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Abstract 

Eftersom vi lever i ett samhälle där informationen flödar, är det svårt att veta hur man ska 

sålla bland all information. Hur ska man veta vilka källor som är trovärdiga och vad som är 

sant? I gymnasieskolans läroplan finns direktiv att elever ska ges möjlighet att utveckla dessa 

färdigheter, som i denna uppsats kallas mediekompetens.  

Syftet med detta arbete är att undersöka om två läroböcker i svenska ger tillräckligt med stöd 

för lärare och elever i sitt arbete att utveckla en mediekompetens. Metoden för arbetet har i 

huvudsak varit jämförelser mellan Skolverkets kursmål i svenska 1 och innehållet i de två 

läroböckerna.  

Enligt min tolkning av resultatet kommer jag fram till att innehållet i båda böckerna stämmer 

ganska väl överens med kursmålen med endast några få undantag. Den nyare boken av de två 

läroböckerna är något utförligare i sina beskrivningar och behandlar medier som en större 

helhet och förklarar tydligare de bakomliggande mekanismer som styr mediernas innehåll.  

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, Media Literacy, Mediekompetens, Medieutbildning, 

Källkritik, Hermeneutik 
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1 Inledning 

Idag flödar information från alla håll och för många är informationen endast ett knapptryck 

bort. Enligt Robert Picard och Mart Ots tillbringas dessutom ganska mycket av vår tid till 

medier, ”genomsnittssvensken ägnar ungefär sex timmar åt konsumtion av olika medier varje 

dag.”
1
 Det är medierna som till största delen förser oss med information eller som vi vänder 

oss till när vi söker information. 

Vi behöver inte längre lära oss saker utantill eftersom det mesta finns att hitta på Internet, som 

till exempel vilken huvudstad ett land har, vilka kungar som regerade under 1700-talet, vad 

åarna i Halland heter och så vidare. Men vet alla hur man söker information? Hur vet vi att 

den information vi hittar är tillförlitlig? På vilket sätt kan man använda sig av informationen? 

Hur producerar man information? Niklas Ammert beskriver att detta är färdigheter som 

kanske är viktigare idag än det varit tidigare, eftersom dagens informationsteknik ger oändliga 

möjligheter att lagra information och få tillgång till den oavsett var vi befinner oss.
2
 I detta 

kapitel presenteras bakgrunden, syftet och frågeställningarna för den här studien, som handlar 

om vikten av att vara mediekompetent. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag gör ett avstamp från en tidigare uppsats jag har skrivit om Media Literacy, den uppsatsen 

handlar om att vara mediekompetent.
3
 Båda begreppen, Media Literacy och mediekompetens, 

kommer att användas men betyder i den här uppsatsen samma sak. Orsaken till det är att 

Media Literacy är ett vedertaget begrepp som används bland forskare inom medie- och 

kommunikationsvetenskap och mediekompetens är en översättning till svenska som jag själv 

anser lämplig för att lättare förstå innebörden av vad som menas.  

Enligt min tolkning, av Sonia Livingstones förklaring på Media Literacy, innebär 

mediekompetens att kunna ta till sig information som man kritiskt granskar, ifrågasätter och 

                                                           
1
 Picard, Robert och Ots, Mart. Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar, (red). På väg mot medievärlden 2020. 

Malmö: Studentlitteratur, 2008, 61 
2
 Ammert, Niklas. Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 2011, 236 

3
 Siwe, Jessica. Mediekompetens i gymnasieskolan; En studie om Media Literacy. 2012 
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värderar, att bilda sig en egen uppfattning, kunna argumentera för den och producera ett eget 

innehåll där källor, resonemang och argumentation framgår.
4
   

Behovet av mediekompetens har ökat eftersom utvecklingen av kommunikationsteknologin 

går fort framåt och informationsflödet i samhället har ökat. Därför är detta en viktig färdighet 

för alla medborgare i ett demokratiskt samhälle och utvecklingen av mediekompetensen 

börjar i skolan.  

I styrdokumenten från Skolverket finns för de studiegemensamma ämnena i gymnasieskolan 

övergripande mål att eleverna ska utveckla förmåga att kunna söka information, kritiskt 

granska källor, värdera trovärdigheten och kunna diskutera och ta ställning kring olika 

samhällsfrågor. I den tidigare uppsatsen intervjuade jag lärare kring deras uppfattning om att 

vara mediekompetent, hur de upplever elevernas mediekompetens och hur mycket utrymme 

de har i sin undervisning till att låta eleverna utveckla en mediekompetens. Lärarna upplever  

mediekompetensen hos eleverna som ganska låg, men att det ändå sker en utveckling genom 

de tre gymnasieåren. Lärarna anser att behovet av övning och utveckling i mediekompetens är 

stort hos eleverna eftersom det är en viktig färdighet att behärska. Att det ligger på skolans 

ansvar att låta eleverna utveckla denna kompetens håller majoriteten av lärarna med om, men 

att det inte är möjligt att lägga mer tid på det på grund av resursbrist. Lärarna kan i dagsläget 

inte uppfylla helt de kursmål som Skolverket ger direktiv om gällande mediekompetensen, 

eftersom det är många moment som ska ha utrymme i varje kurs.
5
 Men kan bristerna i 

elevernas mediekompetens bero på något annat än tidsbrist hos lärarna? Hur ser läromedlen 

ut? Enligt en undersökning, gjord av Föreningen svenska läromedelsproducenter, använder 

80% av alla tillfrågade lärare läromedel regelbundet eller så gott som varje lektion.
6
 Denna 

undersökning gäller för läromedel generellt. Detta skulle kunna tolkas som att lärare är ganska 

bundna till läromedlen och att det därför är viktigt att läromedlen är så utförliga i sina 

beskrivningar som möjligt. Därför kan det vara intressant att undersöka hur läromedlen ser ut. 

Någon tidigare forskning har dock inte kunnat hittas som diskuterar innehållet i till exempel 

en lärobok, hur den integrerar medieundervisning och hur den uppfyller de mål som 

Skolverket satt upp angående mediekompetens.  

  

                                                           
4
 Livingstone, Sonia. (2004) Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication 

Technologies. The Communication Review nr. 7, 2004, 5 
5
 Siwe, Mediekompetens i gymnasieskolan, 2. 

6
 Englund, Boel. Vad gör läroböcker? Ammert, Niklas., (red). Att spegla världen, 281 
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1.2 Syfte 

För att komma vidare med frågan kring varför det, enligt min förra studie, brister i 

gymnasieelevernas mediekompetens, vill jag undersöka hur två läroböcker i svenska ser ut, 

eftersom svenska är ett av de ämnen som har de tydligaste ämnesmålen som inkluderar 

mediekompetens. Men inkluderas även de moment som rör mediekompetens i elevernas 

skolböcker?  

Syftet med denna uppsats är därför att se hur dessa två läroböcker, som används i 

gymnasieskolan, behandlar mediekompetens. Innehållet i böckerna kommer att jämföras med 

kursmålen för svenska 1 från Skolverket, men endast de kursmål som har med 

mediekompetens att göra. Orsaken till att analysen sker på just två böcker beror på att den ena 

boken är äldre men reviderad för att anpassas till den nya läroplanen och att den andra är en 

helt ny bok. Eftersom den ena boken är gammal och den andra är ny, kommer även 

jämförelser mellan böckerna att göras.  

Som stöd till min analys har jag tagit Niklas Ammerts bok, Att spegla världen, en bok som 

handlar om olika metoder att analysera läromedel.
7
 Där finns bland annat exempel på hur man 

kan se om läroböckerna lever i sin tid, alltså är anpassade efter det samhälle vi lever i idag och 

om de följer de kursmål som Skolverket lagt upp. Eftersom det är just det som detta arbete går 

ut på, att se hur anpassade läroböckerna är efter det samhälle vi lever i och hur väl de stämmer 

överens med kursmålen så är det den metoden som kommer att användas. Denna metod kallas 

i Ammerts bok för det processuella perspektivet och knyter an till hur staten, kursmål och 

författare påverkar innehållet i läroböckerna genom att de själva påverkas av det 

samhällsklimat som råder när innehållet i kursmål och lärböcker författas.
8
 

Den teoretiska tradition som kommer att presenteras i arbetet är den hermeneutiska, då 

tolkning och förståelse är huvudsakliga begrepp inom den teorin.
9
 Eftersom syftet med arbetet 

är att tolka och förstå textinnehållet i läroböckerna, blir den hermeneutiska teorin för detta en 

bra grund att stå på. 

 

 

                                                           
7
 Ammert, Att spegla världen, 2011 

8
 Ibid. 29 

9
 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2007, 45 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur stämmer innehållet i böckerna överens med de kursmål som Skolverket har gett 

direktiv om som berör mediekompetens?  

 Är det någon skillnad mellan böckerna, hur skiljer de sig åt i så fall? 
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2 Litteraturgenomgång 

För att förstå vad som menas med Media Literacy och varför behovet av denna kompetens har 

ökat, kommer jag i detta kapitel att förklara begreppen och vad tidigare forskning inom 

området har visat och hur forskarna ser på utbildning inom Media Literacy. Jag kommer 

också att redogöra för vad Skolverket har för riktlinjer vad det gäller utbildning inom detta 

område. Slutligen sätter jag in Media Literacy i ett teoretiskt perspektiv, nämligen 

hermeneutiken, som jag anser har många likheter med vad Media Literacy handlar om. 

