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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka medieidéer och mediekunskaper som erbjuds i 

läroböckernas avsnitt om media från 1990-talet fram till 2010-talet och, beroende på hur 

medieidéerna och mediekunskaperna erbjuds i läroböckerna, hur en eventuell förändring 

av samhällskunskapsundervisningens primära mål ser ut i läroböckernas medieavsnitt. De 

frågeställningar vi ämnar besvara är: Vilka medieidéer erbjuds i läroböckernas 

medieavsnitt från 1990, 2000 och 2010-talet? Vilka mediekunskaper erbjuds i 

läroböckernas medieavsnitt från 1990, 2000 och 2010-talet?, Hur ser förändringen av hur 

mediekunskaperna erbjuds i läroböckernas medieavsnitt ut över tid? Och Hur har 

samhällskunkapsundervisningens primära mål i läroböckernas medieavsnitt förändrats 

över tid? 

Genom att föra samman Giddens medieteorier med Englunds utbildningsfilosofier har 

vi skapat tre mediekunskaper som vi har valt att kalla: essentialistiska mediekunskaper, 

progressivistiska mediekunskaper och rekonstruktivistiska mediekunskaper. Metodiskt har 

vi genomfört en idéanalys där vi använt medieteorierna som raster på läroböckernas 

medieavsnitt och utifrån resultatet har vi analyserat vilka mediekunskaper som erbjuds. 

Undersökningen visar att alla medieidéer och mediekunskaper har erbjudits sedan 1990-

talet fram till 2010-talet. De essentialistiska mediekunskaperna har haft en mer 

dominerande ställning i läroböckerna från 1990-talet, medan de rekonstruktivistiska 

mediekunskaperna har fått en mer dominerande ställning i läroböckerna skrivna på 2000- 

och 2010-talet. Samtidigt går de progressivistiska mediekunskaperna från att ha en 

likbördig ställning som de rekonstruktivistiska mediekunskaperna i läroböckerna från 

1990-talet till att ha en underordnad ställning gentemot både de essentialistiska och 

rekonstruktivistiska mediekunskaperna i läroböckerna från 2000- till 2010-talet. Utifrån 

detta har vi tolkat att läroböckernas medieavsnitt över tid har gått från att vara mer 

deskriptiva och kunskapsförmedlande, där skolan är underordnad samhällsutvecklingen, 

till att vara mer kritiskt medborgarförberedande. 

Nyckelord: Mediekunskaper, läroplansteori, samhällskunskap, utbildningsfilosofier, 

medieteorier, läroböcker. 
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1 Inledning 

Mediers roll i samhället ökar stadigt och skolan ställs inför en utmaning i att lära 

elever hur de ska förhålla sig till det nya informationssamhället. Men vilka 

kunskaper om media är det som erbjuds i skolan? Genom att föra samman 

medieteorier och utbildningsfilosofier undersöks i denna uppsats vilka kunskaper 

om media som erbjuds i samhällsläroböckers medieavsnitt (med medieavsnitt syftar 

vi till de kaptiel i samhällsläroböckerna som handlar om media och massmediers 

roll och funktion) ifrån 1990-talet fram till 2010-talet.  

Arbetsfördelningen är uppdelad som så att Jonas Karlsson har presenterat 

resultatet och genomfört analysen för läroböckerna från 1990-talet samt presenterat 

resultatet för funktionalismen och konfliktteorin i 2010-talets läroböcker. Jesper 

Kans har presenterat resultatet och genomfört analysen för läroböckerna från 2000-

talet samt presenterat resultatet för den symboliska interaktionismen och den 

postmoderna medieteorin i 2010-talets läroböcker. Analysen för 2010-talets 

läroböcker och hur förändringen har sett ut över tid har skrivits gemensamt, liksom 

studiens slutsats. Övriga avsnitt är skrivna gemensamt av författarna. 
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2. Bakgrund 

En läroplan tydliggör riktlinjerna för skolans verksamhet och genomsyras av den 

kunskap, lärande och utveckling som elever förväntas utveckla under sin skolgång. 

I läroplanen presenteras skolans värdegrund och uppdrag, samt hur dessa ska 

uppnås. Den första läroplanen för grundskolan i Sverige var Lgr62 och första 

läroplanen för gymnasiet var Lgy70, även andra benämningar för skolans mål och 

regler har använts tidigare (Lundgren, 2012, s. 39). 

Skolkunskapens formering är en ständigt pågående kamp mellan olika sociala 

krafter och är i många avseenden en politisk och ideologisk kamp. Därmed skapas 

läroplaner som i slutändan är politiska kompromisser med betydande 

tolkningsmöjligheter då de ska bidra till att skapa någon form av samhällelig 

samhörighet. Därför är också läroplaner, tillsammans med andra 

utbildningspolitiska dokument och läromedel, en guldgruva för diverse 

texttolkningar och undersökningar (Englund, 2005, s. 11f). 

Forskningsområdet som växt fram för att studera området kallas för 

läroplansteori vilken fokuserar på såväl styrdokument och undervisningsplanering 

som läromedel och undervisningsförlopp (Nationalencyklopedin, 2015). Englund 

(2012) beskriver bland annat att förändringar som sker i läroplanen påverkar 

skolans riktning. Vilket även Lundgren (1984) beskriver med sin 

“Ramfaktorsteori”, som handlar om hur olika yttre faktorer som läroplanen, 

elevantal och klassrumsstrukturer etc påverkar utbildningen och undervisningen. 

Det finns inom samhällskunskapen en tydlig koppling mellan läroplanens innehåll 

och den faktiska undervisningen i ämnet, oftast via samhällsläroböckerna 

(Skolverket, 2006, s. 119f). Vilket både Carlgren (2012), Erikssen (2006), Bronäs 

(2000), Quennersted (2006) och Kelly et al. (2008) påvisar genom att de 

kunskapssyner som elever skapar sig påverkas av läroböckerna och läroplanernas 

innehåll. Detta skulle kunna bero på på att åtta av tio lärare använder sig av 

läroböckerna för att säkerställa att undervisningen stämmer överens med de mål 

som tas upp i kurs- och läroplaner (Skolverket, 2006). Utifrån den vetskapen är det 
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av intresse att studera läroböckernas innehåll, eftersom läroböckerna har ett stort 

inflytande över undervisningens innehåll och genomförande (Ammert, 2011). 

Holmén (2006) menar att rådande samhällsklimat påverkar samhällsläroböckernas 

innehåll, och då mediesamhället är i konstant förändring och användandningen av 

medier ökar stadigt från år till år i Sverige har vi funnit det av intresse att studera 

vilka kunskaper om media som lärs ut inom samhällskunskapsämnet (Nordicom, 

2015). Medier såsom tidningar, och senare i tiden TV- och radio har länge haft stort 

inflytande på människors vardag. Nyare medieformer som Internet, med dess 

sociala medier och nya möjligheter till nyhetsläsning och streamingtjänster har i sin 

tur ytterliga revolutionerat användningen av medier i människors vardag, samtidigt 

som de till viss del konkurrerar ut de klassiska medierna, tidningar, TV och radio 

(Nordicom, 2015). I Sverige har användningen av sociala medier gått från en 

tredjedel av Sveriges befolkning, till att hälften av Sveriges befolkning använder 

sociala medier varje dag och användandning förväntas öka ytterligare inom de 

närmsta åren. Bland de yngre generationerna (15-23 år) ligger redan användandning 

av sociala medier varje dag på hela 83 procent (Nordicom, 2015). 

På grund av mediernas ökade inflytande i samhället är det relevant att undersöka 

hur skolans innehåll förhåller sig till media, då det framförallt är inom skolan, som 

elever ska lära sig om kritisk tänkande och att lära sig värdera olika källor och 

fenomen som eleverna stöter på i både skolan och vardagen. I en internationell 

studie av Fedorov och Levitskaya (2015) skriver forskarna att 

utbildningsinstitutionerna bör ha stort deltagande i att utveckla ungdomars 

mediakompetens. Även Sjöborg (2013) menar att barns och ungdomars mediala 

kunskaper bör tas på allvar. 

I samhällskunskapsämnet ska lärarna undervisa om ämnet media och de olika 

kurs- och läroplanerna som är aktuella för vår undersökning har presenterat 

medieområdet för årskurs 1 på gymnasiet på följande sätt: (Lgy70) eleverna ska ges 

kunskap om ”informationsteknikens utveckling och effekter, forskning, utbildning, 

olika medier och opinionsbildning” (Skolverket, 2015). Medan Lpf94 presenterar 

det mer som nära kopplat till förmågan att vara källkritisk: 

I det moderna samhället kommer information om olika företeelser ofta från olika källor och 

genom många olika medier. Att sovra och värdera budskap utifrån kunskap om källornas art 

och de olika mediernas begränsningar är en viktig del i analysen. Det är väsentligt att i 
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samhällskunskap ha ett pluralisitiskt betraktelsesätt, vilket innebär att eleverna skall se 

samhällsfrågorna utifrån olika perspektiv (Skolverket, 1994). 

I Lgy11 specificeras mediernas roll en aning, men är likt Lpf94 inriktade mot 

förmågan till att värdera och vara källkritisk: 

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. 

Mediers innehåll och nyhetsvärdering (Skolverket, 2015). 

Med tanke på hur stor del av gemene mans vardag som utgörs av 

mediekonsumtion är det intressant hur förhållandevis liten del av kurs- och 

läroplanen i samhällskunskapen som tar upp media som fenomen,  vilket väcker 

frågan hur ämnet behandlas i samhällskunskapsläroböcker. Vi kommer att 

undersöka vilka idéer och kunskaper om media som erbjuds i läroböckerna från 

1990-talet och framåt, och vilken skolundervisning som prioriteras genom 

läroböckernas medieavsnitt i samhällskunskapen. 
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3. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten inleder med en presentation över tidigare forskning, där 

forskning om läroplansteori, läromedelsanalys och mediekompetens redovisas. 

Därefter introduceras de teoretiska perspektiv i form av, utbildningsfilosofier och 

medieteorier, som används i undersökningen. 

3.1. Tidigare forskning 

Forskningsöversikten inleds med tidigare forskning som behandlar läroplansteori. 

Därefter kommer forskning kopplat till undersökningar av 

samhällskunskapsläroböcker. Avslutningsvis presenterar vi tidigare forskning och 

artiklar som diskuterar vikten av mediekompetens bland ungdomar. 

3.1.1. Läroplansteori 

I detta avsnitt tittar vi närmre på tidigare forskning inom läroplansteori eftersom 

läroplaner påverkar både den kunskap som förmedlas i skolan, samt läroböckernas 

utformning. Vi inleder med att presentera Lundgrens (1984) ramfaktorer, som 

behandlar de yttre faktorer som påverkar utbildningen och undervisningen, och hur 

dessa är relevanta för vår studie. Därefter redovisar vi hur Englund (2012) menar 

att läroplanen påverkar skolans inriktning. Även Carlgren (2012) och Kelly et al. 

(2008) menar att olika kunskapssyner påverkar innehållet i läroplaner och 

läroböcker. 

Lundgren (1984) beskriver i “Ramfaktorteorins” historia hur den yttre 

observerbara strukturen, eller ramen, påverkar och begränsar den inre 

meningsbärande strukturen där en specifik utbildning eller undervisning sker. 

Lundgrens (1984) ramteori ska här förstås uteslutande som en teori som gäller den 

av staten ordnade utbildningen, och därmed det läroplansproblem som uppkommer 

då uppfostran och utbildning flyttas från samhällsinstitutioner som familj och 

bykollektiv till utbildning ordnad av staten, nämligen frågan om hur kunskaper för 
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reproduktion väljs ut, organiseras och förmedlas.  Lundgren nämner tre typer av 

pedagogiska ramar, givna av staten, där den första är fysiska och administrativa 

ramar som exempelvis klasstorlek, lokaler och lärartäthet. Den andra utgörs av 

juridiska fastlagda ramar där, till exempel, skolpliktig ålder räknas in. Den tredje 

ramen är läroplanen som reglerar det som ska förmedlas inom skolan. Om man ser 

dessa ramar som yttre observerbara ramar, vilket Lundgren med flera förespråkare 

gör, är det meningsfullt att studera dessa som observerbara och empiriska data av 

den av staten ordnade utbildningen (Lundgren, 1984, s. 76). Läroboken kan 

likställas vid en av de ramar Lundgren (1984) presenterar, som påverkar den inre 

strukturen där undervisningen sker då lärare vittnar om lärobokens betydelse i 

undervisningen (Skolverket, 2015), men också som en del av den inre strukturen då 

läroboken också påverkas och begränsas av läroplanen (Ammert, 2011). 

