skolan eller är det bara det som hör till kurserna?” 

 

Ingen av tjejerna ville uttrycka sig säkert i vad de kände till om skolans läroplan, därför är svaren 

ofta ställda som en fråga till mig som intervjuare. Det kändes som att de trodde att jag förväntade 

mig ett visst svar och därmed blev deras svar snarare ett sökande efter vad de trodde jag ville 

höra. En tjej visade sig känna till vissa delar av skolans läroplan: 

 

”Jag vet (…) vad den går ut på (…) det skall vara lika å att man skall behandla alla bra å det är sådär 

olika bestämmelser, men jag kan inte säga någon exakt sak…” 

 

Hon berättar att hon fått en genomgång av läroplanen i ettan men när lärare har tagit upp den igen 

senare så har hon inte lyssnat så noga då hon har hört om den förr. Alla tre är ense om att 

läroplanen är viktig för dem att känna till men de kan inte uttrycka varför den är det. Behovet av 

att känna till läroplanen uttrycks inte vara så påtaglig hos en av tjejerna, då hon är nöjd med sin 

utbildning: 

 

”Skolan fungerar ju ganska bra i Sverige… det är väl inte så mycket att diskutera om man inte känner att 

man blir orättvist behandlat på nå vis då kan man ju ta tag i det lite mer.” 
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Tjejen som tidigare har visat sig känna till mest om läroplanen uttrycker på frågan om det är 

viktigt för henne att känna till läroplanen: 

 

”Ja… jag skulle nog vilja ha bättre koll å så borde den hänga någonstans så man kan kolla…” 

 

Läroplanen är främst ett styrdokument som läraren arbetar utifrån men hela skolan bygger på 

detta dokument och som hon säger bör den, enligt henne, även finnas tillgänglig för eleverna. 

Ingen av tjejerna visar sig vara medvetna om läroplanens innehåll eller dess intentioner även om 

de antyder en viss kännedom uttrycker de sig osäkra i sina svar.  

 

Tjejerna om undervisningen 

De spår av intentioner som jag fann i tjejernas uttalanden vill jag nog betrakta som omedvetna 

hos dem själva. Tjejerna lyfter fram intentionerna som ett innehåll i undervisningen, som moment 

i olika kurser, men ej som någon övergripande intention kopplat till läroplanen.  

 

”…vi analyserar ju mycket, typ reklam och film och sånt där..” 

 

”Det är mycket i mediekunskap och mediekommunikation där vi har jobbat med hur olika stereotypa 

människor framställs i reklam och (…) då är det både väldigt mycket praktiska exempel (…) och 

teoretiskt läsa också…” 

 

I min fråga om hur man arbetar med mediebilder i undervisningen på medieprogrammet låter jag 

det vara öppet för tjejerna att tolka begreppet ”undervisning” för att inte styra dem. Två tjejer 

tolkar begreppet som endast undervisningen i medieämnen då det är endast utifrån dessa de 

formulerar i sina svar. En tjej  lyfter i sitt svar dock fram en annan reflektion: 

 

”Ja… det beror på hur man ser det eller vi har ju inte någonting i våra vanliga (…) grundämnen 

engelska och matte (…) där ingår ingen media alls… det är ju bara vanliga ämnen. ” 

 

Hon visar på att det finns en tydlig ämnesindelning där medieämnet verkar för sig själv inom 

medieprogrammet. Det är svårt att utläsa i tjejernas svar om de upplever medieämnet uppdelat. 
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Den teoretiska delen som beskrivs handlar om skriftliga rapporter kopplade till praktiska projekt 

eller teorier kring reklam i mediekunskap och mediekommunikation.  

 

Kritisk men påverkad 

Medieämnet har intentioner och tjejernas egna upplevelser av hur undervisningen har påverkat 

dem överensstämmer mycket med dessa intentioner.  