 

2.1 Media Literacy 

Enligt Sonia Livingstone, chef över avdelningen för media och kommunikationsvetenskap 

och professor i socialpsykologi vid London School of Economics, består begreppet Media 

Literacy av fyra komponenter: tillgång till information, analys av information, värdering av 

information och att skapa ett eget innehåll. Dessa komponenter ger tillsammans en kompetens 

att hantera medier. Varje del stöder varandra i en ickelinjär, dynamisk inlärningsprocess.
10

 

Buckingham, D ger en liknande bild av vad som menas med Media Literacy och menar att 

man måste förhålla sig kritisk till all information som finns. Han menar att det framförallt för 

ungdomar kan vara svårt att till exempel avgöra vad som faktiskt är information och vad som 

egentligen är reklam, gränsen är ofta hårfin.
11

 UNESCO, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, har också samma förklaring till innebörden av  Media 

Literacy som Livingstone har.
12

 

 

2.1.1 Varför behövs Media Literacy 

Livingstone menar att det har uppstått ett nytt behov av kunskap och att det handlar om Media 

Literacy. Orsaken till detta behov är de stora förändringarna av informationsflödet i samhället 

och den nya kommunikationsteknologin.
13

 Hon menar vidare att det är först nu som invånarna 

i vårt samhälle börjar förstå vikten av att behärska det som Media Literacy innebär och att 

                                                           
10

 Livingstone, Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, 5 
11

 Buckingham, David, Defining digital literacy – What do young people need to know about digital media? 

Nordic Journal of Digital Literacy nr. 04, 2006, 1 
12

 UNESCO. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=27056&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [2012-05-08] 
13

 Livingstone, Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, 3  

Nordic%20Journal%20of%20Digital%20Literacy%20
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27056&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27056&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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denna kunskap är något som krävs av oss alla i alla situationer som på fritiden, i arbetet, i 

skolan och för samhället i stort.
14

 Att kunna värdera ett innehåll är viktigt enligt Livingstone, 

eftersom man måste kunna skilja på vad som är gammalt, partiskt eller producerat för att sälja 

och att kunna sålla och välja på ett smart sätt när man får information och service konstant 

serverad utan att man har bett om det. Det är ingen lätt uppgift och kräver en del kunskap 

inom de kulturella, ekonomiska, sociala, historiska och politiska sammanhangen där 

produktionen av  medieinnehållet skapas.
15

 

En orsak till att det är viktigt att kunna värdera och förhålla sig kritisk till information är något 

som Len Masterman pekar på, nämligen att information och kommunikation är centrala delar 

av den sociala, ekonomiska och politiska vardagen, och då finns ett behov av att medborgarna 

behärskar de färdigheter som Media Literacy innebär. Medierna utvecklas och förändras hela 

tiden och medborgarna deltar i den processen, vilket gör att fler möjligheter öppnas för 

demokrati.
16

   

 

Livingstone har en metod för hur man lättare ska ta till sig vad Media Literacy handlar om 

och det är att själv skapa ett innehåll och publicera en text. Detta är en metod som kan 

användas i inlärningsprocessen för barn.
17

 Media Literacy behövs inom alla mediegenrer som 

böcker, TV, radio, Internet etc. Men Livingstone menar att behovet är som störst när det gäller 

Internet eftersom det är där som förändringarna av kommunikation och information är som 

tydligast.
18

 

 

Eftersom medierna erbjuder samma information i olika mediekanaler med ett brett utbud 

borde detta utjämna kunskapsklyftorna mellan medborgarna. Men det är precis tvärtom menar 

Klaus Bruhn Jensen,
19

 forskningen visar istället att det är de resursstarka som har glädje av 

det breda utbudet. De resursstarka har redan en förkunskap som hjälper dem att ta till sig ny 

kunskap, de upplever att de har större inflytande i samhället och blir därför mer motiverade att 

ta till sig av den  informationen som medierna förmedlar. De resurssvaga däremot har inte de 

verktygen och den förkunskapen som krävs för att tillgodogöra sig den information som finns, 

                                                           
14

 Ibid, 4 
15

 Ibid, 6 
16

Masterman, Len, Teaching the media, London: Routledge Chapman Hall, 2004, 1  
17

 Livingstone, Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, 7 
18

 Ibid, 8  
19

 Bruhn Jensen, Klaus, Medier och samhälle. Lund: Sudentlitteratur, 2009, 127  
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eftersom de har det svårare att sålla all information och bedöma vad som till exempel är 

trovärdigt eller ej. De gynnas alltså inte av det breda utbudet utan riskerar att vilseledas.  

Jensen påpekar att det i olika debatter talas om en ’digital divide’ mellan samhällets A- och B-

lag.
20

 Castells förklarar att A- och B-lagen handlar om en klyfta mellan de som har tillgång till 

information och kompetens att hantera den och de som inte har det. Konsekvensen av ökad 

informationstillgång är grundläggande för arbetsprestationer och personlig utveckling.
21

 Har 

man inte den tillgången och den kompetensen att hantera mediernas information, kan det vara 

svårare att utvecklas och slå sig fram på arbetsmarknaden.  

 

2.1.2 Tidigare forskning kring utbildning i Media Literacy 

Enligt Len Masterman är det av stor vikt att elever förstår mediernas mekanismer och 

strukturer, budskapen de förmedlar och får utbildning i hur teknologin och medierna fungerar. 

Han menar att det är en förutsättning för att de ska få en politisk medvetenhet och bli 

demokratiska medborgare. Därför måste eleverna lära sig att vara kritisk till information och 

tränas att själva aktivt delta genom att uttrycka sig i offentlig medial miljö.
22

 Tv, radio, 

tidningar och Internet spelar en stor roll i elevers vardag, vilket medför att medieutbildning  i 

skolan är viktigt.
23

 Att denna typ av utbildning har blivit viktig idag anser även Oxstrand och 

menar att fler barn har tillgång till olika typer av medier idag än förr. Därför är det nödvändigt 

att utveckla färdigheter som hjälper medieanvändarna att bli kunniga på att söka 

information.
24

 Oxstrand belyser, precis som Masterman, att en medieutbildning förser elever 

med färdigheten att förstå varför och hur ett medieinnehåll producerats.
25

 Vidare menar hon 

att utbildningen ska vidga begreppet läs- och skrivkunnighet till att även inkludera färdigheter 

och kunskaper om medier. Detta måste övas på ett integrerat, interaktivt sätt och med 

möjlighet att repetera, precis som när det handlar om en traditionell läs- och skrivkunnighet. 

                                                           
20

 Bruhn Jensen, Medier och samhälle, 127   
21

 Castells, M, Intergalaxen – Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. Göteborg Daidalos, 2001, 261 
22

 Masterman, Len.  A rationale for media education. Kubey, RW., (red). Media literacy in the information age: 

current perspectives, New Jersey: Transaction Publishers, 1997, 15  
23

 Ibid 
24 Oxstrand, Barbro, Media Literacy education – A discussion about Media education in Western countries, 

Europe and Sweden, 2009, 3 
25

 Ibid, 24 
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Eleverna måste känna sig bekväma med all media från vanliga dagstidningar till virtuella 

samhällen på Internet.
26

 

Nya uppgifter visar att barn som kommer från familjer med lägre samhällsstatus inte har med 

sig ett kritiskt tänkande hemifrån och utsätts därför för större risker när de är online.
27

 De 

saknar förmågan att sålla bland informationen och värdera källornas trovärdighet.  

Att utbildning i Media Literacy är viktigt i skolan, är för att få en större jämnvikt i samhället 

bland medborgarna, menar Oxstrand. Inslaget av Media Literacy är idag alldeles för begränsat 

i skolan.
28

 Hon skriver följande: 

 

“If children receive good Media education throughout their time in school, from preschool into 

adulthood, the children will not only become well-equipped to cope well in society regardless of 

their parents' knowledge about the Internet and new media, but also resources to preserve a 

democratic society”.
29

 

 

Får barnen en medieutbildning genom hela skoltiden, menar Oxstrand, blir de inte bara väl 

rustade för att hantera de nya medierna, oavsett hur föräldrarnas kunskap ser ut, utan de får 

också resurser till att bevara ett demokratiskt samhälle. På så sätt skapas det större jämvikt i 

samhället bland medborgaren och mellan de A- och B-lag som Jensen talar om.
30

 Oxstrand är 

även hon, precis som Masterson, inne på att det i förlängningen är viktigt för demokratin.  

 

Vi behöver utbildning för att utveckla förmågan att lära oss att lära, det hävdar Castells. Det 

krävs att man vet vad man letar efter när det mesta i informationsväg finns på Internet. Det 

krävs också att man vet hur informationen hämtas hem, hur den ska behandlas och användas. 

Informationen ska kunna omvandlas till kunskap och kunskapen ska leda till handling.
31

 Han 

hävdar att skolan har ett ansvar i detta eftersom skolan har en hel del med lärprocessen att 

göra.
32

  

 

                                                           
26

 Ibid 
27

 Ibid, 27 
28

 Ibid 
29

 Ibid, 28 
30

 Bruhn Jensen, Medier och samhälle, 261 
31

 Castells, Intergalaxen – Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle,  262 
32

 Ibid, 261  
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Enligt en internationell översikt råder oklarheter kring medieundervisningen i skolan, menar 

Fogelberg.
33

 Medieundervisningen kan integreras i övriga skolämnen eller ske inom ett eget 

ämne. Hon menar dock att när medieundervisningen integreras med övriga ämnen, är det så 

vagt definierat att det blir otydligt.
34

 Hon anser att det inte finns några tydliga riktlinjer i 

skolans kursplaner om mediernas framväxt, samhälleliga betydelser, dess villkor, innehåll och 

funktioner. Fokus ligger istället på hur man kan använda sig av medier i den befintliga 

undervisningen.
35

  

”Den goda medieundervisningen är en undervisning som förmår att kombinera det kunskaps-

baserade, kritiskt analytiska perspektivet, med ett praktiskt orienterat gestaltande arbete där 

eleverna lär sig att själva uttrycka sig genom olika slag av medieformer och genrer”.
36

  

Det Fogelberg belyser som viktigt här är just de färdigheter som ingår i att vara 

mediekompetent, alltså att både kunna använda medier för att bygga kunskap genom analys 

och granskning, men också att själv kunna förmedla kunskapen via medier. 