Englund (2012) beskriver i Utbildsningspolitisk monopolism – nya utmaningar 

för läroplansteorin förändringen av den svenska skolan från en mer 

jämlikhetsorienterad centralistisk skola under 1980-talet, där satsningen låg på att 

kompensera de lågpreseterade, och öka den sociala mobiliteteten. I denna skola var 

lärandet relativt lika, och eleverna skulle ledas mot att bli medborgare. Under 1990-

talet förändrades skolan till att blir mer decentraliserad, där valfriheten var 

ledstjärnan, och elever tillsammans med föräldrar skulle ges större möjlighet till att 

styra skolgången. Det är i dennsa fas som friskolor av olika alternativpedagogiska 

inriktningar börjar skapas. I den tredje fasen som utvecklas under 2010-talet har 

decentraliseringen rört sig mot en mer recentraliering eller monoplitisk centralism. 

I denna fas har skillnanden mellan skolor och klasser ökat när det kommer till 

nivåuppdelning. Det har även blivit en tydligare etablering av koncernskolor vilket 

i längden kan påverka skolans roll som demokratifostrare på ett negativt sätt, då 

koncerners intresse skiljer sig från den traditionella skolan (Englund, 2012, s. 

21ff).  Englund (2012) menar att denna utveckling av skolan också ställer krav på 

läroplansforskningen, som ställs inför stora utmaningar och han tar upp tre punkter 

som läroplansforskningen måste hålla ögonen på. Den första punkten handlar om 

att läroplansforskningen måste forsätta att kritiskt granska den pågående 

utvecklingen, för att se ifall klasskillnader ökar samt om demokratirollen försvagas. 

För det andra måste läroplansforskningen ställa sig frågan på vilket sätt läroplanens 

förändring från att ha varit mer innehållsfokuserad till att bli mer målstyrd påverkar 
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lärarens roll i val av undervisnings stoff samt i lärarens mer generella 

professionalism. Utifrån detta kommer Englund (2012) in på den tredje punkten 

som handlar om att läroplansforskningen behöver hålla ett öga på de vidare 

konsekvenserna som denna utveckling kan få på jämlikhets- och 

likvärdighetssynpunkter men även i segregeringsaspekter i både skola och 

samhälle. 

Carlgren (2012) diskuterar i Kunskap för bildning? hur olika kunskapssyner 

påverkar utformningen av läroplaner och läroplansreformer, samt hur denna 

förändring har sett ut sedan 1980-talet. Carlgren (2012) anser att 1980-talets syn på 

kunskap i läroplanen var riktad mot aktivt kunskapstillägnande, eleverna skulle 

tillägna sig vissa kunskaper samt kunna utveckla dessa. Under utformningen av 

läroplansreformen 1994 ändrades kunskapssynen från det kunskapstillägnande mot 

ett större fokus mot kunskaper, i kunskaper innefattades olika kunskapsformer 

(fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet) vilket skulle genomsyra alla 

skolämnen. Dessa kunskapsformer skulle användas både som övergripande mål för 

hela skolverksamheten och elevers skolgång, som till ämnesspecifikt innehållsstoff. 

Carlgren (2012) går vidare med att diskutera om det idag inte vore bättre att gå 

vidare från att använda begreppet kunskaper, till att använda kunskapande, då hon 

anser att kunskapen är i konstant rörelse i olika kunskapstraditioner och fungerar 

både kollektivt och individuellt. Carlgrens (2012) artikel är relevant då hon tittar på 

kunskapssyners påverkan på läroplaner. 

Kelly et. al (2008) diskuterar läroplaners syn på kunskap i relation till hur vi får 

samt ges tillgång till kunskap i dagens samhälle. De menar att läroplaner inte 

innehåller faktainnehåll utan stödjer och uppmuntrar till finnandet och sökandet av 

kunskap, samtidigt som den begränsar visst innehåll. Detta kan bero på både 

historiska, kulturella, politiska och sociala faktorer i urvalet av innehållet i 

läroplaner, men det lägger även ett stort ansvar på lärarna. Lärarna bör veta både 

vad de väljer att lära ut men även vad de avstår från att lära ut och varför 

innehållsurvalet ser ut som det gör. Detta problematiseras i sin tur mot det innehåll 

som elever möter i andra sammanhang som t.ex. massmedier, internet och böcker 

etc. Då detta innehåll inte behandlas i läroplaner är frågan hur elever och lärare ska 

behandla detta innehåll utifrån kunskapsmålen som går att finna i läroplanerna. 

Detta är av intresse för vår undersökning då det är innehållet i läromedlen som vi 
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intresserar oss för, och detta innehåll utformas normalt sätt med utgångspunkt i 

läroplanerna. 

3.1.2. Studier inom samhällskunskapsämnet 

Då vi undersöker vilka kunskaper om media som erbjuds i samhällsläroböckernas 

medieavsnitt kommer vi i detta avsnitt presentera olika läromedelsanalyser kopplat 

till samhällskunskapsämnet, samt en studie om samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner som berör förmedling av kunskaper i ämnet. Den första artikeln 

av Holmén (2006) som presenteras handlar om samhällsklimatets påverkan på 

läroböckerna, medan de andra två artiklarna av Erikssen (2006) och Bronäs (2000) 

diskuterar läroböckernas påverkan på elevers uppfattning om demokratin. Den 

avslutande avhandlingen behandlar lärares ämneskonceptioner och kopplingen 

mellan dessa och Englunds (2005) utbildningsfilosofier. 

I Den politiska läroboken – Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska 

och finländska läroböcker under Kalla kriget gör Holmén (2006) en komparativ 

studie över tre nordiska länders läroböcker i ämnena historia och samhällskunskap 

i förhållande till rådande utrikespolitiska klimat i respektive land. Holmén kommer 

fram till att läroböckerna i hög grad påverkas av utrikespolitiska förhållanden i en 

småstat. Holmén skriver att läroböckerna i Sverige, liksom i Finland och Norge, har 

förändrats i takt med de utrikespolitiska konjunkturerna under Kalla kriget, främst 

inom ämnet samhällskunskap. Författaren menar att påverkan av läroböckerna i 

huvudsak har varit indirekt genom det samhällsklimat som råder inom landet och 

genom efterfrågan på ett innehåll som har passat till det rådande klimatet gentemot 

främst känsligare politiska ämnen, och att det kan förändras snabbt över tid 

(Holmén, 2006, s. 331ff). Samhällsläroböcker påverkas alltså av det rådande 

samhällsklimatet och förändras över tid för att vara aktuell och attraktiv på 

läroboksmarknaden. 

I Erikssens (2006) avhandling ”Det borde vara att folket bestämmer” – En studie 

av ungdomars föreställningar om demokrati diskuterar hon elevers syn på 

demokrati och var den bilden skapas. Erikssen (2006) har gjort ett antal 

fokusgruppsintervjuer i två åldersgrupper, dels en grupp med 14-15 åriga personer, 

och dels en grupp med 18-19 åriga personer. Båda grupperna har delats upp på det 

viset att det både finns en blandning av kön och socio-ekonomisk bakgrund. 
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Erikssen (2006) kommer fram till att den uppfattning av demokrati som eleverna 

uppvisar stämmer överens med den bild som erbjuds via läromedlen i 

samhällskunskapen. Den bild som återspeglas i läroböcker är för det mesta en 

relativt passiv bild, där faktakunskapen runt demokratitanken är dominerande, 

medan samtal, diskussion och ställningstagande får betydligt mindre plats. Detta 

leder i sin tur till att eleverna inte känner sig fullt omfattade av de demokratiska 

rättigheterna och skyldigheterna (Erikssen, 2006, s. 248ff). Undersökning visar 

vilken betydelse framställningen av ett fenomen i läroböcker kan få för förståelsen 

av samma fenomen. 

Bronäs (2000) undersöker hur demokrati framställs och gestaltas i sin avhandling 

Demokratins ansikte – En jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnaiset. Studiens syfte är att undersöka hur 

demokrati framställs i samhällskunskapsläroböcker från Sverige och Tyskland. 

Fokus för undersökningen är relationen mellan demokratibegreppet, 

samhället/medborgarna och individen. Bronäs (2000) menar att den bild av 

demokrati som speglas i svenska läroböcker ger en bild av att individer och 

samhällsmedborgarna är okunniga, ansvarslösa och oengagerade och att de är 

otillräckliga i jämförelse med de politiker som styr landet. Uppmuntran ges dock 

till kritiskt tänkande och att få sin röst hörd, men slås oftast ner med argument om 

den redan nämnda otillräckligheten. Det samhälleliga engagemanget sträcker sig 

sällan längre än till röstdeltagande, och det endast som ett sätt att legitimera den 

politiska eliten att fortsätta att styra. Även den tyska framställningen av demokratin 

speglar en bild av partier, intresseorganisationer och föreningar som toppstyrda av 

en politisk elit. Däremot har den tyska framställningen en mer positiv syn på 

individen och medborgarna, då dessa ses som mer aktiva, mer kunniga och 

ansvarfulla än i svenska läroböcker. Medborgarnas möjlighet till handling inom 

demokratins ramar är även något som lyfts fram mer i de tyska läroböckerna jämfört 

med de svenska (Bronäs, 2000, s. 249f). 

I avhandlingen Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner har Lindmark 

(2013) genom analyser av enkäter, intervjuer och bedömningsunderlag undersökt 

samhällskunskapsgymnasielärares ämnesförståelse, eller ämneskonception, och 

hur det påverkar deras undervisning (Lindmark, 2013, s. 1). Lindmark (2013) 

kommer fram till att den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen är den 



 
10 

ämneskonception som ges mest uttryck av lärarna, denna ämneskonception kopplar 

Lindemark till Englunds idealtyper, och mer specifikt den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin. Vilket innebär att lärarna prioriterar det kritiska tänkandet i 

undervisningen. Därefter kommer den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen, som Lindmark kopplar till Englunds idealtyp den 

essentialisitsk utbildningsfilosofin. Denna inriktning lägger mer kraft på att 

eleverna ska lära sig vissa grundläggande fakta- och begreppsliga kunskaper och 

inte arbeta med ett kritiskt förhållningssätt. De andra två ämneskonceptioner som 

Lindmark diskuterar, den ämnesanalytiskt inriktade ämneskonceptionen och den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen som är kopplade till den 

progressivistiska och perennialistiska ubildningsfilosofin, är inte lika vanligt 

förekommande bland samhällskunskapslärarnas val av ämneskonceptioner i 

undervisningen (Lindmark, 2013, s. 154ff). Den progressivistiska 

utbildningsfilosofin anser att undervisningen ska utgå från eleverna, 

undervisningen ska bör därför vara individanpassad, då det är den enskilde 

individens utveckling som står i fokus. Den lägger således mindre kraft på större 

samhällsproblem. Den perennialistiska utbildningsfilosofin menar i sin tur att 

undervisningen ska värna om kulturen och traditionerna, och kunskap om detta bör 

prioriteras (Lindmark, 2013, s. 154ff). 

3.1.3. Media  

Vi kommer nedan presentera två studier, en av Fedorov och Levitskaya (2015) och 

en av Sjöborg (2013), där vikten av mediakompetens undersöks och hur skolans 

roll i skapandet av denna kompetens lyfts fram. 

I artikeln The framework of Media Education and Media Criticism in the 

Contemporary World: The opinion of International Experts skriver Fedorov och 

Levitskaya (2015) om en enkätundersökning de har genomfört rörande 

mediakunskap och utbildning, där internationella experter i ämnet har fått svara på 

en rad frågor som rör media och utbildningen om media. Utifrån svarsunderlaget 

drar författarna slutsatsen att syntesen av mediautbildning och mediakritik är 

väldigt viktig. De menar att diskussionen om medias roll och funktion i samhället 

och analyser av medietexter i utbildningsinstitutionerna är viktig. Författarna anser 

att det finns en stor potential att utveckla mediakompetensen och kunskapen hos 
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dem som tar del av media. De anser att mediakritiker och mediautbildare ska 

samverka med varandra och att deltagandet hos ett flertal aktörer, skolan och lärarna 

inräknat, behöver bli större för att utveckla mediakompetens bland medborgarna i 

samhället (Fedorov & Levitskaya, 2015, s. 113f). 

Sjöborg (2013) diskuterar i Den närverkande medborgarkulturen – Barns 

digitala praktiker och vardagskreativitet vikten av att ta barn och ungdomars 

mediala kunskaper på allvar. Sjöborg (2013) menar att barn och ungdomar i 

huvudsak lär sig hantera mediala sammanhang på egen hand eller med hjälp av 

vänner, medan vuxnas inblandning i denna utveckling är begränsad. Att låta barn 

och ungdomar förstå att den kunskap de lär sig om medier i olika former är ett 

viktigt steg i att förstå medias roll i samhället, samt att själva inse möjligheten till 

att påverka samhället genom de olika plattformerna är två viktiga delar som studien 

pekar på. Studien fokuserar på tolvåringars bloggande, men diskuterar 

användningen av mediala former i ett större sammanhang. Sjöborg (2013) menar 

att det är av stor vikt att tillhandage barn och ungdomar verktygen att dels förstå 

media, och dels hantera media inom ramen för en demokratisk stat, för att bli 

självreflekterande och kritiskt tänkande medborgare. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för vår undersökning om vilka kunskaper om media som erbjuds i 

samhällsläroböckernas medieavsnitt från 1990-talet fram till 2010-talet. 

