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Sammanfattning 

Denna uppsats tar reda på var några ungdomar i årskurs nio har lärt sig att hantera 

datorn och hur man använder och tänker kring bilder på internet. Jag undersöker hur de 

pratar och berättar om sitt användande av olika digitala medier som TV, elektroniska 

spel som TV- och dataspel, mobil och Internet. Jag försöker att fånga det informella 

lärandet kring bildhantering och deras tolkningar av bilder. Ungdomarna som blev 

intervjuade valdes ut av sin lärare med hälften pojkar och hälften flickor, sammanlagt 

åtta stycken. Intervjuerna skedde i tre grupper. Studien är således kvalitativ till 

karaktären.  

De viktigaste resultaten av studien handlar om att informanterna tycks ha bra kunskaper 

kring tekniken men mycket lite kunskaper om bilders kontext.  De tycks inte få det 

teknikkunnandet att använda datorn från skolan. Det står att skolan ska undervisa i 

digitala medier i styrdokumentet i bild, där i ligger ett informellt lärande. 
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Inledning 

Jag blev sent intresserad av att undervisa i bild. Innan dess var mitt yrke att skapa bilder 

på datorn. Där emellan arbetade jag som animatör för tecknad film och för internet i 

olika e-learning projekt. Jag började lära ut hur man använder sig av digitala medier på 

ett kulturhus till barn och ungdomar i den kommunen som kulturhuset verkar. Där 

föddes en tanke om att få arbeta som bildpedagog i skolan. På kulturhuset arbetade jag 

också med PIM - praktisk it och mediekompetens
1
, där kommunens pedagoger fick en 

kurs i att använda media på datorn.  PIM är en kurs för alla pedagoger i Sverige inte 

bara enstaka kommuner. Min erfarenhet säger att det är bra att pedagoger får stöd att 

använda sig av datorn. Jag har sedan dess jobbat med fler pedagoger i samma kommun 

men denna gång med en inriktning på hur man kan använda datorn som ett pedagogiskt 

och kreativt verktyg i skolan. 

När jag i dag befinner mig i klassrummet som lärare i bildämnet får jag ofta säga till 

eleverna i år 7-9 att stoppa undan mobiltelefonen. De får gärna lyssna på musik om de 

har en mp3. Mp3n kan vara i mobiltelefonen. Deras telefoner är som de flesta 

mobiltelefoner idag rustade med både en musikdel och en kameradel. Så därav blev det 

ett projekt med eleverna att fotografera sin närmiljö med mobilkameran, och sedan 

bearbeta bilderna på datorn för att därefter ställa ut dem i skolan. Min lärdom av 

projektet är att alla ungdomar har erfarenhet av att hantera datorn och kan surfa på nätet, 

men flera av dem kan inte använda sig av olika program som exempelvis 

bildbehandlingsprogram. Hur ser det egentligen ut? Var lär sig ungdomarna att använda 

datorn? Är de intresserade av bilder och bildhantering? Reflekterar de över bilder som 

de ser i medier som tv eller film? Hur ser ungdomars informella lärande ut kring 

bildhantering på nätet? 

Jag kommer att fokusera främst på de digitala medierna, ett begrepp som kan definieras 

som medier vilka förmedlar, bild, ljud, multimedia och webbsidor, dvs. medier som inte 

är tryckta. Jag har valt att titta på TV, elektroniska spel som TV- och dataspel, mobil och 

Internet. Att jag har valt dessa medier framför andra beror i huvudsak på att de är 

                                                 

1 http://www.pim.skolutveckling.se 2009-05-05 

 

http://www.pim.skolutveckling.se/
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digitala medier som medfört förändrade villkor för unga idag, i syfte att fånga det 

informella lärandet. Framför allt tittar jag på det tekniska kunnandet men mest på om de 

kan och vet hur man behandlar och tänker igenom bilder. Vilka bildkunskaper har 

eleverna? 

Jag har intervjuat åtta elever i årskurs nio om deras vanor kring datorn, mobilen och Tv 

i skolan och hemma. Ser elever datorn som ett kreativt verktyg? För att ta reda vad de 

använder en dator till och var de lär sig att göra det, har jag i min studie intervjuat 

eleverna med frågor omkring deras vanor för att fånga det informella lärandet och hur 

de hanterar bilder i medier. Jag intervjuar dem i tre olika grupper. Frågorna är 

uppdelade i 4 frågeområden, för att få så uttömmande och utförliga svar som möjligt.  