Det finns dock faktorer, menar Fogelberg, som försvårar medieundervisningen och det är 

bristen på kursplaner och mål för vad medieundervisningen bör uppnå och att det saknas  rätt 

utbildade lärare för detta innehåll. Eftersom medieundervisning inte är ett eget ämne, utan är 

integrerad i andra, har medieundervisningen en förmåga att falla mellan stolarna.
37

 Alltså att 

medieundervisningen inte prioriteras i dessa ämnen på grund av andra moment som ska få 

plats och som hellre prioriteras i undervisningen. Fogelbergs bedömning är därför att det finns 

ett behov att utveckla en medieundervisning och att det skulle vara ett eget skolämne.
38

  

Oxstrand beskriver även en annan  problematik, och det är att medieundervisningen har en 

förmåga att fokusera på tekniken hellre än på innehållet.
39

 I Sverige ligger teknikanvändandet 

långt framme i skolan med digitala plattformar, digitala portfolios, bärbara datorer och lärare 

som utbildas inom IT, men medieutbildningen och användandet av medier borde också 

innefatta undervisning om medier, menar Oxstrand.
40

 

 

                                                           
33

 Fogelberg, Karin, Medie Literacy – En diskussion om medieundervisning, 2005, 13 
34

 Ibid 
35

 Ibid, 22 
36

 Ibid, 26 
37

 Ibid  
38

 Ibid, 27 
39

 Oxstrand, Media Literacy education – A discussion about Media education in Western countries, Europe and 
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2.2 Skolverkets styrdokument 

Skolverket tillhandahåller värdegrunder, uppgifter, mål, syften, uppdrag och riktlinjer på flera 

plan. I första hand handlar det om hur skolan som institution ger redskap till lärare och vad 

skolan ska ge elever som går gymnasiet. Det är mål och syften som ska genomsyra hela 

skolan oavsett vilket program eller vilka ämnen eleverna läser. Sedan handlar det om vilka 

syften och mål varje enskilt ämne har och slutligen vilket centralt innehåll varje enskild kurs 

har inom varje ämne. Varje kurs har dessutom olika kunskapskrav beroende på vilket betyg 

som eftersträvas, men dessa krav kommer inte att behandlas i denna uppsats eftersom 

kunskapskraven handlar om i vilken utsträckning man har nått upp till målen, har man inte 

nått upp till målen alls har man inte blivit godkänd på kursen. 

 

2.2.1 Statens skolverks författningssamling (SKOLFS 2011:144) 

Gymnasieskolan innefattar en värdegrund och uppgifter, mål och riktlinjer som ska efterlevas 

av både elever, lärare och övrig personal. I författningssamlingen kan man hitta uppdrag, 

kunskaper och lärande som behandlar mediekompetens och här är ett exempel:  

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ”.
41

         

Här finns det många likheter med de resonemang som förs bland forskarna inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Bland annat det som Livingstone pekar på när hon säger att det är 

stora förändringar i informationsflödet.
42

  

Det finns även 18 övergripande kunskapsmål som gäller för hela gymnasieskolan och två av 

dem är inriktade på mediekompetens.  

 ”Det är skolans ansvar att varje elev: 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor 

                                                           
41

 SKOLFS 2011:144, sid. 3, http://www.skolverket.se/skolfs?id=2302 [2011-11-29] 
42
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 kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.
43

  

Dessa punkter påminner mycket om vad Masterman beskriver när han menar att elever måste 

lära sig att vara kritiska till information och att det i sin tur är en förutsättning för att få en 

politisk medvetenhet.
44

 Dessa syften och mål kommer dock inte att beröras av 

läroboksanalysen, bara som en parentes, eftersom dessa mål inte specifikt är riktade till ämnet 

svenska och därför kan analysen och tolkningen av läroböckerna bli orättvisa och missvisande 

om dessa mål inte täcks in i böckerna. Däremot är dessa mål och syften relevanta för 

elevernas mediekompetens, därför kommer dessa att återknytas i diskussionen senare i 

uppsatsen. 

 

2.2.2 Övergripande mål och centralt innehåll för svenska   

I ämnet svenska finns det övergripande ämnesmål som säger att eleven ska ges möjlighet att 

utveckla olika färdigheter som i sin tur kan kopplas till mediekompetens. Det kan till exempel 

vara formulerat att eleven ska ges möjlighet att kritiskt granska källor. Ämnet svenska har fler 

syften och ämnesmål än de jag nämner här, men eftersom de inte har någon koppling till 

mediekompetens avstår jag från att redogöra för alla. I dokumenten från Skolverket är 

ämnesmålen formulerade kring vad eleven ska utveckla och vilka syften ämnet har. Syftet 

som härleder till mediekompetens är att ”undervisningen ska /…/ bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från 

olika källor”.
45

 Det eleven skall utveckla är ”förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och 

kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”.
46

  

Det centrala innehållet för svenska 1 består av nio punkter. Enligt min bedömning berör två 

av punkterna mediekompetens och det är ”argumentationsteknik och skriftlig framställning av 

argumenterande text” och ”bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- 

                                                           
43
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och referatteknik. Grundläggande källkritik”.
47

 Det är dessa punkter tillsammans med det 

övergripande målet i ämnet svenska, att kunna söka information, som ligger till grund för min 

undersökning.  

 

2.3 Hermeneutik som teoretisk utgångspunkt 

Eftersom Media Literacy och Hermeneutik påminner om varandra i sättet att tänka och 

resonera kring kunskap, förståelse och analys, blir det ganska naturligt att använda en 

hermeneutisk tolkning som utgångspunkt i min analys av de två läroböckerna i svenska. 

Hermeneutiken liksom mediekompetens handlar om att få kunskap om samhället och livet.
48

 

Denna kunskap tar man till sig genom sin förförståelse så att förståelsen hela tiden utvecklas 

och blir bredare alternativt djupare. Det är tolkningen av den nya kunskapen som är central i 

hermeneutiken och tolkningen bygger på att du har en förförståelse som leder till en ny 

förståelse.
49

  

För att vara mediekompetent ska du utifrån din förförståelse förstå hur du ska söka 

information, hur du ska analysera och värdera informationen för att sedan bilda dig en 

uppfattning utifrån både din förförståelse och den nya information du har hämtat in. Det 

handlar om att plocka ihop delar för att få en helhet och det är precis vad hermeneutiken 

handlar om, där det ständigt pågår en process mellan helheten och delarna och det är detta 

man kallar den hermeneutiska cirkeln.
50

 Utgångspunkten i min tolkning av läroböckerna är 

således min förförståelse kring mediekompetens eftersom det är inom det området jag ska 

göra min tolkning. Jag kan inte sätta texten i en annat sammanhang eftersom det är inom ett 

förutbestämt tema som jag gör min tolkning och då måste jag också hålla mig inom det 

temat.
51

   

I ett hermeneutiskt perspektiv tolkar man texter med ett specifikt fokus på det som eftersöks 

och de frågor som ställts.
52

 I denna undersökningen ligger fokus på mediekompetens och 
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frågan handlar om hur läroböckerna behandlar de kursmål som Skolverket satt upp. Min 

tolkning av texten i läroböckerna ”hämtar sin mening i en med-text”.
53

 Medtexten i det här 

fallet är den litteratur som behandlar mediekompetens och den förförståelse jag har. 

Tolkningen av läroböckerna leder till kunskap och den kunskapen bygger således på den 

kontext av meningar, föreställningar, värden och praktiker som man har placerat tolkningen 

i.
54

 Inom hermeneutiken menar man att en kunskap inom en kontext inte nödvändigtvis är 

jämförbar med kunskap från andra situationer, därför krävs det en beskrivning av den kontext 

som den nya kunskapen bygger på.
55

 I denna studie är kunskapens kontext mediekompetens, 

vilket har beskrivits tidigare i detta kapitel. Texten i läroböckerna kommer till stor del att 

tolkas utifrån mediekompetensens anda och inte enbart bokstavligt.
56

 

 

2.4 Läroboksanalys 

Niklas Ammert, fil.dr. vid Linnéuniversitetet, beskriver läroboksanalysen genom att den från 

början utgår i ett didaktiskt perspektiv och i detta sammanhang handlar det om frågor kring 

innehåll och hur innehållet behandlas.
57

 Det hela handlar om en kommunikationskedja som 

startar i en samhällelig utbildningskontext som går via läroboken till elever och lärare. Genom 

undervisningen bearbetar eleverna innehållet och utvecklar färdigheter. Eleverna deltar sedan 

i det samhälle där hela kedjan startade, därmed sluts cirkeln.
58

 För vidare analys av läroböcker 

kan man precisera tre analytiska perspektiv: ett processuellt perspektiv, ett strukturellt 

perspektiv och ett funktionellt perspektiv.
59

  

Det processuella perspektivet handlar om att ”studera läroboken som en verkan av de 

omständigheter som rådde då den skrevs”.
60

 Vilket betyder att man ser hur staten, läroplaner 

och författare har påverkat innehållet i läroböckerna.  

I det strukturella perspektivet fokuserar man på det som händer tidigt i den didaktiska 

kommunikationskedjan såsom lagstadgade styrdokument, marknadskrav och politiskt 

klimat.
61
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Till sist det funktionella perspektivet, vilket handlar om lärobokens funktion att stimulera 

elever att utveckla kunskaper och hur eleverna förstår innehållet i läroboken.  