Inledningsvis presenteras läroplansteorin, med fokus på utbildningsfilosofier, vilket 

är studiens övergripande teoretiska perspektiv. Vi kommer sedan presentera fyra 

medieteorier som innehåller olika idéer om vilken roll och funktion medier ska ha 

i samhället.  Vi kommer att använda medieteoriernas idéer för att analysera 

samhällsläroböckernas medieavsnitt. I detta avsnitt kommer de teoretiska 

perspektiven, utbildningsfilosofier och medieteorier, presenteras mer generellt. De 

teoretiska perspektiven kommer sedan i metodkapitlet kopplas samman i avsnittet 

operationalisering, där sammankopplingen av teorierna blir till det analysverktyg 

som vi använder oss av i undersökningens analys av lärobokstexterna.  

4.1. Läroplansteori 

Då vår studie kommer studera innehållet i läroböcker är det nödvändigt att förstå 

att läroböcker är en alldeles speciell typ av text, producerad för en specifik 

lärsituation, uppdelad på ämne, skolform och åldersgrupp. Läroböcker skapas inom 

ramarna för läroplaner och skollagarna, liksom inom ramarna för lärarkompetens 

och skolorganisation. Över tid speglar läroböcker kunskapstraditioner och 

uppfattningar om hur lärande bör främjas (Selander, 2011, s. 68). Niklas Ammert 

(2011) menar att innehållet en lärobok förmedlar är ett urval som ska svara mot 

styrdokumentens krav samt elevers och lärares behov. Läroboken är ett konkret 

uttryck av det som någon vill förmedla och även hur detta ska förmedlas, samtidigt 

som läroboken är ett avtryck av den samhälleliga situation den tillkom i och verkar 

inom. Lärobokens funktion kan vara att stimulera elever att utveckla kunskaper och 

färdigheter inom ett komplext ämne, samtidigt som den kan befästa identiteter eller 

legitimera maktpolitik och ingår i en socialisationsprocess vari människors syn på 

samhället skapas (Ammert, 2011, s. 28ff). Läroboken styr till stor del den 
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undervisning som bedrivs inom skolan, och innehar en central position inom 

undervisningen. Enligt en omfattande europeisk undersökning, Youth and History, 

dominerar användningen av läroböcker undervisningen (Ammert, 2009, s. 294). 

Läroböcker har alltså stort inflytande över undervisningens innehåll och 

genomförande, och det är därför av vikt att studera dess innehåll och hur detta 

innehåll presenteras (Ammert, 2011, s. 28). 

I läroplansteoretiska undersökningar ligger fokus ofta på hur olika sociala krafter 

i samhället påverkar innehållet i läroplanerna. Läroplanen ses som mer än bara ett 

konkret utbildningspolitiskt dokument, och hela den filosofi och de föreställningar 

som ligger bakom dokumentet tas i beaktande. De bakomliggande principerna till 

varje läroplan kallas för läroplanskod (Englund, 2005, s. 99). I begreppet urskiljs 

tre nivåer, där den första nivån omfattar frågor kring hur vissa principer för hur en 

läroplan ska utformas och etableras, alltså de objektiva villkor för en viss utbildning 

och hur dessa formar, styr och kontrollerar utbildningens mål, innehåll metodik och 

formerna för kontroll. Den andra nivån innefattar hur en läroplan faktiskt utvecklas, 

de aktuella kontroll- och beslutsprocesserna när ett styrinstrument formas för en 

viss utbildning. Den tredje nivån avser frågor kring hur skolkunskap gestaltas i 

själva undervisningsprocessen (Englund, 2005, s. 99f). Olika sociala krafter har 

under olika period i historien ansetts haft en varierande grad av inflytande i 

läroplanernas innehåll (Englund, 2005, s. 101ff). På grund av detta anses vetskapen 

om dessa sociala krafters inverkan vara av vikt (Englund, 2005, s. 126ff). 

De utbildningsfilosofier som Englund (2005, 2011, s. 134) diskuterar, som syftar 

till att erbjuda lärare ett medvetet förhållningssätt till den vetenskapliga disciplinen 

och de vetenskapliga arbetsmetoderna som skolans undervisning baseras på, och 

som vi kommer att koppla samman med de medieteorier som presenteras senare i 

detta kapitel är perennialism, essentialism, progressivism och rekonstruktivism. 

Inom dessa utbildningsfilosofier ryms olika idéer om vad skolans primära mål ska 

förvalta, vilka arbetssätt och aktiviteter som ska dominera skolarbetet (Englund, 

2011, s. 134f). Den perennialistiska kunskapsfilosofin innefattar en formell syn på 

bildning, där kunskapen om att hantera de stora frågorna är centrala. Olika 

bildningsideal har under olika perioder i historien legat som grund för vilken “sann” 

kunskap som ska överföras till eleverna, vilket syftar till att traditioner och kulturarv 

förs vidare över generationer (Englund, 2005, s. 237f). I essentialismen betraktas 
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kunskapen som förmedlas i skolan ha sin grund i vetenskapens beprövade och ärvda 

kunskap. Fokus ligger på att eleven ska få vissa specifika färdigheter och 

kunskaper. Undervisningssättet är av traditionellt slag, där läraren överför ett 

ämnesstoff till eleverna (Englund, 2005, s. 235ff). Inom utbildningsfilosofin 

progressivism ligger inte fokus på inlärning av ett specifikt ämnesstoff såsom inom 

essentialismen och perennialismen. I en progressivistisk utbildningsfilosofi 

betraktas undervisningen som att den är kopplad till samhällsutvecklingen, och den 

har en mer problemlösande och undersökande karaktär (Englund, 2005, s. 229ff). 

Progressivismen har även betonat vikten av att utgå från individens eget arbete och 

intresse, och den enskilde indivden ska ges större möjllighet att påverka vilka 

kunskaper som lärs ut i skolan (Englund, 2011, s. 135f). Den fjärde 

utbildningsfilosofin rekonstruktivismen lägger än mer fokus på det kritiska 

tänkandet om samhället. Inom rekonstruktivismen anses undervisningen i skolan ha 

en samhällsutvecklande karaktär, där eleverna ska förberedas för att bli framtidens 

medborgare. Trots att rekonstruktivismen har sin bakgrund i progressivismen, anser 

rekonstruktivismen att progressivismen har ett allt för stort fokus på individen, och 

att samhällsutvecklingen glöms bort. Detta är anledningen till att 

rekonstruktivismen lägger fokus på den mer samhällsutvecklande funktionen i 

skolundervisningen (Englund, 2005, s. 238ff), där eleverna ska förberedas för deras 

framtida roll som samhällsmedborgare, där olika val, beslutsfattande och problem 

betraktas (Englund, 2011, s. 135). 

Vidare har Englund (2011) placerat in skolans primära mål i förhållande till de 

fyra utbildningsfilosofierna. Han frågar sig om skolan primärt ska förvalta en 

tradition och kulturarv, om skolan ska underordnas samhällsutvecklingens krav 

eller om den även ska syfta framåt och förbereda eleverna för framtiden. 

Perennialismens primära syfte är att vara en samhällsbevarande skola som förvaltar 

tradition och kulturarv. Essensialismens och progressivismens utbildningsfilosofier 

placerar skolan som underordnad samhällsutvecklingen, medan rekonstruktivismen 

syftar till att förbereda för framtiden och medborgarförberedelse (Englund, 2011, s. 

134f). 
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4.2. Medieteorier 

En medieteori är generellt sett en teori som försöker att beskriva vilken roll och 

funktion medier ska ha i samhället.  Det har genom historien funnits en uppsjö av 

medieteorier, där olika idéer om mediernas roll och funktion diskuterats av en 

mängd olika sociologer och filosofer som Habermas, Bourdieu och Foucault. Ett 

flertal medieteorier har försvunnit eller blivit tvungna att omformuleras på grund 

av förändringar i utvecklingen av medier (Giddens, 2014, 504ff). Giddens (2014) 

som är en framstående sociolog lyfter fram fyra medieteorier som har etablerat sig 

som några av de mer framträdande. De fyra medieteorierna är inte i grunden 

skapade av Giddens, utan är organiserade utifrån en mängd olika tänkare inom de 

olika inriktningarna (Giddens, 2014, s. 504f). Medieteorierna som presenteras här 

nedan är funktionalism, konfliktteori, symbolisk interaktionism och postmodern 

medieteori som alla erbjuder idéer om mediers roll och funktion i samhället. I 

undersökningen kommer medieteorierna hänvisas till som Giddens medieteorier, 

trots att det snarare är Giddens sammanställningar av medieteorierna. 

Medieteorierna presenteras i detta avsnitt mer generellt, men avslutas med tabell 1 

som presenterar det idéraster av medieidéer som vi kommer använda oss av i 

resultatet och analysen. I operationaliseringen skapar vi sedan ett analysverktyg 

genom att koppla samman medieteorierna med utbildningsfilosofierna som 

kommer att användas för att analysera vilka mediekunskaper som erbjuds i 

läroböckernas avsnitt om media från 1990-talet fram till 2010-talet, och beroende 

på hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckerna ämnar vi även att undersöka hur 

en eventuell förändring av skolundervisningens primära mål har sett ut i 

läroböckernas medieavsnitt. 

Funktionalismen 

Enligt en funktionalistisk teori har media sociala funktioner, media integrerar, 

binder samman och stabiliserar samhällen, både enskilda samhällen för sig, men 

även mellan olika samhällen. Funktionalismen presenterar i huvudsak fem 

funktioner som anses vara medias mest betydelsefulla funktioner, dessa är 

information, korrelation, kontinuitet, underhållning och mobilisering (Giddens, 

2014, s. 506). 
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Information syftar till mediernas uppgift att informera samhällsmedborgarna om 

samhället och världen. Det kan gälla trafikmeddelanden, väderprognoser, 

nyhetssändningar eller andra informationskällor som påverkar människor i sin 

vardag (Giddens, 2014, s. 506). 

Korrelation handlar i sin tur om mediernas försök att förklara och hjälpa 

människor att ta till sig och förstå den information som människorna möter. Det är 

ofta dessa korrelationer som leder till att sociala normer skapas och upprätthålls, 

både för vuxna men även för socialisationen av barn under uppväxten då olika 

händelser tolkas inom specifika ramverk (Giddens, 2014, s. 506). 

Kontinuitet är nära kopplad till korrelationen inom funktionalismens medieteori 

och dess funktion är att ge uttryck för den härskande kulturen samt att 

uppmärksamma nya former av social utveckling. Inom denna växelverkan mellan 

den härskande kulturen och de nya formerna av utveckling som uppstår skapas och 

upprätthålls en värdegemenskap för samhället (Giddens, 2014, s. 506). 

Underhållning är medias sätt att minska de sociala spänningarna i samhället, 

genom den underhållning som media erbjuder förväntas människorna kunna koppla 

bort sitt arbete eller eventuella problem och konflikter. Trots att detta är en väldigt 

begränsad avkoppling anses det vara en viktig samhällelig ventil (Giddens, 2014, s. 

506). 

Mobilisering handlar om medias uppgift att få samman människorna i ett 

samhälle eller mellan olika samhällen. Detta kan ske dels genom offentliga 

kampanjer, men kan även göras i mer underliggande budskap. De offentliga 

kampanjerna kan exempelvis ske vid krigstider eller vid politiska val. Medan de 

mer subtila sätten kan ligga som budskap i olika populärkulturella sammanhang 

som film eller musik (Giddens, 2014, s. 506). 

Funktionalismens syn på mediernas roll och funktion har på senare år kritiserats, 

då det anses vara för mycket fokus på hur medias roll ser ut och inte på varför det 

ser ut som det gör. Det funktionalistiska tänkandet har även kritiserats då det inte 

fokuserar något på mottagarna av de olika medieproduktionerna, varför det därmed 

verkar som om att mottagarna är passiva snarare än kritiskt tänkande varelser. En 

annan kritik är att funktionalismens syn på mediers roll och funktion enbart är 
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positiva där media och dess funktioner framstår som oproblematiska och inte 

innehåller någon kritik mot media (Giddens, 2014, s. 506). 

Konfliktteori 

Konfliktteorin har till skillnad från funktionalismen en mer kritisk syn mot medier. 

Teorin delas ofta upp i två olika underteorier, dels en som kallar för politisk 

ekonomi samt en som kallas för kulturindustrin. De är båda inspirerade av ett 

marxistiskt perspektiv, och delar marxismens kritiska tankar om klassförtryck och 

den rika elitens möjlighet att styra de idéer och tankar som är i omlopp i samhället 

genom medierna  (Giddens, 2014, s. 506). 