 

”…man tänker mycket mer på hur man blir påverkad av reklam…” 

 

”Jag är mycket mer kritisk. Jag analyserar nästan allt vad jag än ser. (…) direkt när jag ser något så 

säger jag (…) men sådär kan man ju inte va och det där är alldeles könsdiskriminerande och nej så där 

har de gjort bara för att en kille är eller bara för att det är en tjej…” 

 

”(…) mycket mer analys så fort man ser vanliga bilder eller reklambilder eller vad som helst. Man 

börjar tänka på vad som är riktigt och inte och hur kompositionen är (…) man kan inte titta på en bild 

utan att börja tänka massa…” 

 

Tjejerna uttrycker att de intar en kritisk ställning i förhållande till den media de möter i samhället, 

i deras vardag. Denna kritiska ställning finns också med när de beskriver vad de tycker om bilder 

i media: 

 

”(…) jag tycker nog att det är för mycket sexualism alla skall vika ut sig… det måste va naket. 

 

”Jag tycker att de ser ganska likadana ut (…) man kan som dela upp det man ser att det där är en bild på 

en tjej… och det där är en reklam för en kille…” 

 

”(…) jag tycker att man missbrukar och tar fel bilder (…) man gör bilder till någonting dåligt (…) det 

blir så uppeggat att det måste vara perfekta bilder med de perfekta människor (…) det blir fel.” 

 

Deras förhållningssätt till media blir dock mer komplicerat när jag frågar efter deras igenkänning 

i medias bilder. Tjejerna uttrycker en medvetenhet om påverkan men säger sig bli påverkade när 

media riktas till deras målgrupp.  
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”(…) om det är riktat till min målgrupp så känner man ju igen sig det är det som är meningen…” 

 

”(…) man bli ju såklart påverkat även om man kanske inte vill va som de är media… tjejer (…) även om 

jag inte vill va det hela tiden så vill jag ändå va det ibland för att det är så en typisk tjej skall vara men 

jag tycker att det är (…) inge bra.  

 

En tjej uttrycker hur svårt det är att förhålla sig till medias bild av tjejer för även om hon vet att 

den påverkar henne. Hon vill innerst inne uppfylla rollen av den ”typiska tjejen” men tycker 

samtidigt att det är en fel bild.  

 

Kritisk granskning 

Tjejernas definition av kritisk granskning visar på att de är skolade i analysmetoder och kritisk 

granskning av bilder. De talar om olika aspekter av en bild som skall analyseras vid en kritisk 

granskning: 

 

”Att man skall tänka på vem som har gett ut eller vem som har gjort bilden (…) vad de vill få ut genom 

den och på vilket sätt.” 

 

”(…) man granskar eller om man analyserar (…) en bild då tittar man inte på den bara som en bild (…) 

man liksom går in på varför är det så och typ kunde man gjort det på ett annat sätt… vad hade det betytt 

då? (…) vad det får för effekter nu när det ser ut så…” 

 

:”Kritisk granska är när man går in på djupet med en bild för att se vad som är bra och dåligt…” 

 

Analys av den egna bilden  

När jag bokade in intervjuerna med tjejerna bad jag dem att ta med en egen mediebild, som de 

har gjort i undervisningen, till intervjun. Vid intervjun bad jag tjejerna att analysera sin egen 

mediebild. Tjejerna hade ej blivit förberedda i att de skulle analysera bilden, då jag ville få fram 

deras spontana analytiska förmåga och uttryck. Samtliga tjejer uttryckte att de fann det svårt att 

analysera sin egen bild av olika orsaker: 
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”Oh gud vad hemskt! Skulle inte vilja analysera den för jag är inte nöjd med den (…) det är alltid svårt 

att analysera det man själv gjort.” 