I detta arbete kommer analysen mest likna den processuella då i huvudsak jämförelser med 

läroplaner kommer att ske och för att se hur läroböckerna har anpassat innehållet och 

förståelsen för kursmålen efter det samhälle som råder idag.  
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3 Material och metod  

Undersökningen bygger på analys och tolkning av två läroböcker, vilka följaktligen blir 

materialet för min undersökning. För att komma fram till vad jag skulle analysera fick jag 

göra en hel del avgränsningar, vilket jag kommer att redogöra för i detta kapitel. Senare 

kommer jag även att beskriva metoden för min läroboksanalys.  

 

3.1 Avgränsning 

För att arbetet inte skulle bli för stort har jag fått göra vissa avgränsningar. Först och främst 

valde jag att endast undersöka de kursmål och läromedel som gäller enligt den nya läroplanen, 

eftersom det är den vi har att förhålla oss till framöver. Jag har även begränsat mig till ämnet 

svenska eftersom det är ett av de ämnen jag själv kommer att undervisa i som färdig lärare.  

Ytterligare en begränsning, på grund av att den nya läroplanen endast varit i bruk sedan 

hösten 2011, är att det bara är Svenska 1 som det än så länge går kurser i, att jag endast 

kommer att undersöka kursmålen för den kursen.  

Valet av läromedel, som jag ska analysera, blir därför de som är anpassade till kursen Svenska 

1. Urvalet av läromedel utgår från de läroböcker som lärarna i min tidigare undersökning 

använder i sin undervisning.  Och valet föll därpå en gammal, reviderad bok och en ny bok för 

att en jämförelse ska bli intressant. 

 

3.2 Material 

De två läroböcker som jag valt att analysera har båda utlovar att täcka hela innehållet för 

kursen svenska 1 enligt den nya läroplanen. Dessa böcker är: 

 Svenska Timmar språket, Av: Lennart Waje och Svante Skoglund. 

Det är den fjärde uppdaterade versionen av boken och ska enligt bokens baksida täcka 

in de språkliga delarna av kurserna 1, 2 och 3 under Gy 2011.
62
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 Människans Texter; Språket, Av: Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson. 

Den här boken, som handlar om språket, är en av tre delar som enligt baksidan på 

boken utlovar att ge stöd till att uppnå målen för kurserna 1, 2 och 3 i svenska. De 

andra två delarna heter Litteraturen och Antologin. Till boken Språket hör också en 

webbdel.
63

 

 

3.3 Metod för läroboksanalys 

Analysens utgångspunkt är att de två läroböckerna jämförs mellan kursmålen från Skolverket 

och innehållet i böckerna. Det är meningen att läroböckerna ska överföra ett innehåll som 

svarar mot styrdokumentens krav.
64

 I och med jämförelsen kan resultatet antingen verifiera 

eller falsifiera huruvida böckerna håller vad de lovar. Jag börjar med att läsa böckernas 

baksida för att se vad som utlovas, för att sedan läsa innehållsförteckning och slutligen de 

kapitel som berör de kursmål jag är ute efter, nämligen  de kursmål som handlar om att 

utveckla en mediekompetens. 

Det jag vill ta reda på är hur innehållet i dessa skolböcker stämmer överens med kursmålen. 

På så vis blir analysen av läroböckerna ur det processuella perspektivet.
65

 Det jag studerar är 

hur böckernas innehåll, vad det gäller mediekompetens, påverkas av vårt samhälles kontext 

och hur innehållet förmedlas till mottagaren. I läroboksanalysens processuella perspektiv är 

det centrala ”hur statsmakter, läroplaner och författarna som personer har satt avtryck i 

böckerna och den struktur som läroboken har tillkommit inom”.
66

 Eftersom kursmålen i sig 

inte är särskilt nya för den senaste kursplanen utan det är kursmål som funnits i många år är 

det intressant att se hur läroböckerna har anpassat innehållet i böckerna och tolkat kursmålen 

efter hur samhället ser ut i dag. Förutsättningarna för de kursmål som berör mediekompetens 

ser annorlunda ut idag mot förr på grund av den tekniska utvecklingen. Jag kommer därför 

ganska systematiskt plocka ut varje kursmål för sig, för att sedan undersöka hur varje kursmål 

tas upp i läroböckerna och sedan redogöra för det. 
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I Sverige är traditionen att innehållet i läroböckerna ska vara det som staten har anvisat.
67

 

Anvisningen från staten sker via styrdokumenten från Skolverket. Denna läroboksanalys 

utifrån det processuella perspektivet, handlar om att visa på huruvida läroböckerna uppfyller 

det staten förväntar sig. Det är meningen att ”eleverna ska få lära sig mer av det närliggande 

och orienteras i det samtida samhället.”
68

 Därför är det aktuellt att se hur läroböcker tar upp 

mediekompetens, eftersom det är en kompetens som anses viktig i dagens samhälle av både 

forskare och Skolverket. På så vis kan man se om läroböckerna är en verkan av 

samhällsutvecklingen.
69

 

Enligt det hermeneutiska synsättet spelar min förförståelse roll för hur jag kommer att tolka 

innehållet i läroböckerna. Eftersom jag har läst in mig på vad som menas med Media Literacy 

innan jag läste läroböckerna så har jag en viss förförståelse för vad det är jag letar efter och 

hur jag tolkar kursmålen från skolverket. Därför kommer jag också att tolka läroböckerna 

efter de komponenter som bland annat Sonia Livingstone satt upp för Media Literacy. 

Analysen pendlar mellan helhet och delar och frågan i detta arbete har varit att se hur delarna 

kan förstås som en helhet och på något sätt höra ihop. De delar som har analyserats har varit 

från tre huvudsakliga källor: beskrivningen av Medie Literacy, kursmålen från skolverket och 

innehållet i läroböckerna. Mellan dessa delar har det lagts ett pussel för att hitta en innebörd i 

sammanhanget. Analysen har således inriktats både på varje del för sig för att förstå vad som 

menas och mellan delarna för att se om det finns likheter. På så vis har analysprocessen 

genomgått den hermeneutiska spiralen då tolkning och förståelse hela tiden har utvecklats 

under arbetets gång mellan delar och helhet.
70

 

 

3.4 Etiska reflektioner 

Den värdegrund som svenska skolan står för handlar om: ” människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor”.
71

 Detta innebär att alla ska få rätt till likvärdig utbildning oavsett vad 

eleven har för bakgrund. Skolan kan därför vara den enda arenan för en del att ha tillgång till 

likvärdiga resurser när det gäller utbildning i mediekompetens.  

                                                           
67

 Ibid, 35 
68

 Ibid  
69

 Ibid 
70

 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, 98 ff 
71

 Skolverket http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde [2012-05-19] 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde


22 
 

Undersökningen i det här arbetet handlar därför om att ta reda på möjligheterna för alla 

gymnasieelever, oavsett bakgrund, att få tillgång till en medieutbildning, genom att analyser 

av innehållet i två läroböcker i svenska genomförs.  

Enligt vetenskapsrådet ska särskild hänsyn tas till personlig data som kan vara relevant i 

forskningen men som kan upplevas kränkande för den enskilda individen.
72

 Men eftersom det 

endast är publicerade böcker som har analyserats, som allmänheten kan köpa i bokhandeln 

eller låna på bibliotek, har inte särskild hänsyn till enskilda individer behövt tas i detta arbete. 

Även styrdokumenten från Skolverket, som är offentliga handlingar, finns tillgängliga på 

Internet för alla som vill läsa. Det är alltså inga personer som har hjälpt mig eller bidragit till 

insamlandet av mitt empiriska material, utan insamlandet har skett via bibliotek, bokhandel 

och research på Internet. De enda personer som skulle kunna bli påverkade av min studie är 

författarna till de två läroböckerna. I så fall hoppas jag att de tar till sig av mitt resultat som 

konstruktiv kritik och kanske i framtiden reflektera över det till nästa revidering av 

läroböckerna.  
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4 Resultat 

Kursmålen delas upp från svenska 1 i mindre delar, då varje kursmål innehåller flera delar. På 

så sätt blir det lättare att redogöra för innehållet i läroböckerna och det blir också tydligare  

hur innehållet i läroböckerna stämmer överens med kursmålen. Det blir också en uppdelning 

mellan böckerna så att det tydligt framgår vilken bok som innehåller vad.  Kursmålens två 

punkter som jag undersöker är: 

 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 

 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande 

källkritik. 

Dessa punkter blir till fyra delar genom att punkterna plockas isär. De fyra delarna blir: 

 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text 

 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text 

 Citat- och referatteknik 

 Grundläggande källkritik  

Dessutom läggs det till en del som hämtas från de övergripande målen för ämnet svenska, 

vilket handlar om att kunna söka information. Resterande delar från de övergripande 

ämnesmålen täcks in av de centrala målen för Svenska 1. 

I resultatredovisningen redovisas en lärobok i taget uppdelat mellan de totalt fem punkterna 

från de övergripande kursmålen och det centrala innehållet.  

 

4.1 Svenska timmar 

1/ Söka information. Redan tidigt i boken Svenska timmar finns ett kapitel som tar upp 

möjligheterna till information både på Internet och på bibliotek. Den beskriver hur det har 

skett en informations- och kommunikationsrevolution i och med Internet och hur insamlandet 

och skapandet av information ”verkar vara själva meningen med livet”.
73

 Man får en liten kort 

historisk återblick till exempel att det förr bara var ”möjligt för stora företag, tidningar, 

bokförlag och tv- och radiokanaler att få ut information till många människor”
74

 och att ”förr 
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gick redaktörer, faktagranskare och korrekturläsare igenom allt som skulle publiceras”.
75

 Men 

det har  förändrats eftersom vem som helst idag kan publicera ”högt och lågt, djupt och ytligt, 

värdefullt och skräp, nytt och gammalt, lögn och sanning” på Internet.
76

 

Det finns dock inga konkreta exempel på hur man ska söka information på Internet, de 

hänvisar istället till Googles hjälptext om sökningar och med det följer en övningsuppgift. 