Enligt den politiska ekonomin bör media betraktas som en industri, och fokus 

bör ligga på varför de viktigaste kommunikationsmedlen har kommit att hamna i 

privata intressens ägo, då detta leder till att de ekonomiska eliten får företräde 

gentemot den stora massan, vilket i sin tur leder till att den röst som hörs i medierna 

är den röst som är minst kritisk mot det rådande systemet. Inom den politiska 

ekonomin menar man att många stora samhällsproblem förminskas genom att höja 

upp mindre samhällsproblem som t.ex. terrorismen, liknande propaganda som idag 

används mot terrorismen menar den politiska ekonomin fanns mot Sovjet under 

kalla kriget. Anledningen till denna framställning av olika samhällsproblem beror 

på att de som styr medierna vill undvika debatt om frågor som kan skada deras egna 

ställning i samhället (Giddens, 2014, s. 506ff). 

Den kulturindustriella teorin menar att massmedierna har fått ett allt för stort 

inflyttande över kulturen och befolkningen i samhället. Teorin syftar till att den 

mediala världen med dess film, tv, radio, musik, tidningar och böcker har allt för 

stor makt när det gäller att skapa gällande värderingar i samhället. Teorin menar 

också att det är ett problem i att den mediala branschen skapar förmycket lättsmälta 

och standardiserade produkter att det minskar människans förmåga till kritiskt och 

självständigt tänkande, vilket i längden leder till att folket i än mindre 

utsträckning  ifrågasätter mot styrande eliten i samhället (Giddens, 2014, s. 506ff). 

De båda inriktningarna inom konfliktteorin lägger sitt fokus på faran av en 

mindre grupps kontroll över medierna och vad konsekvenserna av detta kan leda 

till i samhället. Konfliktteorin har precis som funktionalismen fått utså en del kritik, 

då den precis som funktionalismen har en tendens att se människor som oförmögna 
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att stå emot mediernas propaganda, samt att allt fokus läggs på skaparna av median 

och inte på mottagarna (Giddens, 2014, s. 506ff). 

Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen har till skillnad från funktionalismen och 

konfliktteorin en mindre monologisk idé  om mediers roll och funktion i samhället, 

då den symboliska interaktionismen menar att interaktion bör delas upp i tre delar. 

Den första delen ansikte mot ansikte, där en dialog sker mellan två eller fler 

individer, och där mer än bara orala signaler får utrymme. Den andra delen 

medierad interaktion, som innebär att en dialog sker mellan två eller fler individer 

men med hjälp av någon form av teknik, t.ex. en telefon. Den tredje interaktionen 

är medierad kvasiinteraktion vilket innbär en monologisk interaktion, t.ex. mellan 

en individ och en tv. Teorin menar att dessa inte ska ses som frånskilda varandra, 

utan snarare att dessa tre varianter av interaktion blandas, då människorna samtalar 

om det de ser via tv:n eller andra medier, detta leder i sin tur till att ämnena som 

behandlas berättas, återberättas, tolkas och omtolkas i samtalen och leder till 

utvidgad förståelse (Giddens, 2014, s. 513ff). Den symboliska interaktionen menar 

även att framväxten av nya tv-program såsom Oprah Winfrey, Jeremy Kyle och Big 

Brother är exempel på tv-program som tagit detta tänkande ett steg längre genom 

att bjuda in publiken (både den som närvarar vid inspelningen, men även den vid 

tv-soffan) i programmet. Vilket teorin menar leder till ett än mindre monologiskt 

mediemottagande. Styrkan i denna teori ligger i synen på människor som kritiska 

och självständiga tänkare. Det finns dock kritiker som menar att detta inte behöver 

betyda att individen är självständig i sitt tänkande, utan att medierna har styrt 

individen mot att tänka dessa idéer och värderingar som presenteras i programmen 

(Giddens, 2014, s. 515f). 

Postmodern medieteori 

Enligt den postmoderna medieteorins hyperverklighet anses massmediernas 

inverkan (t.ex. tv, sociala medier, tidningar osv) idag vara betydligt större än någon 

annan form av medieteknik tidigare har lyckats med. Den både skildrar världen för 

oss, men den bestämmer samtidigt i allt större utsträckning hur den värld vi lever i 

faktiskt ser ut (Giddens, 2014, s. 517). Teorin menar att det blir allt svårare för den 

enskilde indivden att särskilja mellan den ”verkliga” verkligheten och den 

verklighet som medierna presenterar. De ger exemplet att vid ett krig finns det en 
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verklighet som ger konkreta och ofta fruktansvärda konsekvenser för både 

civilbefolkningen och de som strider, men även ofta för grannländerna osv. Sedan 

finns det medias bild av kriget, där vi kan få vetskap om vilka som krigar, hur många 

som sårats och dött samt vilka som vinner. Dessa två verkligheter bör betraktas som 

två separata ting (Giddens, 2014, s. 517). Teorin menar att separation mellan den 

”verkliga” verkligheten och den mediala verkligheten tidigare var lättare att 

särskilja, men att den blir allt svårare, då gränsen mellan medias bild av konflikten 

och den ”verkliga” bilden av konflikten faller samman. Anledningen till detta beror 

på att majoriteten av världens befolkning känner enbart känner till konflikten 

genom medias bild, vilket leder till att det inte går att ha en verklig syn på konflikten 

utan hela ens syn på konflikten baseras på medias bild, detta skapar i sin tur 

hyperverkligheten. På samma sätt menar teorin att en politiker idag inte kan vinna 

ett val utan att synas i media, och för väljarna är det den bild de får av politikerna 

via medierna som blir den avgörande faktorn på vem de röstar. Det blir alltså den 

hyperverklige personen (den som syns på TV-bilderna) som blir den verkliga 

personen, alltså inte den verkliga personen som inte syns via medierna (Giddens, 

2014, s. 518). 

Kritiken mot denna teori, och de två första teorierna som nämnts ovan, handlar 

om att de har en alldeles för passiv syn på människorna som kritiska och 

självständiga tänkare. Det finns även kritik mot hyperverkligheten då det finns 

konflikter, hungerskatastrofer osv som inte tas i bejakande av de västerländska 

medierna, dessa situationer existerar fortfarande, och är verkliga, men de faller 

utanför teorin om hyperverkligheten så länge som de västerländska medierna inte 

tar upp dem (Giddens, 2014, s. 518). 

I tabell 1 som presenteras här nedan, presenterar vi det raster av medieidéer som 

vi skapat utifrån medieteorierna. Medieidéerna kommer användas i analysen av 

lärobokstexterna och presenteras sedan i resultatavsnittet i kapitel 7.  
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Tabell 1. Raster för medieteorierna: Idéer om medias roll och funktion i samhället 

Medieteorier 
Idéer om medias roll och funktion i samhället 

Funktionalism Medias olika funktioner betonas och medias 

förhållande till individer och samhället ses som 

oproblematiskt. 

Konfliktteori Kritiserar och problematiserar ägandeförhållanden och 

dolda medieintressen. 

Symbolisk 

interaktionism 

Betonar interaktionen mellan sändare och mottagare 

på olika nivåer, och individens roll i förhållande till 

media lyfts fram. 

Postmodern 

medieteori 

Problematiserar olika sanningar i medier och samhället 

som styr individers uppfattningar om verkligheten. 
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5. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka medieidéer och mediekunskaper som 

erbjuds i samhällskunskapsläroböckernas avsnitt om media från 1990-talet fram till 

2010-talet, och beroende på vilka medieidéer och mediekunskaper som erbjuds i 

läroböckerna ämnar vi även att undersöka hur en eventuell förändring av 

samhällskunskapsundervisningens primära mål har sett ut i läroböckernas 

medieavsnitt. För att genomföra ovanstående undersökning kommer vi genomföra 

en teoriutveckling, där vi kopplar samman utbildningsfilosofierna perennialism, 

essentialism, progressivism och rekonstruktivism med medieteorierna 

funktionalism, konfliktteori, symbolisk interaktionism och postmodern medieteori 

och på så vis utvecklar tre nya begrepp som hjälper oss att visa på relationen och 

förekomsten av mediekunskaper i relation till medieidéerna i 

samhällsläroböckerna. De nya begreppen är: essentialistiska mediekunkaper, 

rekonstruktivistiska mediekunskaper och progressivistiska mediekunskaper.  

5.1. Frågeställningar 

 Vilka medieidéer erbjuds i läroböckernas medieavsnitt från 1990, 2000 och 

2010-talet? 

 Vilka mediekunskaper erbjuds i läroböckernas medieavsnitt från 1990, 

2000 och 2010-talet? 

 Hur ser förändringen av hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckernas 

medieavsnitt ut över tid? 

 Hur har samhällskunkapsundervisningens primära mål i läroböckernas 

medieavsnitt förändrats över tid? 
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6. Metod och material 

Metodkapitlet kommer inledningsvis ge en mer generell beskrivning av textanalys 

som metod, för att sedan beskriva idéanalys som metod mer ingående. Vi kommer 

sedan presentera tillvägagångsättet för vår resultat och analysdel. Därefter redovisar 

vi operationaliseringen av våra teoretiska perspektiv och sedan diskuterar vi 

reliabiliteten och validiteteten med våra metodologiska val. Avslutningsvis 

presenterar vi materialet som ligger till grund för undersökningen. 

6.1. Textanalys 

Vid användandet av textanalyser strävar man efter att kunna urskilja och undersöka 

olika delar av och i en text. Det kan gälla förekomsten av specifika element, olika 

aktörers argument, begrepps förändring över tid eller på vilket sätt olika händelser 

berättas (Bergström & Boréus, 2013, s. 24f). Vid studiet av texter kan vissa aspekter 

som utrymme och frekvenser komma att röra sig nära både kvalitativa och 

kvantitativa metodiska inriktningar, då det kan fylla relevans oavsett metodiskt val. 

Skillnaden mellan de olika metodiska inriktningarna handlar dock om att de 

kvalitativa metoderna lägger större vikt vid vad som går att läsa ut ur utrymmet som 

en viss aspekt får, medan de kvantitativa ofta nöjer sig vid konstaterandet att en 

aspekt får mer eller mindre utrymme (Esaiassion, 2012, s. 197f). Vår studie 

innefattar en mer kvalitativ inriktning då syftet med vår studie är att undersöka vilka 

medieidéer och mediekunskaper som erbjuds i läroböckernas medieavsnitt i 

samhällskunskapsämnet. Detta gör vi genom att identifiera vilka medieidéer som 

erbjuds i läroböckerna. För att kunna genomföra studien kommer vi att använda oss 

av en idéanalys. Idéanalysen är nära sammankopplad till ideologianalysen och 

används bland annat inom statsvetenskap, sociologi och historia. Syftet är att 

undersöka förekomsten av olika idéer och ideologier i olika typer av texter, samt 

förändringar eller förskjutningar av idéer eller ideologier över tid. Detta kan göras 

av bland annat partiprogram, debattinlägg, organisationers policymaterial eller 
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läroböcker (Bergström & Boréus, 2013, s. 24). En idé kan beskrivas som en 

tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet, till skillnad från mer flyktiga 

attityder eller intryck. Idén kan exempelvis bestå i en föreställning om verklighetens 

beskaffenhet eller en värdering av en företeelse. I vårt fall kommer vi betrakta idén 

som en tankekonstruktion om vilken roll och funktion media bör ha i samhället 

(Bergström & Boréus, 2013, s. 140) 

6.2. Idéanalys 

Det finns ingen given och allmänt erkänd indelning av idé- och ideologianalys. Ett 

sätt att klassificera olika idéanalyser är att utgå ifrån studiens syfte och ambition. 

Ett sådant syfte kan vara att beskriva förekomsten av idéer inom ett område, 

exempelvis: vilka idéer har utmärkt den svenska skolpolitiken under en viss tid? 

Eller, som i vårt fall, vilka mediekunskaper erbjuds i läroböckernas avsnitt om 

media under 1990, 2000 och 2010-talet? (Bergström & Boréus, 2013, s. 145f). För 

att kunna analysera hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckerna konstrueras 

idealtyper utifrån våra medieteorier (se avsnitt 4.2. medieteorier), och dessa 

används sedan som raster som vi lägger på texterna för att analysera vilka 

medieidéer som utmärker sig i läroböckerna. Det är utifrån förekomsten av 

medieidéerna som vi kan undersöka vilka mediekunskaper som erbjuds i 

läroböckerna. Detta sätt att arbeta är inspirerat av användningen av idealtyper där 

idealtyper av t.ex. olika ideologiers synsätt på välfärdspolitik rekonstrueras för att 

sedan användas som raster på en text för att kunna läsa ut vilka delar som kan 

kopplas till de olika ideologiska inriktningarna. På ett liknande sätt kommer vi 

undersöka vilka medieidéer som erbjuds i läroböckerna. Detta sätt kan även hjälpa 

oss att läsa ut vilka delar i läroböckerna som inte går att undersöka med hjälp av 

vårt analysverktyg (Bergström & Boréus, 2013, s. 150). Vid skapandet av idealtyper 

är det viktigt att ha god förtrogenhet med materialet som ska undersökas. Det måste 

framgå tydligt vilka fenomen som idealtyperna ska fånga upp i texten, vilket i vår 

studie är medieidéerna (Bergström & Boréus, 2013, s. 151). 
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6.3. Arbetsmodell 

I undersökningen av lärobokstexterna kommer vi identifiera vilka medieidéer om 

medias roll och funktion i samhället som erbjuds i lärobokstexten för att sedan 

kunna göra vår analys av resultatet, där vi analyserar vilka mediekunskaper som 

erbjuds i läroböckernas medieavsnitt över tid. Inledningsvis kommer vi att 

identifiera medieidéerna i läroboksavsnitten om media. Vi kommer att använda de 

fyra idérasterna som vi presenterar sist i avsnittet om medieteorierna i kapitel 4. 