 

När jag märkte att samtliga tjejer hade svårt att börja sin analys formulerade jag om frågan till att 

jag i stället frågade att: ”vilket budskap sänder du med din bild?”  Jag formulerade frågan med de 

begrepp som används vid analys av bilder och i kommunikationsteorier för att ge tjejerna begrepp 

att fästa sin analys på. Denna fråga resulterade i mer utförliga svar kring bilderna men inget jag 

kan betrakta som analys. Svaren som tjejerna gav betraktar jag snarare som beskrivning av 

bilden. Det finns en tjej som i sitt svar som antyder en viss reflektion kring sitt budskap med 

bilden: 

 

”(…) det är nog det här med det inte perfekta som jag vill få ut (…) att man måste vara personlig och 

man får plocka grejer från olika personligheter. Man måste inte välja en utan man få ta det man vill ha 

och så gör man det till sitt. (…) hoppas att folk blir inspirerade att också gå sina egna vägar... ” 

 

Tjejerna hade alltså svårt att se sig själva som sändare av ett budskap där de egna bilderna kunde 

beskrivas utifrån samma analys som bilder i media. En tjejs reaktion efter min ställda fråga var: 

 

”Jag har faktiskt inte tänkt så mycket, det kanske man borde göra?” 

 

Genom att jag ställde frågan till tjejerna så väcktes en tanke hos dem, de blev varse om ett sätt att 

se på den egna bilden som de inte hade tänkt på. Intervjun blev på detta sätt en del av lärandet en 

utveckling i arbetet med mediebilder. Efter intervjun frågade en tjej mig vad mitt syfte var med 

mina intervjuer, vad jag var ute efter. Jag förklarade mitt arbete för henne och hur jag såg på 

eleverna som sändare av budskap redan i undervisningen och det därför är av vikt att som elev 

veta vilket budskap man sänder ut. Hon uttryckte ännu en gång att hon inte hade tänkt på detta 

förut men att hon förstod vikten av det nu.  

 

Feminist eller kritisk granskning 

En tjej beskriver att hon brukar vara öppet kritisk över hur tjejer framställs i media och då hamnar 

i argumentation med killar. Hon berättar om en händelse där hon och några till tittade på ett 

program på Eurosport där de visade klipp från olika sporthändelser men endast på sportande 
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killar när det förekom tjejer så var det endast tjejer som dansade på tävlingen och man fick endast 

se deras rumpor. När jag frågor henne vad hon kände när hon tittade på detta så svarade hon: 

 

”Jag blev ju arg och började argumentera och så kallade min kompis… eller min killkompis mig för 

feminist hela tiden (…) då blev jag sur.” 

 

Händelsen som tjejen beskriver kan ses som en illustration över hur killar och tjejer kan uppfattas 

av andra när de kritiserar den samhällsnorm som råder. Tjejen som försvara sitt kön utifrån en 

värdering om jämlikhet blir i denna situation betraktat som feminist. Uttrycket ”feminist” 

används här som ett skällsord vilket tydliggör problematiken som denna tjej konfronteras med när 

hon öppet riktar kritik mot normen.  

 
 
Diskussion och slutsatser 

I skolans styrdokument finns intentionen om att eleverna skall lära sig att kritisk granska egna 

(medie-) bilder genom att använda (medie-) teorier och applicera i praktiskt arbete med (medie-) 

bilder. De intervjuade tjejernas upplevelse är att de i undervisningen ägnar sig åt att analysera 

media och dess produkter, både teoretiskt och praktiskt. När jag ber tjejerna analysera sin egen 

medtagna mediebild framkommer dock en annan bild i den tolkningen jag gör. En bild som jag 

känner igen från mina VFU:n som fått mig att skriva detta arbete. Tjejernas förmåga till kritisk 

granskning av sig själv som medieskapare, som budskapsförmedlare, framträder inte. I intervjun 

säger en tjej när jag ber henne analysera sin egen bild: ”Jag har faktiskt inte tänkt så mycket, det 

kanske man borde göra?” och därmed sammanfattar hon problematiken. Vem är det då som skall 

få henne att tänka? Är det hon själv som skall dra slutsatsen att när hon lär sig att kritisk granska 

mediebilder i samhället så skall hon även lyfta ett kritiskt öga mot sig själv då även hon är en del 

av mediesamhället? Är det lärarens ansvar? Enligt styrdokumenten så skall läraren förmedla 

förmågan att kritisk granska till eleverna genom teoretisering av praktiken och praktisering av 

teorier, men läraren är lika stor del i reproduceringen av tudelningen mellan dessa som eleverna 

är.  