Däremot beskrivs Wikipedia på drygt två sidor som en informationskälla och hur det 

fungerar. Boken listar upp vad Wikipedia är: Uppslagsverk, neutralt, fritt innehåll, har 

etikettsregler och att regler kan ändras om användarna så önskar.
77

 ”Wikipedia är alltså ett 

uppslagsverk på internet som ständigt utvecklas av sina användare. /…/ Trots detta är det 

mesta du hittar i Wikipedia korrekt, för skulle någon lägga in något felaktigt rättas det 

omedelbart till av någon som vet bättre”.
78

 Det är även övningsuppgifter kopplade till just 

Wikipedia.
79

  

2/ Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. I Svenska 

Timmar finns ett kapitel som handlar om att argumentera och vad som menas med det. Boken 

beskriver argument med att först tydliggöra vad som menas med en åsikt. ”Ett annat ord för 

åsikt är uppfattning, ståndpunkt eller ännu hellre tes. Att bilavgaser förstör miljön är ett 

argument för tesen att bilar borde förbjudas /…/ Ju fler vettiga och väl underbyggda 

argument du har, desto större är chansen att du lyckas övertyga andra om att din tes är rätt”.
80

 

Men för att vara ordentligt förberedd inför en argumentation kan det vara bra att tänka på vad 

en eventuell motståndare kan ha för motargument.
81

 Boken exemplifierar hur olika argument 

kan se ut genom att man har markerat argument i en text. Därefter följer övningsuppgifter i att 

argumentera och hur man analyserar andras argument.  

När det gäller att skriftligt framställa en argumenterande text framgår det i boken att det är 

viktigt att kunna skriva en sådan text, ”det är först när du skriver som du verkligen når ut med 

ditt budskap. Se till att du blir duktig på att argumentera i skrift. Den förmågan kommer du ha 

stor användning av vad du än tänker göra i framtiden”.
82

 Boken förklarar dock inte hur 
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argumenterande texter är uppbyggda, vad man ska tänka på när man skriver eller hur man 

disponerar texten.  

3/ Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. I boken finns ett kapitel som 

handlar om skrivandets grunder och där tas bearbetning av text upp. Innan en text kan 

publiceras måste den bearbetas, med det menas att man ”flyttar på meningar, stryker rader, 

lägger till ett ord här och där, går noga igenom texten från början till slut”.
83

 Det är i 

bearbetningen man ser om texten förmedlar det man har tänkt att förmedla.
84

 I slutet av 

kapitlet som handlar om bearbetning finns en övningsuppgift som går ut på att skriva en text 

som sedan ska bearbetas. 

Att sammanfatta en text handlar om att ”ta fram det viktigaste utan att förvanska innehållet”.
85

 

I boken förklaras kort skillnaden mellan sammanfattning och referat, men det är mest fokus på 

vad som menas med ett referat och det återkommer vi till strax. Som övningsuppgift ska man 

skriva rubriker på sex olika notiser. Rubrikerna ska sammanfatta innehållet med högst sex 

ord.
86

 Det finns dock ingen förklaring på hur man bedömer vad som är det viktigaste i en text. 

Det finns ingenting i boken som tar upp hur man granskar en text utöver det kapitel som 

handlar om att förhålla sig källkritisk till den information man hittar på Internet.  

4/ Citat- och referatteknik. Det finns en egen rubrik i boken som heter Konsten att citera, och 

i inledningen förklaras vad som menas med citat: ”Vissa meningar i originaltexten kan vara så 

centrala, och så tydligt visa vad författaren menar, att du vill återge dem ordagrant”.
87

 Här 

förklaras hur man citerar både korta och lite längre stycken och vilka regler som gäller. 

Som tidigare beskrivet med sammanfattningen så finns det instruktioner på hur man skriver 

referat i boken. ”När du refererar en text måste du göra den rättvisa”.
88

 Boken tydliggör att ett 

referat handlar om att sammanfatta en text som någon annan har skrivit och att det måste 

framgå vem som skrivit originaltexten och vart man kan hitta den.
89

 Eftersom man 

sammanfattar någon annans text när man refererar är det extra viktigt att man har förstått den 
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text man sammanfattar och att man plockar ut det viktigaste och inte förvanskar innehållet.
90

 

”Även om du refererar en text som innehåller åsikter du inte delar, får du inte göra våld på 

författarens tankar när du sammanfattar dem”.
91

 I boken finns en lista på tio punkter man bör 

tänka på när man refererar. 

5/ Grundläggande källkritik. I kapitlet som handlar om att söka information står hur man bär 

sig åt för att vara källkritisk under rubriken Kan jag lita på internet? Som rubriken antyder 

fokuserar boken bara på att vara källkritisk till det som publiceras på Internet och tar inte upp 

källkritikfrågan i andra medier. De har punktat upp tolv frågor man ska ställa sig när man ska 

avgöra om en källa på Internet är trovärdig eller ej och har som exempel en webbsida som 

heter Netdoktor. Jag listar här frågorna som ställts men redogör inte för svaren för hur 

trovärdig Netdoktorn är:  

1. Vem är avsändaren? 

2. Vilket syfte har avsändaren? 

3. Hittar du den information du vill ha? 

4. Förstår du den information du har hittat? 

5. Är informationen datummärkt? 

6. Är informationen signerad? 

7. Finns det källhänvisningar? 

8. Finns det andra webbsidor som bekräftar informationen på webbsidan? 

9. Blandar webbsidan fakta och åsikter? 

10. Försöker någon lura dig med en ”falsk” webbplats? 

11. Är sidan dåligt korrekturläst och har många uppenbara språkfel? 

12. Blandar webbplatsen olika ämnen huller om buller och länkar vidare till höger och vänster?
92

 

Efter denna frågetest i boken finns två övningsuppgifter där eleverna kan öva upp sin 

färdighet i att vara källkritisk.
93

 

En liten varningsklocka ges för att använda bloggar som källa, vilket motiveras med att: 

”Ingen granskar fakta och ingen kontrollerar språket”.
94
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4.2 Människans texter 

1/ Söka information. Även i den här boken finns ett eget kapitel som behandlar information 

och hur man ska bearbeta informationen för att den ska bli till kunskap. När det kommer till 

att söka information inleds kapitlet med att förklara att möjligheterna till att söka information 

i det närmaste är oändliga tack vare utvecklingen av informationstekniken, men att sökandet i 

och med det också har blivit mer tidskrävande. ”De många möjligheterna får inte dölja det 

faktum att det krävs både envishet och målmedvetenhet för att inte gå vilse i 

informationsmängden. Inte minst gäller det när du söker på Internet”.
95

 Eftersom fler kan 

publicera texter på Internet blir det svårare att hitta texter att lita på.
96

 

Det boken tar upp är hur man söker information på Internet och på bibliotek, hur man 

använder uppslagsböcker och ordböcker. Vad det gäller Internet så förklarar författarna att det 

finns olika databaser och sökmotorer och ger exempel på några som Google, Alta Vista, 

Lycos, Yahoo, SUNET, Svenska skoldatanätet, NILS, Länkskafferiet och så vidare.
97

 De 

beskriver utförligt hur de är uppdelade och kategoriserade och hur de fungerar. Man får även 

konkreta exempel på databaser som är kvalitetsbedömda, som NILS och Länkskafferiet. De 

ger exempel på olika uppslagsverk på Internet som Wikipedia som är gratis och tjänster som 

man kan prenumerera på som Nationalencyklopedin och Encyclopedia Britannica.  

Boken beskriver olika sökstrategier genom tips på hur man ska skriva i sökrutorna för att på 

bästa sätt hitta det man söker. Den förklarar vad som menas med ’Wildcardtecken’, till 

exempel tecknet * ”ersätter ett eller flera tecken /…/ Om du skriver kopp* får du upp sidor 

som innehåller koppen, koppar, kopparna”.
98

 Den förklarar också vad som menas med 

’boolesk’, att det är en avancerad sökning där man kan lägga in olika ord för att sortera sin 

sökning. Ett exempel är: ”AND Både ordet före och efter AND måste finnas på sidan”.
99

 Den 

tar även upp att man kan använda citationstecken och parentes i sökrutan, ”orden mellan 

citationstecken måste återges i exakt samma följd på webbsidorna”.
100

 I slutet av kapitlet som 

handlar om hur man söker information på Internet finns en sökordlista man kan använda sig 
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av i sitt sökande efter information. Det finns dock  inga övningsuppgifter knutna till hur man 

söker information.  

2/ Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Under rubriken 

Argumenterande tal står beskrivet vad argumentation går ut på: ”När du vill få din vilja fram, 

när du vill påverka, behöver du argumentera. /…/ Vi försöker övertyga med sakliga argument 

och väl underbyggda påståenden”.
101

 Det handlar om att försöka övertyga andra och kanske få 

dem att tycka likadant.
102

 Även i den här boken förklarar man vad ett argument är genom att 

beskriva att man först har en tes och att argumenten är stöd för din tes.
103

 Men ”i all 

argumentation handlar det om att kunna sitt ämne” för att kunna övertyga andra.
104

  

Boken beskriver hur man bygger upp en argumentation, vad man bör tänka på och i vilken 

ände man ska börja. Det finns flera övningsuppgifter på hur man för fram ett argumenterande 

tal och en checklista över vad som bör ingå: 

 Inledning (Exordium) Fånga lyssnarnas intresse 

 Mittparti (Medium) Talets största del 

- Narratio Ge bakgrunden 

- Proposito Lägg fram din tes 

- Argumentatio Här argumenterar du 

- Confirmatio Innebär att du ”bekräftar” din tes eller ditt påstående /…/ 

- Refutatio eller confutatio innebär att du ”vederlägger” motståndarens tänkbara 

motargument 

 Avslutning (Conclusio) Dra slutsatser av din argumentation. Dessa slutsatser bör dina lyssnare i bästa 

fall kunna dela. Annars ska de åtminstone anse dem som rimliga.
105

 

Det finns även övningsuppgifter på hur man tränar argumentation. 