Under läsningen markerar vi de avsnitt, meningar eller åsikter som speglar de 

aktuella medieidéernas utgångspunkt för att sedan väga ihop detta och jämföra med 

de andra medieidéerna. Utifrån medieidéerna som vi kan identifiera i läroböckerna 

kommer vi kunna analysera vilka mediekunskaper som erbjuds i läroböckernas 

medieavsnitt. Detta gör vi genom att använda det analysverktyg som 

presenteras  nedan på resultat som vi får fram genom att applicera de fyra 

idérasterna på läroböckernas medieavsnitt. 

6.4. Operationalisering 

I detta avsnitt kommer vi att koppla ihop utbildningsfilosofierna med Giddens 

(2014) teorier om media för att skapa ett analysverktyg. Analysverktyget kommer 

sedan användas för att analysera vilka mediekunskaper (se nedan) som erbjuds i 

läroböckernas medieavsnitt över tid. Utifrån kopplingen mellan 

utbildningsfilosofierna och medieteorierna kommer vi här att presentera tre nya 

begrepp som baseras på relationen mellan de teoretiska perspektiv som 

undersökningen utgår från. De tre nya begreppen är: essentialistiska 

mediekunskaper, rekonstruktivistiska mediekunskaper och progressivistiska 

mediekunskaper och kommer att presenteras ytterligare i tabell 2. 

Innan vi tydliggör kopplingen mellan medieteorierna och utbildningsfilosofierna 

är det viktigt att poängtera att en medieteori kan röra sig mellan olika 

utbildningsfilosofier. Vi kommer dock för att tydliggöra undersökningens 

analysverktyg att lyfta fram det mer dominerande utbildningsfilosofiska tänkandet 

i relation till de fyra medieteorierna för att resultatet och analysen ska bli tydligare. 

Däremot kommer vi inledningvis presentera alla utbildningsfilosofier som berörs, 

för att sedan lyfta fram den mer dominerande. 
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Den funktionalistiska medieteorin är i sin natur deskriptiv. Den fokuserar på hur 

media fungerar och vilka funktioner media bör ha och den prioriterar därför inte 

kritiskt tänkande eller problematisering av media. Denna medieteori kan kopplas 

till den essentialistiska utbildningsfilosofin, som har sin grund i överförandet av 

fakta- och kunskapsinnehåll från skola till elev och där det kritiska tänkandet 

lågprioriteras. Även det perennialistiska synsätt på inlärning av vissa kunskaper 

skulle kunna rymmas inom denna teori, men då den fokuserar på de stora frågorna 

och inte på samhällsförberedande kunskaper anser vi att den inte passar in i samma 

utsträckning som den essentialistiska utbildningsfilosofin. Eftersom 

funktionalismen varken tar upp kritiska eller problematiserande aspekter på media, 

eller utgår från individen i förhållandet till media, kan vi inte göra någon stark 

koppling till varken rekonstruktivismen eller progressivismen. 

Den konfliktteoretiska medieteorin har likt den funktionalistiska medieteorin 

vissa essentialistiska och perennialistiska utbildningsfilosofiska drag, då vissa 

kunskapsförhållanden och färdigheter ska överföras från skola till elev. Däremot 

har konfliktteorin en starkare koppling till rekonstruktivismen där det kritiska 

tänkandet som kunskap prioriteras. Även vissa progressivistiska tankar ryms inom 

denna teori, men då progressivismen har ett större fokus på individen snarare än 

samhället anser vi att rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi är mer lik 

konfliktteorins idéer. 

Inom den symboliska interaktionismen sätts interaktionen mellan sändare och 

mottagare, mellan individ och media, i fokus vilket även den progressivistiska 

kunskapsfilosofin fokuserar på. Vi anser att de symboliska interaktionistiska 

idéerna om att lyfta fram individens betydelse i förhållandet till media 

överensstämmer med den progressiva utbildningsfilosofin där det är just dessa 

egenskaper som lyfts fram som de viktigaste, snarare än de kunskaper som 

prioriteras i de övriga utbildningsfilosofierna 

Avslutningsvis kopplar vi den postmoderna medieteorin med sina idéer om olika 

hyperverkligheter till rekonstruktivismen. Det kritiska förhållningssättet, 

problematiseringen och förståelsen av hur bilder i medierna speglar och formar våra 

åsikter går att koppla till förberedelsen till framtida medborgare som den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin prioriterar. Det går dock även att se den 

progressiva, perennialistiska och essentialisitska utbildningsfilosofins idéer, men 
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då dessa utbildningsfilosofier varken förhåller sig kritisk mot media eller tar hänsyn 

till samhällsutvecklingen är det svårare att koppla ihop dem med den postmoderna 

medieteorin. 

Utifrån kopplingarna vi gjort mellan medieteorierna och utbildningsfilosofierna 

har vi inte kunnat koppla samman perennialismen med någon av de fyra 

medieteorierna, och har därmed inte skapat en perennialistisk mediekunskap. 

Perennialismen lägger tyngd vid att överföra traditioner och kulturarv över 

generationer (Englund, 2011, s. 134ff), vilket rör kunskaper som främst faller 

utanför medieteorierna. 

Tabell 2. Sammanställning av mediekunskaper 

Mediekunskaper Undervisningsinnehåll 

Essentialistiska 

mediekunskaper 

Innehållet i läroböckerna präglas av en 

funktionalistisk idé om media där fakta, begrepp 

och funktioner beskrivs deskriptivt. Medias 

förhållande till individer och samhället ses som 

oproblematiskt. Skolan betraktas som 

underordnad samhällsutvecklingen där eleverna 

ska lära sig faktakunskaper om media och dess 

funktioner. 

Rekonstruktivistiska 

mediekunskaper 

Innehållet i läroböckerna präglas av 

konfliktteortiska och postmoderna medieidéer där 

elevernas kritiskt tänkande uppmuntras och 

medias roll och funktion i samhället 

problematiseras. Skolan ska vara 

medborgarförberedande där eleverna lär sig att 

kritiskt betrakta media och problematisera dess 

olika funktioner. 

Progressivistiska 

mediekunskaper 

Innehållet i läroböckerna präglas av symbolisk 

interaktion där interaktionen mellan sändare och 

mottagare på olika nivåer och individens roll i 

förhållande till media lyfts fram. Skolan betraktas 

som underordnad samhällsutvecklingen där 

eleverna ska lära sig hur media fungerar och hur 

media kan användas. 
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6.5. Validitet & reliabilitet 

Vid studiet av texter och fenomen, i vårt fall lärobokstexter och media, är det viktigt 

att vara medveten om sin förförståelse om det man läser i och det man läser om. 

När vi läser lärobokstexter med utgångspunkt att finna utbildningsfilosofier i dem 

med hjälp av medieteoretiska idéer utgår vi från våra förkunskaper om detta. Vi blir 

till viss del begränsade av våra förkunskaper i hur vi tolkar texten, men det är också 

med hjälp av dessa förkunskaper vi har möjlighet att strukturera studien och skapa 

riktlinjer för den (Gilje & Grimen, 2009, s. 179ff).  Validitet till studien ges av 

frånvaron av systematiska och osystematiska fel i undersökningen, det vill säga att 

vi mäter det vi utger oss för att mäta (Esaiasson et al, 2012, s. 57). Det är viktigt att 

vara medvetet om problematiken i den operationalisering som genomförs här ovan. 

Då tolkningarna och kopplingarna som sker mellan utbildningsfilosofierna och 

medieteorierna skulle kunna tolkas annorlunda om någon annan skulle göra en 

liknande tolkning och koppling mellan dem. Vi är medvetna om denna problematik, 

men då vi inte har funnit några andra svenska studier med läromedelsanalyser på 

medieinnehållet i samhällskunskapen har vi inte kunnat använda eller inspireras av 

tidigare forsknings analysverktyg på området, utan har själva behövt arbeta fram de 

analysverktyg vi behöver (Esaiasson et al, 2012, s. 58f). Det kan vara svårt att peka 

på validiteten vid kvalitativa undersökningar, då det saknas tydliga riktlinjer och 

procedurer för att säkerställa detta. I stort sett varje kvalitativ undersökning är unik 

och det är viktigt att forskaren är följsam under hela forskningsprocessen eftersom 

validiteten är kopplad till hela processen (Patel & Davidson, 2003, s. 103f). Då 

studiens metod kan röra sig nära gränsen mellan det kvantitativa och kvalitativa, 

som vi nämner i 4.1. Textanalys, är det viktigt att vara uppmärksam om detta för att 

studien inte ska bli för kvantitativ eftersom vi ämnar att genomföra en kvalitativ 

undersökning. Vi undviker de kvantitativa aspekterna i vår undersökning om vi inte 

anser att det finns någon relevans med dem för studiens syfte. Utöver validiteten är 

det viktigt att hålla en hög reliabilitet, vilket görs genom att undvika slump- och 

slarvfel i datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen (Esaiasson et al, 

2012, s. 63). Detta gör vi genom att båda författarna går igenom allt material var 

för sig för att sedan ställa resultatet mot varandra och upptäcka eventuella slarvfel. 

För att undvika systematiska fel är vi noggranna när vi utvecklar analysmodell och 

analysverktyg. 
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6.6. Material  

Materialet som ligger till grund för undersökningen är läroböcker i ämnet 

samhällskunskap från två förlag: Almqvist & Wiksell förlag/Liber AB samt 

Gleerups förlag. Urvalet av läroböckerna har valts utifrån publicering i relation till 

de tre senaste läroplanerna: Lgy70, Lpf94 och Lgy11 och vi har valt en lärobok per 

förlag. De läroböcker vi valt ut presenteras här nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Läroböcker 

1990-

tal 

Vi och vår världen (1991). Hans Almgren, Nils Hellzén, Solveig 

Mårtensson, Lars Svensson. 

Zodiak - samhällskunskap A-kurs (1993). Bengt-Arne Bengtsson, 

Olof Lundqvist. 

2000-

tal 

Reflex - Samhällskunskap för gymnasieskolan A-kurs plus (2004). 

Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson. 

Z-Classic Samhällskunskap Kurs A (2001). Bengt-Arne Bengtsson. 

2010-

tal 

Arena 123 - Samhällskunskap för gymnasiet (2011). Lars-Olof 

Karlsson. 

Zigma - Samhällkunskap Kurserna 1, 2, 3 (2011). Bengt-Arne 

Bengtsson. 

 

Anledningen att valet föll på dessa två förlag är delvis att det är två väletablerade 

läroboksförlag som har publicerat läroböcker i samhällskunskap regelbundet under 

en längre tid, men även läroböckernas tillgänglighet på Uppsala universitets 

bibliotek har varit en bidragande faktor för urvalet. Även om huvudfokus i den här 

studien inte kommer ligga på att jämföra förlagen med varandra ville vi ha böcker 

från två olika förlag för att få ett bredare material. Däremot ger  förlagsvalet oss 

möjlighet att se eventuella skillnader mellan förlagen, trots att detta inte är studiens 

huvudsakliga syfte och kommer därför inte lyftas nämnvärt i resultat och analys. I 

urvalsprocessen av läroböckerna har vi inte tagit hänsyn till vare sig ålder, kön, 

etnicitet eller några andra aspekter i valet av författare, utan urvalet har enbart 

baserats på förlag och publiceringsår. 
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7 Resultat och Analys 

Nedan kommer först resultatet av vilka medieidéer från de fyra idérasterna som 

erbjuds i läroböckerna uppdelade över årtiondena att redovisas. Därefter analyserar 

vi med hjälp av vårt analysverktyg vilka mediekunskaper som går att utläsa från det 

presenterade resultatet samt vilka primära mål för undervisningen som går att utläsa 

ur medieavsnitten, också uppdelade efter årtiondena och hur förändringen har sett 

ut över tid.  