 

Medieämnet är ett relativt nytt ämne inom skolan och har starka band med bildämnet. Bildämnet 

har i sin tur stora problem med implementeringen av läroplanens intentioner i undervisningen och 
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har genom åren förblivit ett ”skapande” ämne och därmed placerat sig utanför de traditionellt 

teoretiska ämnena. Den ämnesuppdelning som finns i skolan finns även inom akademin och inom 

lärarutbildningen. Jag undrar om detta kan leda till att nyblivna lärare anammar en tradition av 

stark ämnesuppdelning och vidareför denna till skolans värld? Uppkommer härmed uppdelningen 

redan innan den nyblivne läraren har satt sin fot i skolan? När utvärderingen av bildämnet gjordes 

undrar jag om forskarna även såg lärarutbildningen som en eventuell faktor i bildämnets 

långsamma utveckling?  

 

I utvärderingen framkommer att bildämnet bör utvecklas från att vara ett bildskapande ämne till 

att bli ett mer bildanalytiskt ämne där kommunikation skall stå i fokus. Det finns dock ingen 

tydlighet i vad elevens del är i denna kommunikation. Det finns stor klarhet över att eleven skall 

lära sig att analysera bilder för att förstå hur omvärlden och media kommunicerar för att kunna 

vara kritiskt som mottagare av budskapen. Jag vill framhäva även vikten av att eleven ser sig 

själv i kommunikationen som en sändare av budskap, detta för att verkligen överbrygga länken 

mellan teori och praktik och ge eleven möjlighet till att bli en självkritisk medieskapare och 

medieanvändare. Om detta är något som saknas i elevernas utbildning undrar jag hur 

morgondagens mediebilder kommer att se ut?  

 

I arbetets undersökning framkommer att tjejernas uppfattning av dem själva är att de är kritiska 

mot media och att de ofta analyserar den i undervisningen men även privat. När jag dock ber dem 

att analysera sina egna mediebilder blir de stumma inför uppgiften. Bilden av den analyserande 

kritiska eleven är försvunnen och jag möts av ett stort frågetecken. Att tjejerna skall se sig själva 

som sändare av budskap är totalt främmande för dem fast de jobbar med media varje dag och går 

ett yrkesförberedande program med inriktning mot fotografisk bild. De har lärt sig att betrakta 

den kommunikation som media har, att analysera dess budskap och ifrågasätta dess syfte men sig 

själva har de inte satt in i kommunikationen. Jag undrar hur det kommer sig att den viktiga biten i 

kommunikationsmodellen tycks fattas? Har det att göra med medieämnets arv från bildämnet där 

medieämnet har blivit ett skapande men ej analyserande ämne? Många skulle nog anse att 

medieämnet visst är ett analyserande ämne och ser jag till styrdokumenten så finns det tydliga 

intentioner att analysera både i teori och praktik, men varför saknar de tjejer jag intervjuat då 

denna kunskap?  
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Hur skulle det då se ut om skolan kunde uppnå de intentioner som läroplanen har om att skapa 

kritiska elever? Hur skulle en sådan undervisning se ut? Har lärarna rätt utbildning att bedriva en 

sådan undervisning och hantera de kritiska elever som skapas? Jag tror att det kan vara en svår 

uppgift att uppnå de intentioner som finns i läroplanen som skolan är idag med sin starka 

ämnesuppdelning och sin starka ämnestradition. Kärnan till uppdelningen är oerhört stark och 

varje ämne kämpar med att behålla sin status och position både inom akademin, inom skolan och 

inom samhället. Det handlar om att få en förståelse av verkligheten genom att dela upp olika fält.  

Problemet är dock att det ligger en värdering i uppdelning där teori ses som en högre kunskap än 

praktik. Bildämnet skall ges högre status och visa på sitt mervärde genom att lägga till teoretiska 

inslag av analys och kritiskt tänkande. Detta är välbehövligt i alla ämnen men jag anser att det 

finns ett lika stort mervärde i att lägga kreativa och skapande inslag i det traditionellt teoretiska 

ämnesområdet. 