När det kommer till att skriva en argumenterande text finns även här en tydlig instruktion, 

steg för steg, hur man bygger upp en sådan text.
106

 Det finns en förklaring till disposition och 

hur en argumenterande text brukar bestå av fyra delar. Först skriver man sin tes, alltså det 

påstående eller den åsikt man har. I nästa del ger man stöd för sitt påstående med hjälp av 

argument och i tredje delen bör motargumenten finnas med för att lättare kunna bemöta 
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invändningar. Slutligen drar man slutsatser av sina argument eller sammanfattar dem.
107

 

Boken förtydligar arbetsgången med en karta på hur man bygger upp texten. Det finns också 

en ruta med råd och några övningsuppgifter på att skriva argumenterande texter.
108

 

3/ Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. I Människans texter finns ett 

helt kapitel som handlar om skrivprocessen som är uppdelad i åtta moment och den fjärde 

momentet behandlar hur man bearbetar sin text. Det finns en rad med frågor man kan ställa 

sig när man ska bearbetar sin text, till exempel om inledningen fungerar som aptitretare, 

”Täcker innehållet i texten vad rubriken lovar, kommer styckena i rätt ordning” och så 

vidare.
109

 Det finns övningsuppgifter kopplade till hela skrivprocessen. 

Jag kan inte hitta något i boken som tar upp hur man sammanfattar, däremot finns det 

beskrivet hur man skriver ett referat och det skulle kunna användas även när man förklarar 

vad en sammanfattning är. Men referattekniken återkommer vi till strax. 

Det finns ett helt kapitel som behandlar olika typer av medietexter. Det tar inte bara upp texter 

utan även bilder, film och reklam och hur man analyserar och granskar dem. Det tar bland 

annat upp multimediala texter och förklarar att ”multimedier är texter som består av flera 

andra medier, till exempel musik, tal, bilder, text och grafik”.
110

 Vad det gäller granskning av 

text så tar författarna som exempel upp nyheter, eftersom det är något ”de flesta av oss tar del 

av”.
111

 Man ska förstå att det hela tiden görs urval av medierna vad de ska publicera och hur 

dessa urval bestäms. Och man ska alltid vara medveten om att det kan finnas bakomliggande 

syften till en publicering av något och att det kan vara vinklat för att uppnå ett visst mål, 

därför kan det vara av värde att analysera nyhetstexter: ”Utgångspunkten för en sådan analys 

är frågan: Vem säger vad och varför?”
112

                                                                        

Till varje avsnitt i kapitlet Medietexter finns mellan 10-20 övningsuppgifter.
113
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4/ Citat- och referatteknik. I kapitlet Skriv med hjälp av texter behandlas både referat- och 

citatteknik. ”När du refererar så återberättar du ganska kort något som du har läst, hört eller 

upplevt”.
114

 Det finns en punktlista på vad man ska tänka på när man skriver ett referat:  

 Plocka ut det viktigaste i en text 

 Skriva objektivt (utan att blanda in egna värderingar) 

 Skriva innehållstätt (uttrycka mycket med få ord) 

 Skriva med hjälp av källor (använda information eller tankar som har hämtats från till exempel 

tidningar, nätet eller böcker)
115

 

Boken har övningar knutna till referatteknik med flera uppgifter. Den tar även upp vad som 

menas med referatannons och referatmarkör. ”Referatannonser betyder att du tydligt och så 

tidigt som möjligt redovisar för dina läsare vad det är du refererar”.
116

 Den förklarar att man i  

referatannonsen uppger källan med namn och publikation.  ”Referatmarkör använder du för 

att påminna läsaren om att det är ett referat och inte dina egna åsikter som han eller hon 

läser”.
117

 Exempel på referatmarkörer: ”Inledningsvis säger Fredholm… /…/Vidare betonar 

Fredholm…”
118

  

I samma kapitel tar författarna upp vad som menas med citat, hur man citerar och reglerna 

kring det. Slutligen motiveras varför det är bra att kunna referera och citera och att det är 

viktigt att uppge källorna till sina referat och citat.
119

 

5/ Grundläggande källkritik. Här finns beskrivet både i kapitlet om hur man söker information 

och i kapitlet som handlar om medietexter hur viktigt det är att vara källkritisk. Eftersom i 

stort sett vem som helst kan publicera vad som helst på Internet belyser boken hur viktigt det 

är att förhålla sig kritisk till allt man läser, ser och hör där. Därför finns en ruta i boken med 

punkter man ska tänka på när man söker information på Internet:  

 Finns det författare angivet? 

 Vilka kvalifikationer har författaren? 

 Vem står bakom sidan? 

 Är informationen på sidan aktuell? 
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 När skapades sidan? 

 När uppdaterades den senast? 

 Vad är syftet med sidan? Ge fakta, tjäna pengar och/eller skapa debatt? 

 Är innehållet vinklat eller allsidigt? 

 Som helhet – verkar sidan tillförlitlig?
120

 

I avsnittet som handlar om medietexter finns det också tips på hur man till exempel 

kontrollerar nyhetskällan i en nyhetstext. ”Är det tidningens egna journalister eller en 

nyhetsbyrå som står för nyheten? /…/ Det kan vara ett ögonvittne, någon form av intervju, ett 

pressmeddelande eller en presskonferens som är nyhetskällan”.
121

 När man tagit reda på vem 

källan är kan det vara bra att fråga sig om källan har ett bakomliggande syfte och därför 

vinklar nyheten, man kan också fundera på om alla sidor i frågan har fått komma till tals eller 

om något perspektiv saknas.
122

 Boken tar även upp hur man analyserar och är källkritisk till 

bilder, reklam och film. 
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5 Jämförande analys  

Jag kommer att analysera varje del för sig i kursmålen och samtidigt motivera att de olika 

kursmålen hör hemma inom mediekompetens.  Det jag har att ta hänsyn till i min analys är att 

den ena boken, Svenska timmar, är en gammal lärobok som funnits i många år men som har 

reviderats för att anpassas till den nya läroplanen. Den andra boken, Människans texter, är en 

ny bok som tagits fram just för att passa den nya läroplanen.  

Analysen blir en tolkning för hur böckerna erbjuder eleverna de delar av kursmålen som 

handlar om mediekompetens. Det blir också en jämförelse mellan böckerna på vilka sätt de 

behandlar delarna i kursmålen.  

 

5.1 Söka information 

Att kunna söka information ingår i att vara mediekompetent och är en av de komponenter som 

Livingstone menar ingår i begreppet Media Literacy, eftersom det är den informationen du 

sedan ska förhålla dig kritisk mot, värdera och tolka.
123

 Det är den insamlade informationen 

som ligger till grund för det material du använder när du själv producerar eller redovisar en 

text. Det är också den insamlade informationen som ligger till grund för dina kunskaper efter 

att du har bearbetat den.  

Båda böckerna belyser att samhället har genomgått stora förändringar vad det gäller 

informations- och kommunikationstekniken och de ägnar stor uppmärksamhet kring just 

Internet som informationskälla. Med detta visar de att innehållet i böckerna har följt med 

förändringarna i samhället.
124

  

Svenska timmar tar dock inte upp hur man bär sig åt för att söka information på Internet och 

förutom Internet tar boken inte heller upp andra möjliga källor till information utöver 

biblioteket. Information som kan nås via tidningar, radio, tv och så vidare finns alltså inte 

med. I kursmålen från skolverket finns ingen begränsning  som säger att man endast ska lära 

sig att söka information på Internet och biblioteket, utan hur man söker från olika källor.
125
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Människans texter visar däremot med tydliga instruktioner på hur Internet är uppbyggt med 

databaser och sökmotorer och hur man bär sig åt för att söka information på Internet med 

konkreta exempel och tips på hur man ska skriva i sökrutorna. Eftersom Människans texter 

dessutom har ett helt kapitel som behandlar övriga medier som bilder, film, radio, tv och 

reklam kan man se att Människans texter ännu tydligare har anpassat innehållet efter den 

informationsmiljö som råder i samhället i dag och därmed bättre uppnår det ämnesmål som 

handlar om att kunna söka information. 

Man kan säga som Klas-Göran Karlsson, att författarna till Människans texter lydigt har 

konstruerat boken efter maktens, alltså Skolverkets, vilja att gå en rät linje mellan läroboken 

och skolans läroplaner.
126

 

 

5.2 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text 

Att kunna argumentera är en del i att vara mediekompetent eftersom det handlar om att själv 

skapa ett innehåll, som troligen bygger på den information som samlats in, bearbetats och 

bildats en uppfattning kring. För att kunna argumentera på ett trovärdigt sätt krävs det 

kunskap kring det ämne man argumenterar om och det är kunskap som i sin tur kommer från 

den information som har bearbetats. Att kunna skriva en argumenterande text är en 

förlängning av argumentationstekniken. Det är först när man vet hur man ska argumentera 

som man kan framföra sina argument. När man har sina argument och vill framföra dem till 

andra så krävs det att man kan formulera det i en text. Detta ingår i Livingstones Media 

Literacy komponenter, att behärska tekniken att framföra sina egna argument och publicera 

dem i text.
127

 Men för att nå dit behöver man verktyg, tips och övning för att till sist behärska 

tekniken. 