7.1. Medieidéer i läroböcker från 1990-talet 

Undersökningen av medieavsnitten i läroböckerna, Vi och vår världen och Zodiak 

- samhällskunskap A-kurs, skrivna på 1990-talet visar att medieidéer inom samtliga 

medieteorier erbjuds i läroböckerna. Funktionalistiska medieidéer återfinns i större 

utsträckning än de övriga tre medieteorierna. Även om idéer om media från de 

övriga tre medieteorierna inte erbjuds i lika stor utsträckning som funktionalismen 

är de i förhållande till varandra jämnt representerade, och identifieras på ett flertal 

ställen i läroböckernas medieavsnitt. 

7.1.1. Funktionalism i läroböcker från 1990-talet 

Lärobokstexterna är i stor utsträckning deskriptiva till sin karaktär och beskriver 

olika funktioner av media. Bägge läroböckerna innehåller en uppräkning av medias 

viktigaste funktioner i samhället, av typen som exemplet nedan illustrerar: 

Massmedierna har fyra huvuduppgifter: 

- att informera om vad som händer i samhället 

- att analysera och kommentera aktuella samhällsfrågor 

- att granska och kontrollera olika makthavare i samhället 

- att erbjuda underhållning och förmedla kultur (Almgren et al., 1991, s. 213). 
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Liknande deskriptiva formuleringar återkommer löpande i texten, ofta kopplas de 

till funktionen att upprätthålla samhällssystem såsom det demokratiska statsskicket: 

Svenska massmedier har stor frihet att arbeta som de vill, utan att staten kan lägga sig i. För 

vår demokrati är det mycket viktigt att det är på det sättet, inte minst då det gäller mediernas 

uppgift att granska våra makthavare (Bengtsson & Lundqvist, 1993, s. 32). 

Fokus på medias funktion i samhället ges förhållandevis stor uppmärksamhet och 

texten är genomgående informativ, samtidigt som problematisering av media 

saknas i flera delar av läroböckernas avsnitt om media, vilket speglas i ovanstående 

exempel. 

7.1.2. Konfliktteori i läroböcker från 1990-talet 

I bägge läroböckerna skrivna mot 1990-talet återfinns medieidéer som kan kopplas 

till den konfliktteoretiska synen på media. Det finns avsnitt som lyfter frågan om 

sanningshalten bakom innehållet i media, där vikten av att undersöka källorna 

bakom informationen vi möter i de olika mediakanalerna uttrycks. Ett exempel är: 

Det är en enorm mängd information och underhållning som strömmar emot oss varje dag. 

Med vad är viktigt? Vilka är källorna? Är det som meddelas sant? Är det fråga om 

propaganda? Hur påverkas vi egentligen? När du som TV-tittare, radiolyssnare eller 

tidningsläsare tar del av de många budskapen bör du också ställa sådana frågor (Almgren et 

al., 1991, s. 213). 

Det går också att hitta idéer som kan uppfattas som kritiska mot hur 

mediainnehållet styrs av ekonomiska intressen och hur detta påverkar innehållet, 

till exempel: “De stora annonsörerna har därför en enorm makt över programmens 

utformning och innehåll. Kultur- och samhällsfrågor får ofta stå tillbaka för 

tvåloperor och annan lättsmält underhållning” (Bengtsson & Lundqvist, 1993, s. 

26), vilket faller inom ramen för konfliktteorins medieidéer om hur kultur och 

politik påverkas negativt av ägarnas vinstintresse. 

7.1.3. Symbolisk interaktionism i läroböcker från 1990-talet 

De båda böckerna har ett avsnitt som behandlar en kommunikationsmodell med 

mottagare och sändare, under rubriker som “Kommunikation - att överföra 

budskap” (Bengtsson & Lundqvist, 1993, s. 20) och “Opinionsbildning” (Almgren 

et al., 1991, s. 210). Där beskrivs hur kommunikation ser ut på flera nivåer i 

samhället, vilket faller inom idéerna för den symboliska interaktionismen. Det 



 
31 

återfinns också exempel på hur människor diskuterar innehållet i massmedier och 

för vidare åsikter genom interaktion med andra, vilket rimmar väl med den 

symboliska interaktionismens idéer om hur interaktionen som skapas genom media 

driver på samhällsdebatten. Ett sådant exempel från läroboken är: 

Opinionsförmedlarna har en nyckelroll i den personliga kommunikationen som sker i steg 2. 

Dessa människor kännetecknas av att de mer aktivt än andra skaffar sig information genom 

massmedierna. De har dessutom, på grund av sin personlighet, ett stort inflytande i grupper 

av olika slag - t ex på arbetsplatser eller i skolklasser (Bengtsson & Lundqvist, 1993, s. 41). 

7.1.4. Postmodern medieteori i läroböcker från 1990-talet 

Det går att hitta medieidéer som behandlar verklighetsskapandet i massmedia och 

ett exempel på sådana postmoderna medieidéer är följande: “Vi påverkas alla av 

TV. En undersökning visar att en nyhet blir en ‘verklig nyhet’ först om Aktuellt 

eller Rapport ägnar den uppmärksamhet” (Almgren et al., 1991, s. 220). Andra idéer 

om media och skapandet av verkligheten som går att återfinna i texten är när 

läroböckerna tar upp idéer om att media kan ha olika vinklingar på en händelse: 

Man spetsar till och förenklar det som faktiskt är komplicerat. Man beskriver i svart (ont) och 

vitt (gott) det som i själva verket är ganska grått. En sådan stil kan föra med sig att mottagarna 

blir intresserade och förstår bättre. Men ju mer massmedia utnyttjar den sortens vinklingar 

desto sämre blir förstås sakligheten och allsidigheten (Bengtsson & Lundqvist, 1993, s. 24). 

I exemplet närmast ovan går det att argumentera för att citatet även illustrerar 

konfliktteoretiska medieidéer då det antyder att journalistens eller redaktörens 

agenda kan påverka nyhetsrapporteringen, men just att läroboken tar upp 

problematiken med vilken verklighetsuppfattning som kan skapas utifrån vilken 

vinkel något presenteras gör att det åtminstone innehåller inslag av medieidéer som 

kan ses som postmoderna. 

7.2. Medieidéer i läroböcker från 2000-talet 

I läroböckerna, Reflex - Samhällskunskap för gymnasieskolan A-kurs plus och Z-

Classic Samhällskunskap Kurs A, skrivna på 2000-talet går det precis som i 

läroböckerna skrivna på 1990-talet att urskilja idéer från alla fyra medieteorierna. 

Till skillnad från läroböckerna från 1990-talet är dock spridningen av medieidéer 

som kan kopplas till de fyra idérasterna mer jämt fördelade i läroböckerna från 



 
32 

2000-talet. De funktionalistiska medieidéerna erbjuds även i dessa läroböcker, men 

i 2000-talets läroböcker uppmärksammas även medieidéer från konfliktteorin i 

liknande utsträckning som funktionalismen. Den symboliska interaktionismens 

idéer om media uppmärksammas relativt mycket i texterna men erbjuds oftast i 

anslutning till specifika avsnitt i böckerna, medan de postmoderna idéerna om 

media uppmärksammas aningen mindre än de ovannämnda medieidéerna. 

7.2.1. Funktionalism i läroböcker från 2000-talet 

Ett tydligt exempel på funktionalismens medieidéer som går att läsa ut ur båda 

läroböckerna från 2000-talet är massmediernas uppgifter som i de två läroböckerna 

bryts ner till fem respektive fyra punkter: informera, kommentera, granska, spegla 

och underhålla (Bengtsson, 2003, s. 30) samt informera, kommentera, granska och 

underhålla (Almgren et al., 2004, s. 41). Utöver nyss nämnda uppräkningar är 

många exempel från läroböckerna kopplade till någon av de uppgifter som nämnts 

ovan, exempelvis återfinns meningar i böckerna såsom ”[...] mediernas uppgift att 

granska våra makthavare” (Bengtsson, 2003, s. 45) och ”information är ju en av 

massmediernas främsta uppgifter [...]” (Almgren et al., 2004, s. 44). Liknande 

exempel som de just nämnda återkommer i flertalet stycken i läroböckernas 

medieavsnitt. Andra områden som ofta berör funktionalistiska medieidéer är 

avsnitten om public service, där public service uppgifter för det mesta innehar en 

deskriptiv karaktär: ”Där framhålls bl.a. skyldigheter att sända nyheter, stimulera 

till debatt, granska myndigheter, organisationer och företag samt bevaka 

kulturlivet” (Almgren et al., 2004, s. 63), eller ”[...] det samlade programutbudet 

ska vara varierat, informativt och slå vakt om kulturen”. Liknande exempel 

återkommer även när böckerna går in mer specifikt på public service ur ett svenskt 

tv- och radioperspektiv. Ett annat exempel som visar på en deskriptiv beskrivning 

av en medias funktioner/roller är när propaganda beskrivs utan att problematisera 

denna mediafunktion vidare: 

Propaganda kan vara religiös, politisk, kommersiell (t ex reklam) eller av annat slag. Men för 

det mesta förknippar vi den nog med politik. Så används t ex psykologisk krigsföring som ett 

medel att försvaga försvarsviljan hos befolkningen i en ”fientlig” stat (Bengtsson, 2003, s. 

25). 
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7.2.2. Konfliktteori i läroböcker från 2000-talet 

Det konfliktteoretiska perspektivet i läroböckerna går främst att identifiera när 

antingen massmedierna i stort, ägarna/makthavarna eller urvalet i medierna 

diskuteras och kritiseras. ”Oavsett hur vi använder oss av olika medier är det viktigt 

att massmediernas roll i samhället diskuteras och granskas kritiskt” (Almqvist et 

al., 2004, s. 39) är ett exempel på att det behövs ett kritiskt ställningstagande mot 

medier. Även ”den enskilde journalistens frihet begränsas alltså av redaktionella 

normer” (Bentsson, 2003, s. 49) och ”en viktig fråga är också om och i så fall hur 

medieägare och professionella påtryckare påverkar nyhetsurvalet” (Almqvist et al., 

2004, s. 49) är båda exempel på problematisering av tidningsägarnas och 

makthavarnas inverkan på vad som publiceras. Även tydligare konstateranden som 

”många makthavare utnyttjar medierna för sina egna syften [...]” (Almqvist et al., 

2004, s. 48) visar också på ett kritiskt ställningstagande mot medierna och dess 

ägare. Andra frågor som diskuteras med koppling till konfliktteorin är frågan om 

nyheters värderingsfrihet, även om värderingsfria nyheter är målet för medierna 

beskrivs detta som något som sällan uppnås (Bengtsson, 2003, s. 31). 

En annan anledning hänger samman med massmediernas uppgift att granska makthavare av 

olika slag. När en jurnalist ägnar sig åt sådant är det lätt att hon/han glider in i rollen som 

åklagare eller motpart, utan förståelse för den andra sidans synpunkter. Och då är förstås 

riksen stor att allsidigheten blir lidanade (Bengtsson, 2003, s. 31). 

Ovanstående citat är ett exempel på ett kritiskt ställningstagande mot medier i 

största allmänhet som lyfts upp och diskuteras i läroböckerna, vilket illustrerar 

medieidéer inom konfliktteorin om att vara kritisk mot media. 

7.2.3. Symbolisk interaktionism i läroböcker från 2000-talet 

Till skillnad från de två ovanstående medieidéerna är idéer kopplade till den 

symboliska interaktionismen samlade till en specifik del av läroböckernas 

medieavsnitt. Det avsnitt som i huvudsak behandlar idéer som går att koppla till den 

symboliska interaktionismen är det som berör kommunikation. I både Bengtsson 

(2003) och i Almqvist et al. (2004) beskrivs kommunikationsmodellen, vilket är en 

modell som förklarar processen mellan sändare, mottagare och återkoppling. 

Ytterligare ett exempel där den symboliska interaktionismens idéer om media som 

berörs är: ”Enskilda individer fungerar både som sändare (prat med bekanta m m) 

och som mottagare (lyssnare, tittare, läsare) av information” (Bengtsson, 2003, s. 
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20). De båda läroböckerna lyfter även upp opinionsledare- och förmedlares 

påverkan på ett symboliskt interaktionistiskt sätt, där opinionsförmedlaren 

använder sig av medier för att skaffa sig information som i sin tur ger inflytande på 

personer i opinionsförmedlarens omgivning (Bengtsson, 2003, s. 27). 

Kommuniktationsavsnitten bryter även ner dessa kommuniktationsmodeller till 

dels människa – människa, människa – media samt media – människa och 

diskuterar dessa ur olika perspektiv (Almqvist et al., 2004, s. 39ff), vilket rör sig 

inom idéerna för den symboliska interaktionismen som tar upp interaktion på olika 

nivåer i samhället. 

7.2.4. Postmodern medieteori i läroböcker från 2000-talet 

Innan en presentation av de postmoderna medieidéerna kan redovisas vill vi 

uppmärksamma att de postmoderna exemplen som presenteras nedan enbart är 

hämtade från Almqvist et al. (2004), då Bengtsson (2003) helt enkelt saknar 

exempel som går att koppla till de postmoderna medieidéerna. Trots att vi inte gör 

någon vidare jämförelse mellan förlagen är detta värt att noteras. 