 

Det är inte endast länken mellan praktik och teori som skall läggas till utan även den mellan teori 

och praktik, Detta gäller för skolans undervisning men även för lärarutbildningen och akademin i 

stort. En sådan undervisning skall enligt min mening bygga på den verkligheten som omger oss 

alla, elever såväl som lärare. Det är i verkligheten länken mellan praktik och teori kan bli synlig 

om vi väljer att utgå från oss själva och se vilken del vi utgör i helheten. Skulle detta i så fall 

innebära att vi måste bortse ifrån de ämnesgränser som finns idag? Det tycker jag nog att vi skall, 

det är dock vi som upprätthåller och reproducerar dessa gränser fast det finns inte finns något 

som antyder att de måste finnas. Det är svårt att tala om en verklighet som vi alla skall enas kring 

och utgå ifrån. Vi är alla del av ett samhälle där skolan är del av ett politiskt maktspel och på den 

politiska arenan pågår en diskurs om vad kunskap och utbildning är och om vem som äger 

tolkningsföreträde. Vilken verklighet bygger vi vår kunskapssyn på när verkligheten är en 

reproduktion av hela samhället? I medieämnet innebär verkligheten den media som samhället 

befinner sig i och frågan är vilken position eleverna och vi lärare har i denna.  

 

Vi bör analysera vår egen roll och genom den förståelsen få makten att styra media då vi gör oss 

till en del av den. Skulle detta då innebära att ”mina” tjejer ej reproducerar de ideal som 

samhället och media med dess politiska färgning har skapat, utan att de skapar de ideal utifrån de 

värderingar de själva har? Hur skulle detta då se ut? Kan jag som lärare hantera elever som 
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förstår var makten ligger? Kritiska elever innebär att deras kritiska förhållningssätt även kommer 

att riktas som mig, läraren, som sändare av kunskap som budskap. Eleverna kommer att vara 

kritisk mot mig som källa. Har jag lärt mig att hantera en sådan kritik på lärarutbildningen? Jag 

upplever att många lärare, inklusive mig själv, ser sig själva som en bärare av sanningar som vi 

skall förmedla till ”världen”. Hur skulle dessa lärare hantera att eleven ifrågasätter lärarna som 

kunskapsförmedlare? Är vi lärare rustade inför en öppen dialog med våra elever där allas syn kan 

komma till tals och äga lika stort företräde?  

 

Det är svårt att finna en orsak till varför det blir en uppdelning mellan teori och praktik i 

medieundervisningen när inget i skolans styrdokument indikerar på att en sådan uppdelning bör 

uppstå. Frågan är varför utfallet av styrdokumentens intentioner blir en uppdelning mellan teori 

och praktik? Genom detta arbete tycker jag mig se olika förklaringar eller möjliga tolkningar till 

förståelse av denna uppdelning mellan teori och praktik i medieämnet men det är svårt att 

entydigt hitta en förklaring. Under detta arbete har jag funnit att det ”glapp” jag upplevt under 

min verksamhetsförlagda del av utbildningen visar på ett större problem än vad jag i början 

kunde ha förutsett. I denna pilotstudie har jag kunnat finna indikationer till eventuella orsaker 

men dessa leder till ännu fler obesvarade frågor. Jag ser detta upplevda ”glapp” mellan teori och 

praktik som ett grundläggande problem i medieundervisningen kring mediebilder men även inom 

undervisning i stort.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad känner du till om skolans läroplan? Kan du berätta vad den innehåller? Är det viktigt 
för dig att känna till?  

 
2. Hur arbetar ni med mediebilder i undervisningen här på medieprogrammet? Kan du ge 

några exempel på hur ni jobbar med bilder praktiskt och teoretiskt? 
 

3. Har du samma syn på bilder nu som innan du började medieprogrammet?  
 
4. Vad tycker du om bilder i media?  
 
5. Känner du igen dig i medias bilder?  

 
6. Hur definierar du begreppet ”kritisk granska”? 
 

Om den egna medtagna bilden: 
 

7. Kan du berätta om din egen bild som du tagit med dig?  
 
8. Varför valde du att ta med denna bild?  

 
9. Hur skulle du analysera din egen bild?  

 