Båda böckerna beskriver utförligt vad som menas med argumentation, hur man bär sig åt för 

att argumentera, när det är bra att kunna argumentera och så vidare. De har båda 

övningsuppgifter till eleverna så att de kan öva upp en argumentationsteknik. Övningar är bra 

repetitionstillfällen, vilket Oxstrand menar är en bra förutsättning för lärande.
128

Vad det gäller 
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argumentationsteknik som kursmål uppnår båda böckerna ett likvärdigt innehåll och 

iscensätter väl de informationer, kunskaper och förhållningssätt som Skolverket ger direktiv 

om.
129

  

Men när det handlar om att skriva en argumenterande text skiljer sig böckerna åt. I Svenska 

timmar förklaras att det är viktigt att kunna skriva en argumenterande text och varför det är 

viktigt, men det finns ingen förklaring eller instruktion på hur man faktiskt bär sig åt för att 

skriva en sådan text. Människans texter däremot har en väldigt utförlig instruktion med 

tillhörande övningsuppgifter på hur man ska bära sig åt och vad man bör tänka på när man 

skriver en argumenterande text. Här har man således skapat en tydligare förutsättning för 

lärande.
130

 Och ger samtidigt elever en bättre möjlighet att uppfylla målet från skolverket. 

 

5.3 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text 

För att vara mediekompetent måste du kunna söka information. Den vanligaste 

informationskällan idag är Internet och den vanligaste formen för informationen är text. För 

att kunna ta till sig av informationen, kunna använda sig av den och bilda sig en uppfattning 

kring den, måste informationen granskas och bearbetas. Även den egna texten måste 

bearbetas, granskas och kunna sammanfattas. Det är då kunskap uppstår enligt Livingstone.
131

 

Båda böckerna är tydliga med vikten av att bearbeta sin text och båda böckerna har 

övningsuppgifter knutna till det momentet i kursmålet. Vad det gäller sammanfattning är 

Svenska timmar tydligare på vad det innebär än Människans texter. Svenska timmar har 

övningar i hur man sammanfattar men det har inte Människans texter. 

Till sist har denna del av kursmålet det moment som handlar om att granska texter. Här är det 

tvärtom Människans texter som är tydlig med vad det är och varför det är viktigt att granska 

texter, särskilt med hänsyn till det mediesamhälle vi lever i idag. Den tar inte bara upp 

Internet som exempel att granska utan har satt problematiken i ett bredare perspektiv och talar 

om bilder, filmer, nyheter, reklam och så vidare. Den upprepar att man alltid ska ställa sig 

frågan: ”Vem säger vad och varför?”
132

 Och att det gäller det mesta man ser, hör och läser i 
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alla olika typer av medier. Livingstone trycker också på att det är viktigt att kunna värdera ett 

innehåll, att kunna sålla och välja smart bland all information.
133

 

Svenska timmar tar endast upp att man bör vara källkritisk vad det gäller Internet, de nämner 

inte ordet granskning och de tar inte upp andra medier än Internet. När det gäller bokens 

behandling av källkritik återkommer vi till det i kapitel 6.5. 

Här ser man att  Människans texter är modernare med tanke på att de tar upp hela medieflödet 

och inte bara fokuserar på Internet som den stora förändringen i vår medietid. Kursmålen 

begränsar inte heller att granskningen bara ska ske på texter publicerade på Internet utan att 

det handlar om texter generellt, oavsett var de är publicerade.
134

 Enligt Oxstrand ska elever 

känna sig bekväma med all media, inte bara Internet.
135

 

 

5.4 Citat- och referatteknik 

Spontant kanske detta inte känns som att det hör hemma bland de färdigheter som räknas in i 

att vara mediekompetent. Att kunna skriva citat och referat är en färdighet som funnits långt 

innan de moderna mediernas intågande. Men eftersom det publiceras så väldigt mycket mer 

text i dag, jämfört med för 30 år sedan, har den skrivande miljön ändrats. När man själv vill 

publicera något, vill vara trovärdig, känner att det man skriver är viktigt och vill nå ut till 

läsare, då är det en fördel att man kan styrka sina åsikter och teser med argument. 

Argumenten hittar du förhoppningsvis inte på själv utan har hämtat den informationen från 

någonstans, då gäller det att kunna fläta in det i sin text och samtidigt visa på var 

informationen kommer ifrån. Då är det troligare att texten blir hittad och läst av andra och 

trodd på. 

Båda böckerna behandlar väl både hur man refererar och citerar och vilka regler som gäller. 

Människans texter är något utförligare i sin förklaring på hur man refererar och ger konkreta 

tips på hur man kan gå till väga och ger dessutom förklaringar och exempel på 

referatannonser och referatmarkörer och varför man ska använda dem. Dessa begrepp nämns 
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inte alls i Svenska timmar. Återigen är det Människans texter som bättre ger eleverna 

möjlighet att uppnå målen. 

 

5.5 Grundläggande källkritik 

Att vara källkritisk ingår i att vara mediekompetent. Eftersom vem som helst kan publicera 

vad de vill, måste man kunna avgöra vad som är trovärdigt eller inte, vad som är seriös och 

användbar information och vad som inte är det. Att vara källkritisk är inget nytt kursmål, det 

har man alltid eftersträvat att vara. Men eftersom samhället har förändrats i takt med den 

tekniska utvecklingen och informationsflödet från Internet, har miljön för att vara källkritisk 

förändrats, försvårats och blivit mer tidskrävande. Då behövs verktyg för hur man ska bära sig 

åt för att avgöra om en källa är trovärdig eller inte. 

Båda böckerna behandlar källkritik, Svenska timmar lägger dock bara fokus på Internet som 

källa, vilket de behandlar tydligt och väl och tar upp problematiken kring både Wikipedia och 

bloggar som källa. Människans texter nämner inte Wikipedia i någon större utsträckning, trots 

att den är en väldigt vanlig informationskälla. Att Svenska timmar väljer att bara fokusera på 

Internet är i och för sig inte helt fel, med tanke på att det är där som behovet av Media 

Literacy är som störst enligt Livingstone. Men hon säger också att det behövs inom alla 

mediegenrer.
136

 

Människans texter tar däremot upp fler medier som källor i sitt kapitel om medietexter och 

förklarar bland annat processerna som ligger bakom mediernas urval av vad som ska 

publiceras och vad som i sin tur styr medierna. Den förklarar med exempel på vad man ska 

fråga sig när man läser en text, ser en bild eller lyssnar på nyheter för att förstå syftet med 

publiceringen av just den texten, bilden eller nyheten och på så vis också lära sig att analysera 

vad som är trovärdigt eller ej. Människans texter tar, precis som Svenska timmar, upp vikten 

av att vara källkritisk och hur man går till väga för att vara det i kapitlet som handlar om att 

söka information på Internet. 

Även här känns Människans texter modernare eftersom den räknar in alla de stora medierna 

och inte bara Internet som den enda informationskällan. Dock missade den Wikipedia som 
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informationskälla att förhålla sig kritisk mot. Å andra sidan gav Svenska timmar ett intryck av 

att vara odelat positiva till Wikipedia, alltså inte särskilt källkritiskt. 

  

5.6 Sammanfattning av analysen 

Båda böckerna tar upp samtliga kursmål gällande mediekompetens. Det är svårt att säga hur 

utförlig en bok måste vara i sina beskrivningar och övningar för varje moment för att en elev 

ska uppnå den kompetens kursmålen vill att eleven ska uppnå. Det beror naturligtvis en hel 

del på läraren hur hon eller han väljer att angripa de olika kursmålen och om andra eller 

ytterligare läromedel används.  

När jag jämför Svenska Timmar med Människans texter så uppfattar jag Människans texter 

som modernare ur ett medieperspektiv, vilket är det perspektiv jag har haft som mål och som 

har varit min förförståelse för den här undersökningen. De beskriver även fler av momenten i 

kursmålen betydligt utförligare och förklarande med konkreta tips och exempel, vilket 

underlättar för elever att ta till sig och förstå innehållet. De innefattar dessutom hela 

spektrumet av medier och begränsar sig inte bara till Internet som Svenska timmar gör. 

Fogelberg menar att riktlinjerna i skolans kursplaner inte är tillräckligt tydliga vad det gäller 

medieundervisningen.
137

 Det skulle kunna vara en orsak till skillnaderna mellan böckerna. 

Svenska timmar nöjer sig till exempel med Internet som informationskälla och beskriver inte 

utförligare hur man går till väga för att skriva argumenterande texter och referat. Människans 

texter ser däremot medier ur ett bredare perspektiv och har utförligare beskrivningar på hur 

man praktiskt går tillväga med flera av momenten. Båda uppfyller de centrala målen för 

svenska 1, trots skillnaden i innehåll, vilket alltså skulle kunna bero på otydlighet från 

Skolverket.  
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6 Diskussion och slutsats 

Jag kommer nu att diskutera och problematisera läroböckernas innehåll i förhållande till 

kursmålen i svenska 1. Därefter ska jag redogöra för min slutsats och avsluta med tankar om 

framtiden. 

Jag har läst läroböckerna med glasögon som letar efter delar och moment som kan tolkas som 

redskap och färdigheter inom mediekompetens. Kursmålen i sig är egentligen inte särskilt 

nya, trots att läroplanen är ny. Kursmålen har däremot ändrat innebörd eftersom samhället har 

ändrats och utvecklats. Det som tidigare var givet är inte längre lika givet eftersom 

förutsättningarna har ändrats. Det gäller att kunna uppnå de gamla kursmålen i en ny miljö, en 

miljö som ständigt förändras i takt med att tekniken utvecklas. I Statens skolverks 

författningssamling står dessutom beskrivet att elever ska kunna orientera sig i det stora 

informationsflödet och den snabba förändringstakten.
138

 Vilket antyder till att många begrepp 

har ändrat innebörd. 