Utifrån de postmoderna medieidéerna är det av relevans att poängtera att hela 

kapitlet angående media heter ”massmedierna och verkligheten” (Almqvist et al., 

2004, s. 38) vilket anknyter till medieidéer inom den postmoderna medieteorin. I 

presentationen av lärobokens medieavsnitt står det att läsa: ”kapitlet tar också upp 

vad som formar den verklighetsbild vi får genom medierna” (Almqvist et al., 2003, 

s. 39) vilket visar på den postmoderna medieidéen om verklighetsskapandet. Två 

andra exempel som illustrerar detta är de följande citaten: 

Press, radio och tv är tillsammans med mycket annat med och formar vår bild av verkligheten. 

Då en människa av naturliga skäl inte kan ha egna upplevelser av allt som händer världen 

över blir vi ofta beroende av mediernas rapportering för att få veta vad som sker i världen 

(Almqvist et al., 2004, s. 47). 

 

Den journalistiska nyhetsvärderingen sållar effektivt bort det som inte är av nyhetsvärde. 

Vardagsliv lyser i regel med sin frånvaro. Därför blir t.ex. bilden av länder i tredje världen 

lätt en katastrofbild. Att vi saknar kunskaper och erfarenheter när det gäller Afrika, Asien 

och Latinamerika för att kunna komplettera den bild nyhetsmedierna ger, gör inte saken bättre 

(Almqvist et al., 2004, s. 47). 
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De ovanstående exemplen tydliggör mediernas roll i verklighetsskapandet. 

Ytterligare ett exempel som visar på hur medierna kan styra vilka verkligheter vi 

blir varse, vilket är idéer om media inom den postmoderna medieteorin, är följande: 

Medierna – och framför allt dagspressen – var tidigare betydligt varsammare mot kändisar. 

Framlidne prins Bertils förhållande till prinsessan Lilian var en ”officiell hemlighet” som det 

inte skrevs om, förra partiledaren Gudrun Schymans (v) alkoholproblem liksaså. Men till slut 

fick den f.d. partiledaren veta att tidningarna skulle skrva om det här, så hon tvingades träda 

fram ”självmant” i tv och berätta om sina alkoholproblem. Även hennes påstådda 

”skattefiffel” fick stort utrymme i medierna (Almqvist et al., 2004, s. 56). 

7.3. Medieidéer i läroböcker från 2010-talet 

Alla fyra medieidéerna erbjuds i de undersökta läroböckerna skrivna på 2010-talet, 

Arena 123 - Samhällskunskap för gymnasiet och Zigma - Samhällkunskap Kurserna 

1, 2, 3, kopplade till Lgy11 och ges relativt lika mycket uppmärksamhet. Dock ges 

de postmoderna idéerna inte riktigt lika mycket uppmärksamhet som de övriga tre 

medieidéerna i den ena av de undersökta läroböckerna, vilket också var fallet för 

idéerna om symbolisk interaktionism i den motsatta läroboken. 

7.3.1. Funktionalism i läroböcker från 2010-talet 

Bägge läroböckerna skrivna på 2010-talet innehåller deskriptiva passager om 

medias funktion, och likt tidigare läroböcker innehåller böckerna ett avsnitt där 

medias viktigaste uppgifter räknas upp i punktform, som exemplet nedan illustrerar: 

De viktigaste uppgifterna för massmedia i ett demokratiskt samhälle är att: 

 informera om vad som händer 

 kommentera betydelsefulla samhällsfrågor 

 spegla debatter och diskussioner 

 granska makthavare av olika slag 

 underhålla (Bengtsson, 2012, s. 43). 

Lärobokstexterna innehåller också uttryck som “[...] massmediernas uppgift att 

granska makthavare av olika slag” (Bengtsson, 2012, s. 46) och “Dagstidningarna 

kallas ibland den tredje statsmakten” (Bengtsson, 2012, s. 52), och vikt läggs vid 

att lyfta fram medias funktion som granskare av makten. Det finns också exempel 
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på hur läroböckerna beskriver public service och medias funktion kopplat till dess 

syfte: 

I avtalet med Sveriges Television sägs t ex att dess programverksamhet ska bedrivas “med 

beaktande av televisionens centrala ställning i samhället, dess betydelse för den fria 

åsiktsbildningen och för kulturens utveckling”. Det sägs också att “programmen ska ge 

kunskap och upplevelser, förmedla erfarenheter samt skänka god underhållning”. Avtalet 

förbjuder dessutom “kommersiell reklam”, men sponsring av enskilda program är tillåtet 

(Bengtsson, 2012, s. 60). 

Att media har en viktiga samhällsfunktion för att bevara det demokratiska 

statsskicket ges även det utrymme enligt den deskriptiva, funktionalistiska 

beskrivningsmodellen: 

Media behövs för att granska samhället. Det gäller såväl makthavare, i form av politiker och 

myndigheter, som andra inflytelserika aktörer, t.ex. i näringslivet. Utan denna granskning är 

risken stor, för att inte säga oundviklig, att korruption och maktmissbruk undergräver 

demokratin (Karlsson, 2011, s. 295).    

Ovan nämnda exempel visar på funktionalistiska idéer om medias funktion i 

samhället utan att problematisera påståendena vidare. Men även om läroböckerna 

innehåller deskriptiva avsnitt går det att återfinna ett flertal tillfällen där det i 

böckerna uppmanas till kritiskt tänkande vilket presenteras närmre här nedan. 

7.3.2. Konfliktteori i läroböcker från 2010-talet 

Det går att identifiera flera idéer om media som går att koppla till konfliktteorin. 

Det presenteras information om ägandekoncentration och ökningar av klyftor 

mellan “å ena sidan populära sensationstidningar och å andra sidan 

kvalitetstidningar för samhällets välinformerade elit” (Bengtsson, 2012, s. 56), eller 

“Vidare konstaterar organisationen att ekonomisk tillväxt och pressfrihet inte går 

hand i hand” (Karlsson, 2011, s. 294) och “Det finns en fara i ett alltför koncentrerat 

ägande, eftersom det kan minska mångfalden i nyhetsförmedlingen och 

samhällsgranskningen” (Karlsson, 2011, s. 309) vilket är medieidéer som ryms 

inom konfliktteorin, där idéer om att frågor som rör kultur och samhällsfrågor 

påverkas negativt av att ägandekoncentrationen blir för stor. Att 

ägandekoncentrationen av medier ökar poängteras i läroböckerna skrivna på 2010-

talet: “Den ena trenden är att ägandet allt mer koncentreras till några få kedjor eller 

koncerner: Springer i Tyskland, Hersant i Frankrike, Murdoch i Storbritannien - 
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och Bonnier i Sverige” (Bengtsson, 2012, s. 56) vilket i sammanhanget kan ses som 

kritik som ryms inom konfliktteorins medieidéer. 

I läroböckerna ställs även frågor som uppmanar till kritiskt tänkande, exempelvis 

frågor som “Står tidningen för en konsekvent nyhetsvärdering”, “Är journalisterna 

professionella?” och “Framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är åsikter?” 

(Karlsson, 2011, s. 297), vilket kan kopplas till konfliktteorins idéer om vikten av 

att förhålla sig kritisk gentemot mediers bakomliggande intressen. 

7.3.3. Symbolisk interaktionism i läroböcker från 2010-talet 

Likt de tidigare läroböckerna från 1990- och 2000-talet innehåller även 

läroböckerna skrivna på 2010-talet en presentation av kommunikationsmodellen 

vilken beskriver relationen mellan sändare, mottagare och återkoppling på olika 

nivåer (Karlsson, 2011, s. 307, Bengtsson, 2011, s. 30). I böckerna diskuteras även 

de nya möjligheter som människor har till återkoppling, till exempel: ”men via 

Internet och sociala medier finns det idag stora möjligheter att ’gå förbi’ den 

traditionella kommunikationskedjan” (Karlsson, 2011, s. 307) och även i Bengtsson 

(2011, s. 21) uttrycks Internet ha ”[...] bidragit till att överbrygga avstånd och utöka 

antalet personliga kontakter”. De personliga kontakterna som människan 

kommunicerar med i vardagen anses även vara en av de största påverkningsfaktorer 

på människors åsikter (Bengtsson, 2011, s. 33). Exempel på personliga kontakter 

som ofta har stort inflytande på andra människors åsikter är opinionsledare- och 

förmedlare, dessa anses genom sin aktivitet, ustrålning och personliga egenskaper 

ha ett stort inflytande på olika typer av grupper (Bengtsson, 2011, s. 37). Även nya 

plattformar för debatt diskuteras då de nämner att ”på tidningars hemsidor, i bloggar 

och på diskussionsforum diskuteras samhällsfrågor och annat” (Karlsson, 2011, s. 

296). Detta kopplas även till möjligheten för den enskilde individen att nå ut med 

sina personliga åsikter men även att ta till sig ny information via dessa nya 

medieplattformar, vilket även det ger möjligheten till att vara både mottagare och 

sändare (Karlsson, 2011, s. 291, Bentsson, 2011, s. 64). Kommunikationen och 

media som pådrivare av en ökande debatt och samhällsutveckling är idéer om media 

som ryms inom den symboliska interaktionismen och illustreras i citaten ovan. 
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7.3.4. Postmodern medieteori i läroböcker från 2010-talet 

I läroböckerna från 2010-talet märks ett ökat fokus på Internet, och Internets roll i 

skapandet av ”[...] ett slags globalt samhälle” (Karlsson, 2011, s. 290) vilket kan 

kopplas till postmoderna medieidéer där medier betraktas som att bidra till att skapa 

samhället. I en av läroböckerna diskuteras även Internets påverkan i samhället 

vilket uttrycks som att Internet skapar ”[...] en fragmentisering av världen” 

(Karlsson, 2011, s. 291). Det lyfts även upp ett case i en av läroböckerna om en 

kille som heter Jacob. Jacob misstänks vara pyroman, och denna misstanke 

diskuteras i relation till allmänhetens intresse. Caset avslutas med ett stycke som 

illustrerar ett postmodernt dilemma: 

Om det nu visar sig att Jacob inte kan bindas vid bränderna så slutar väl Jacob att vara 

”pyromanen” i allmänhetens ögon? Ja, kanske om någon annan kan bindas vid brottet. Men 

om ingen kan bindas till brottet, om det kanske inte ens är ett brott utan en bara en 

olyckshändelse. När kommer Jacob att upphöra att vara ”pyromanen” i allmänhetens ögon? 

Hur går det för Jacob när han sedan söker jobb? (Karlsson, 2011, s. 295). 

Exemplet ovan pekar på skapandet av olika sanningar, och problematiken det 

kan leda till då en sanning kan bestå trots att en annan sanning presenteras om 

samma sak eller händelse. Detta exempel uttrycker ett postmodernt synsättet på 

medier. Ett annat exempel som visar på postmoderna medieidéer är: 

Media är inte bara en plats för att marknadsföra sina åsikter utan också sin personlighet. För 

politiker blir det därför viktigt hur man uppfattas i t.ex. teverutan. Politiker syns ibland i rena 

nöjesprogram. De är inte där för att i första hand prata politik utan för att framstå som trevliga 

och underhållande, för att sälja sin person (Karlsson, 2011, s. 296). 

I enlighet med de postmoderna medieidéerna om verklighetsskapande diskuteras 

också hur gatekeepers vid mediestationerna påverkar urvalet i 

nyhetsrapporteringen. Dessa gatekeepers påverkar vilka verkligheter/sanningar 

som vi får av medierna och har därför en viktig roll i verklighetsskapandet 

(Karlsson, 2011, s. 304). 

Åtta utlandsnyheter av tio, som presenteras i svenska massmedier, kommer från ett litet fåtal 

internationella nyhetsbyråer. Det är därför självklart att vår bild av världen präglas av det 

urval som dessa nyhetsbyråer gör och de värderingar som styr urvalet (Bengtsson, 2011, s. 

48). 

Denna påverkan är enligt läroböckerna viktiga att vara medvetna om, då vår 

världsbild ofta speglas utifrån det norra halvklotet, medan det södra halvklotet 
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glöms bort (Bengtsson, 2011, s. 49), vilket är idéer om media som kan räknas till 

de postmoderna medieidéerna om verklighetsskapandet.  

7.4. Analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera vilka mediekunskaper vi kan tolka ur resultatet 

som presenterats här ovan med hjälp av vårt analysverktyg. Presentationen av 

analysen kommer likt resultatet utgå från när läroböckerna är skrivna, där böckerna 

skrivna på 1990-talet presenteras först, för att sedan presentera läroböckerna från 

2000-talet och 2010-talet. 

7.4.1. Mediekunskaper i läroböcker från 1990-talet 

De idéer om media som erbjuds i läroböckerna från 1990-talet visar att de tre 

mediekunskaperna vi har anknutit till dessa medieidéer också finns i läroböckernas 

medieavsnitt. Läroböckerna är till övervägande del, i delarna som behandlar media, 

essentialistiska och många delar av läroböckerna förmedlar faktakunskap om 

medias funktion i samhället. Det finns progressiva inslag som placerar individen, 

alltså eleven, i ett samhälleligt sammanhang i förhållande till media och 

kommunikationskedjan där media och individ ingår. Det progressiva övergår i vissa 

avseenden också över i en rekonstruktivistisk hållning där det kritiska 

förhållningssättet gentemot media lyfts fram, exempelvis när eleven uppmanas att 

undersöka källorna bakom informationen hon möter genom mediakanalerna 

(Almgren et al., 1991, s. 213). 

Ur medieavsnitten i läroböckerna från 1990-talet finns det inslag som, tolkat 

utifrån Englunds (2011) tankar om skolans primära syften, är 

medborgarförberedande för eleverna där ett kritiskt tänkande mot vissa aspekter av 

media uppmärksammas, men det övervägande förhållningssättet som erbjuds ur 

medieavsnitten är att skolan är underordnad samhällsutvecklingen där eleverna ska 

förbereda sig för samhället och förhålla sig till media som det är. 

7.4.2. Mediekunskaper i läroböcker från 2000-talet 

Utifrån tolkningen av resultatet över hur medieidéerna erbjuds i läroböckernas 

medieavsnitt i läroböckerna från 2000-talet kan vi utläsa att de essentialistika, 
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progressivistiska och rekonstrukturivistiska mediekunskaperna alla går att 

identifiera i texterna. De essentialistiska mediekunskaperna framstår utifrån 

studiens resultat som en fortsatt viktig utgångspunkt i läroböckernas val av innehåll, 

då essentialismens förmedlande av faktakunskap om medias roll och funktion i 

samhället erbjuds kontinuerligt. Detsamma gäller för de rekonstruktivistiska 

mediekunskaperna som med sitt mer kritiska ställningstagande mot medier får 

vidgat utrymme i jämförelse med läroböckerna från 1990-talet. Det är även de 

rekonstruktivistiska mediekunskaperna som får den mest centrala rollen i 

läroböckerna från 2000-talet. Utöver de essentialisiska och rekonstruktivistiska 

mediekunskaperna erbjuds även de progressivistiska mediekunskaperna i 

läroböckerna, med dess placering av individen i relation till samhället och 

medierna. Trots en ökning i hur progressivismen erbjuds i jämförelse med 

läroböckerna från 1990-talet, erbjuds inte progressivismen i samma utsräckning 

som de andra två mediekunskaperna. 

De tolkningar vi kan utläsa utifrån hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckerna 

från 2000-talet är att synen på skolans primära mål har delats upp relativit jämt 

mellan Englunds (2011) tankar om skolan som underordnad samhällsutvecklingen, 

där eleven ska anpassa sig till hur medier används i samhället, och skolan som 

medborgarfostrande där eleven ska förhålla sig kritisk gentemot media. 

7.4.3. Mediekunskaper i läroböcker från 2010-talet 

I läroböckerna skrivna på 2010-talet kan vi uttolka, likt i de tidigare läroböckerna, 

alla de tre typerna av mediekunskaperna. Essentialismen spelar även i dessa 

läroböcker en betydande roll med dess faktaförmedlande innehåll, men de 

rekonstruktivistiska mediekunskaperna återspeglas i och genomsyrar de flesta 

delarna av läroböckernas medieavsnitt med passager som uppmanar till ett kritiskt 

medvetande. Rekonstruktivismen får således en än mer central plats i jämförelse 

med tidigare läroböcker. Progressivismen, där individen placeras i relation till 

mediesamhället, får i förhållande till de andra två mediekunskaperna mindre 

utrymme och är likt tidigare läroböcker relativt bunden till specifika delar av 

medieavsnitten. 

Utifrån hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckernas medieavsnitt skrivna på 

2010-talet kan vi uttolka ett ännu mer medborgarfostrande förhållningssätt i relation 
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till skolans primära mål. Det andra förhållningssättet där skolan underordnas 

samhällsutvecklingen erbjuds fortfarande i läroböckernas medieavsnitt, dock inte i 

ökad omfattning jämfört med tidigare läroböcker skrivna på 1990- och 2000-talet. 

7.4.4. Förändring över tid 

De essentialistiska mediekunskaperna har spelat en central roll i medieavsnitten i 

läroböckerna för alla tre läroplaner, men har gått från att ha en mer dominerande 

roll i 1990-talets läroböcker till en mer jämbördig roll i relation till de andra 

mediekunskaperna i läroböckerna på 2000- och 2010-talet. De progressivistiska 

mediekunskaperna har inte erbjudits i samma utsträckning som de andra två 

mediekunskaperna i läroböckernas medieavsnitt, men har i förhållande till dess 

utrymme i 1990-talets läroböcker ökat något i senare läroböcker. De 

rekonstruktivistiska mediekunskaperna är i sin tur de mediekunskaper som, sett till 

hur de har erbjudits i läroböckerna, förändrats mest över tid. Rekonstruktivistiska 

mediekunskaper har gått från att identifieras på ett fåtal platser i läroböckerna från 

1990-talet, till att genomsyra hela medieavsnitten i läroböckerna från 2000-talet och 

2010-talet. 

Den förändring av hur mediekunskaperna erbjuds över tid, som vi kan uttolka, 

tyder på en förändring av skolans primära mål (Englund, 2011) i läroböckernas 

medieavsnitt. I läroböckerna från 1990-talet, som innehållit mer essentialistiska 

mediekunskaper, har skolans primära mål i läroböckernas medieundervisning varit 

att vara underordnad samhällsutvecklingen och främst förmedlat kunskap om hur 

media fungerar i samhället. I läroböckerna från 2000-talet går det att uttolka en 

tydlig förändring i vad som ska vara skolans primära mål, då läroböckerna givit 

betydligt mer plats åt ett medborgarförberedande förhållningssätt där kritiskt 

tänkande mot medier lyfts fram i större utsträckning. Inriktningen som placerar 

skolan som underordnad samhällsutvecklingen finns dock kvar i läroböckerna från 

2000-talet, men inte i samma utsträckning som i dem från 1990-talet. Samma 

primära mål för skolan förespråkas i läroböckerna från 2010-talet där det 

medborgarförberedande förhållningssättet fortsätter att öka, även om inriktningen 

som ställer skolan som underordnad samhällsutveckling behåller ungefär samma 

ställning som i läroböckerna 2000-talet. 
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7.5. Slutsatser 

De frågeställningar som studien ämnat att svara på är: 

- Vilka medieidéer erbjuds i läroböckernas medieavsnitt från 1990, 2000 och 

2010-talet? 

- Vilka mediekunskaper erbjuds i läroböckernas medieavsnitt från 1990, 2000 

och 2010-talet? 

- Hur ser förändringen av hur mediekunskaperna erbjuds i läroböckernas 

medieavsnitt ut över tid? 

- Hur har samhällskunkapsundervisningens primära mål i läroböckernas 

medieavsnitt förändrats över tid? 

Undersökningen visar att de fyra medieidéerna erbjuds i alla de undersökta 

läroböckerna från 1990, 2000 och 2010-talet bortsett från en av läroböckerna från 

2000-talet som inte erbjuder några postmoderna medieidéer. Utifrån hur 

medieidéerna erbjuds i läroböckerna har undersökningen visat att de tre 

mediekunskaperna som erbjuds i läroböckernas medieavsnitt är essentialistiska, 

progressivistiska och rekonstruktivitiska, om än i olika omfattning beroende på 

vilken tidsperiod och läroplan läroböckerna är skrivna mot. Det har visats att 

essentialistiska mediekunskaper har haft en något mer dominerande ställning i 

läroböckerna skrivna mot Lgy70 på 1990-talet, medan de rekonstruktivistiska 

mediekunskaperna har fått en något mer dominerande ställning i läroböckerna 

skrivna mot Lpf94 på 2000-talet och Lgy11 på 2010-talet. Progressivistiska 

mediekunskaper har gått från att ha en likbördig ställning som de 

rekonstruktivistiska i läroböckerna skrivna mot Lgy70 till att ha en underordnad 

ställning gentemot de essentialistiska och rekonstruktivistiska mediekunskaperna i 

läroböckerna skrivna mot Lpf94 och Lgy11. Utifrån detta har vi tolkat att 

läroböckernas medieavsnitt över tid har gått från att vara mer deskriptiva och 

kunskapsförmedlande, där skolan är underordnad samhällsutvecklingen, till att vara 

mer kritiskt medborgarförberedande. 
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8 Diskussion 

Diskussionsavsnittet kommer inledas med en presentation av förhållandet mellan 

vår undersökning och den tidigare forskningen som presenterades i kaptiel 3, samt 

en reflektion över det metodiska valet. Därefter ges en avslutande diskussion över 

undersökningens bidrag och idéer om vidare studier.  

8.1. Empirisk och metodisk reflektion 

Enligt Lundgren (1984) finns det ett antal yttre faktorer som påverkar 

undervisningen som sker inom skolan och en av dessa är läroplanen. Englund 

(2012) och Carlgren (2012) visar hur förändringar i läroplanen också förändrar 

inriktningen för skolan och vilken kunskap/kunskaper som förespråkas inom 

undervisningen. Kelly et al. (2008) poängterar därför vikten av att lärare är 

medvetna om vilket innehåll de undervisar om och vilket innehåll som väljs bort, 

då urvalet av innehållet kan bero på historiska, kulturella, sociala och politiska 

faktorer. Holmén (2006) visar hur rådande samhällsklimat också påverkar 

innehållet i samhällsläroböckerna, och studier av Erikssen (2006) och Bronäs 

(2000) visar att innehållet i läroböckerna även påverkar vilka kunskaper inom 

samhällskunskapen som elever lämnar skolan med. I Fedorov och Levitskayas 

(2015) och Sjöborgs (2013) studier påvisas vikten av att ungdomar utvecklar en god 

mediakompetens och hur skolan spelar en betydande roll i utvecklingen av en 

sådan. I vår studie har vi funnit att läroböcker erbjuder olika mediekunskaper i 

medieavsnitten. Mediekunskapernas utrymme i medieavsnitten har även förändrats 

över tid och i förhållande till de tre senaste läroplanerna för gymnasiet. Utifrån vårt 

resultat går det att se att två av mediekunskaperna - de essentialistiska och de 

rekonstruktivistiska - får ett större utrymme i läroböckernas medieavsnitt. Detta kan 

tyda på att det är dessa två mediekunskaper som främst kommer prägla 

undervisningen om media i skolan. Lindmark (2013) har likt vår studie undersökt 

vilken påverkan utbildningsfilosofierna har på samhällskunskapsämnet, men 
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Lindmark har studerat hur de påverkar lärarnas ämneskonception.  I likhet med vår 

studie kommer Lindmark fram till att det är den rekonstruktivistiska och 

essentialistiska utbildningsfilosofin som dominerar i samhällskunskapen.  

Det metodiska val som vi valde för studien har underlättat studiens syfte, då 

analysverktyget som skapades för idéanalysen hjälpte till att strukturera studiens 

genomförande. Styrkan med metoden är att analysverktyget tydliggör och hjälper 

oss att få fram det som är relevant i texterna utifrån studiens syfte. Ett argument för 

att använda sig av en annan metod, t.ex. en diskursanalys, är att man eventuellt 

skulle kunna få ett bredare resultat genom utgå från texten obunden från 

förutbestämda teorier. Studien hade även kunnat kompletteras med en renodlad 

kvantitativ metod för att undersöka den kvantitativa aspekten mer ingående. Dock 

anser vi att det metodval vi gjort har hjälpt oss att hålla en hög validitet och 

reliabilitet genom undersökningsprocessen. 

8.2. Bidrag & avslutande reflektion 

Det vår studie eventuellt kan bidra med är av begreppen essentialistiska, 

progressivistiska och rekonstruktivistiska mediekunskaper som kan vara 

användbara vid studiet av utbildningsfilosofiers förekomst i medieundervisning. 

Utifrån vår studie är läroböckernas medieavsnitt starkt präglade av främst två 

mediekunskaper, där de rekonstruktivistiska succesivt har växt fram till de mer 

framträdande mediekunskaperna tillsammans med de essentialistiska som har 

förhållit sig jämnstark sedan 90-talet. Detta tyder på att de utbildningsfilosofier som 

mest präglar samhällskunskapslärarnas ämneskonception (Lindmark, 2013) är 

desamma som mest präglar samhällsläroböckernas medieavsnitt. Förslag på vidare 

studier kan vara att göra en bredare läromedelsanalys där man ser på mer än bara 

medieavsnitten för att undersöka om det går att se liknande utbildningsfilosofiska 

tendenser genom hela läroboken. 
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