 

6.1 Diskussion   

Det finns en bild bland de forskare jag hänvisat till i litteraturgenomgången att 

medieundervisningen i skolan är undermålig. Fogelberg säger till och med att 

medieundervisningen borde vara inom ett eget ämne eftersom hon anser att det faller mellan 

stolarna när man försöker integrera det i andra ämnen.
139

 

De undersökningar och forskningar som gjorts inom medieundervisning tidigare har handlat 

om medieundervisning generellt och har inte haft fokus på läroböcker. Därför  var det 

intressant att se hur läroböcker i ett ämne, som svenska, har integrerat medieundervisningen i 

sina kurser. Resultatet av min undersökning avslöjar dock inte hur väl det faller ut i 

klassrummen eftersom det inte har varit mitt fokus. Jag har endast analyserat förutsättningen 

för en integrerad undervisning av media i ämnet svenska och förutsättningen i det här fallet är 

två olika läroböcker. 

Svenska timmar gav ett intryck av att vara ganska heltäckande vad det gäller kursmålen för 

mediedelen, men inte så djupgående. Den har helt klart anammat att det råder andra tider vad 
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det gäller informationsflödet i dagens samhälle, men författarna går inte hela vägen då de 

endast tar upp Internet som informationskälla.
140

 De har också hoppat över hur man faktiskt 

rent konkret går till väga när man söker information på Internet. Tar man för givet att alla 

redan vet det? Enligt lärarna i min förra undersökning så vet många elever inte hur man söker 

information på Internet, de vet inte hur man skriver i sökrutan för att få bästa möjliga träffar 

på det man faktiskt vill ha information om.
141

 Svenska timmar är bra på att förklara varför 

vissa färdigheter är bra att kunna men är dåliga på att förklara hur man ska göra, däremot hade 

de ganska många övningsuppgifter i anslutning till varje moment. Frågan är om det går att 

öva på något som man inte har fått någon instruktion på hur man ska göra. Detta är just vad 

Bruhn Jensen menar när han skriver att det inte räcker med ett stort utbud av information om 

man inte vet hur man ska sålla ut det som är trovärdigt och användbart.
142

  

Människans texter känns betydligt modernare, vilket den också borde göra eftersom det är den 

nyare boken av de två. Det märks tydligt att den är sprungen ur dagens informations- och 

kommunikationssamhälle och beskriver betydligt utförligare hur alla mekanismer och 

processer kring medierna fungerar idag. Den har inte fastnat i Internet när den ska förklara 

kommunikationsprocesserna utan tar också upp de andra stora medierna som tv, radio och 

press eftersom alla dessa mediala forum ständigt går in i varandra och påverkar och påverkas 

av varandra och användarna. Det gäller att förstå detta och det är just det som 

mediekompetens går ut på. Masterman pekar just på att det är viktigt att elever förstår 

mediernas mekanismer, strukturer och budskapen de förmedlar och får utbildning i detta, 

eftersom medierna spelar en stor roll i elevers vardag.
143

  

Författarna tar inte för givet att eleverna besitter en massa förkunskaper när det kommer till de 

mer praktiska övningarna, utan de förklarar på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt hur 

man till exempel skriver ett referat eller en argumenterande text och hur man bär sig åt när 

man ska skriva i sökrutorna på de olika sökmotorerna och databaserna som finns på Internet. 

Livingstones fyra komponenter i Media Literacy uppfylls inte riktigt av det centrala innehållet 

i svenska 1, och det är kanske inte meningen att ämnet svenska ska ha hela ansvaret för 

elevers medieutbildning, men det saknas bredd, djup och koppling till att det handlar om att 
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bygga kunskap.
144

 Vidden av att vara mediekompetent handlar inte bara om att granska, vara 

källkritisk och kunna argumentera utan som Castells beskriver att informationen i 

förlängningen ska leda till kunskap och kunskapen ska leda till handling.
145

 Med hjälp av sin 

förförståelse ska man, likt hermeneutiken, kunna utvecklas och få ny förståelse. Masterman 

beskriver Media Literacy som en förutsättning för att vara en demokratisk medborgare.
146

 

Skolverket har demokrati som uppdrag och som en del i sin värdegrund.
147

 Kanske borde 

kursmålen vara tydligare formulerade så att innehållet blir både bredare och djupare. Men jag 

upplever ändå att Människans texter uppnår Livingstones fyra komponenter av Media 

Literacy ganska väl, medan Svenska timmar inte gör det. I SKOLFS 2011:144 är 

formuleringen kring elevers mediekompetens väldigt lik det innehåll medieforskarna menar 

att innebörden av Media Literacy är.
148

 Skolan har därför stora förutsättningar att lyckas med 

det typen av medieundervisning som forskarna efterlyser, men innehållet i formuleringen från 

SKOLFS finns inte uttryckt i de enskilda ämnesmålen och centrala innehållet i ämnet 

svenska. Därför kan det vara svårt för enskilda ämnen att lyckas uppnå dessa mål, men 

Människans texter har i sin tolkning av kursmålen breddat och fördjupat innehållet, så att 

eleverna mycket väl skulle kunna uppnå även de mål som SKOLFS har satt upp, men det har 

inte Svenska timmar lyckats med. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Min undersökning har hög validitet eftersom det jag hade som syfte var att ta reda på är hur 

två specifika läroböcker behandlar de kursmål som berör mediekompetens och det är just 

dessa böcker jag har undersökt och plockat ut de delar som stämmer överens med Skolverkets 

kursmål. För att min undersökning ska kunna ha hög validitet gäller det också att den har hög 

reliabilitet, alltså att undersökningen är tillförlitlig. Det jag har gjort för att hålla en hög 

tillförlitlighet är att jag citerar stycken från böckerna för att tydliggöra vad som står i dem och 

för att styrka att innehållet stämmer överens med min tolkning. Mitt arbete har inte haft som 

föresats att generalisera över hur svenska läromedel ser ut, utan den här undersökningen har 

endast handlat om hur de två utvalda läroböckerna behandlar mediekompetens och jämfört 
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dem med varandra med hänsyn till att den ena boken är gammal och den andra är ny. Även i 

det fallet går det inte att generalisera över huruvida nya böcker är bättre än äldre eftersom 

denna undersökning endast har jämfört två specifika böcker. 

 

6.3 Slutsats 

Enligt de resultat jag kommit fram till och den analys och diskussion jag fört kring de två 

läroböckerna är det ganska tydligt vilken av böckerna som har lyckats bäst med kursmålen 

rörande mediekometens och det är Människans texter. Den har ett större djup och en större 

bredd kring hur medierna samverkar och påverkar, något som Masterman uttrycker som något 

viktigt att man förstår.
149

 Men med det är det inte sagt att Svenska timmar har misslyckats för 

det har den inte, den uppfyller också kursmålen som Skolverket satt upp men inte på det djup 

och den bredd som forskarna efterlyser i undervisningen. Svenska timmar saknar till exempel 

det Castells beskriver som viktigt, nämligen att man får lära sig hur informationen hämtas 

hem.
150

 Om tiden finns och om läraren tycker att det är viktiga mål att uppnå så finns alla 

förutsättningar för det om man tar hjälp av böckerna. Framförallt om man väljer Människans 

texter som har utförligare beskrivningar till de olika momenten. Jag har därmed verifierat att 

innehållet i böckerna överensstämmer med det böckerna lovar på sina baksidor, nämligen att 

de ska täcka in kursmålen. Dock är det endast de kursmål som berör mediekompetens som jag 

har undersökt och kan därför bara verifiera innehållet när det gäller dem.  

Jag är glatt överraskad över mitt resultat då jag hade en bild av att innehållet i böckerna skulle 

vara undermåliga vad det gäller medieundervisning. Både den tidigare undersökningen jag 

gjorde och det som tidigare forskning pekar på är att medieundervisningen som helhet är just 

undermålig och det var den förförståelsen jag hade när jag gick in i det här projektet. 

Nu har den nya kursplanen och de nya och nygamla läroböckerna som är anpassade efter den 

nya kursplanen bara varit i bruk sedan hösten 2011. Den tidigare forskningen och lärarnas 

erfarenheter är hämtade före det. Tiden får därför utvisa om medieundervisningen blir bättre 

framöver och om det är tack vare den nya läroplanen och böckerna. Men det gäller också att 

läraren prioriterar tid och resurser på dessa moment, det ingår betydligt fler kursmål än dem 

jag har redogjort för i detta projekt inom svenska 1. Det vore därför intressant att göra en 
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utvärdering om några år när den nya kursplanen och de nya läroböckerna varit i bruk ett tag 

för att se om medieundervisningen har blivit bättre eller om Fogelberg ändå hade rätt i sitt 

uttalande om att medieundervisningen borde ligga inom en egen kurs.
151

 Utvärderingen skulle 

kunna vara en undersökning i hur medieundervisningen faktiskt ser ut i klassrummet genom 

att utföra observervationer. 

 

6.4 Didaktiska implikationer                                                                                        

Det denna uppsatsen kan tillföra lärare är att få upp ögonen för vad forskarna anser om 

mediekompetens och hur viktigt det är att elever får utveckla en sådan kompetens. Enligt 

Skolverket är detta något som ska tillämpas i skolan av både lärare och elever men för att 

bättre förstå innerbörden av vad som menas kanske denna uppsats kan vara till hjälp.  

Detta arbete visar också på hur kursmålen måste anpassas till dagens mediemiljö och att lärare 

därför måste tänka på att medier och information handlar om så mycket mer än bara Internet. 

Man ska förstå att information hämtad från alla typer av medier är en källa till kunskap men 

att kunskap byggd på information endast kan uppstå om man besitter de färdigheter som 

mediekompetensen innebär. Det vore därför bra att man som Oxstrand beskriver att 

mediekompetens måste övas på ett integrerat, interaktivt sätt och med möjlighet att 

repetera.
152

 Svenskämnet innehåller mer än bara medieundervisning, men sett ur 

medieperspektivet så ska man som lärare tänka till innan man väljer läromedel och fundera 

över hur väl anpassat det är i förhållande till den verklighet vi lever i. 
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