I nästa kapitel tar jag upp vad som skrivs i medier och forskning om ungdomars vanor 

på nätet och hur deras användning av medier ser ut.  

Kunskapsbakgrund  

Unga och internetanvändning 

Idag är internet något självklart för de flesta, men så har det har inte alltid varit. Det är 

bara ett drygt decennium sedan nätet kom i allmänt bruk och i början gick åsikterna isär 

om internet. 

”Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa 

på nätet." Och som hon senare förtydligade till att det var det planlösa surfandet som var på väg att 

gå över.” IT-hysterin bara en fluga.” Så löd rubriken på en intervju i Svenska Dagbladet i maj 1996 

med dåvarande kommunikations- och IT-ministern Ines Uusmann2   

I dag används internet som en stor informationskälla och utgör infrastruktur som vi inte 

kan vara utan. Informationsflödet och de sociala medierna på nätet spelar en allt 

viktigare roll i samhället och för ungdomars vanor på fritiden. Våra barn och ungdomar 

använder internet brett och mångskiftande och ungdomarnas onlinebeteenden tar sig 

många uttryck och visar sig i olika skepnader. 

Pew Internet & American Life Project gör undersökningar om hur människor/ungdomar 

i Amerika och övriga världen använder internet. I deras undersökning kring ungdomars 

nätvanor får de fram antalet ungdomar från USA som använder nätet till sociala 

                                                 

2 En utskrift från dagensnyheters nätupplaga, dn.se, 2009-05-21 14:40 av Nils Öhman 

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/ekonomi/flugan-som-inte-ville-sluta-surra-1.649381 
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kontakter. Undersökningen gjordes i januari år 2009. The Pew Internet & American Life 

Project är ett av sju projekt som ingår i Pew Research Center. Pew Research Center är 

en oberoende “faktabank” kring ungdomars trender och attityder i Amerika och i 

världen övrigt.  

A social networking site is an online place where a user can create a profile and build a personal 

network that connects him or her to other users. In the past five years, such sites have rocketed 

from a niche activity into a phenomenon that engages tens of millions of internet users. More than 

half (55%) of all online American youths ages 12-17 use online social networking sites, according 

to a new national survey of teenagers conducted by the Pew Internet & American Life Project.3  

 

The survey also finds that older teens, particularly girls, are more likely to use these sites. For girls, 

social networking sites are primarily places to reinforce pre-existing friendships; for boys, the 

networks also provide opportunities for flirting and making new friends.4 

 

Pew Internet & American Life Project menar att antalet ungdomar som använder nätet 

har ökat med 55 % de senaste fem åren. Det är med sociala kontakter, på nätsidor där de 

pratar med varandra. Flickor använder nätsidorna att behålla sina kontakter och pojkar 

använder samma forum fast för att knyta nya kontakter eller för att flörta. 

Lee Rainie, Direktor för Pew Internet & American Life Project
5
 har gjort en 

undersökning om ungas nätvanor i USA. Det är ungdomar i femtonårsåldern som har 

svarat på olika frågor. 50 % av alla femtonåringar i USA har en dator, och 93 % 

använder internet. 97 % spelar spel antingen på datorn eller på tv-spel. Det är 75 % av 

tonåringarna som har mobiltelefon. 70 % av ungdomarna använder sig av sociala 

kontakter via nätmötesplatser, Communitys. Ca: 60 % -70 % av tonåringarna har 

digitalkamera och ca: 50 % - 60 % laddar upp bilder på internet. Ca: 40 % av 

ungdomarna har videokamera och ca: 25 % har laddat upp filmer på nätet. Mindre än 75 

% tittar på filmer på nätet. Det är 59 % av de som använder nätet som lägger upp sina 

egna bilder på nätplatser, Communitys. 26 % påstår att de har skapat sina egna 

webbsidor, och ca: 25 % säger att de har skapat webbsidor åt andra.  

Medierådets 
6
  undersökning ger fakta om barns och ungas användning och upplevelser 

av medier i Sverige. Undersökningen är en kvantitativ undersökning.  Sammanlagt 

skickades postala enkäter till 2000 barn och ungdomar. Undersökningen gjordes från 

                                                 

3 http://pewinternet.org/topics/Teens.aspx  2009-01-01 
4 Ibid. 
5 Teens and the internet Lee Rainie – Director Pew Internet ProjectCES – Kids@Play 2009-09-01 
6 http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/315/Ungar--Medier-2008.pub 2009-08-01 

http://pewinternet.org/topics/Teens.aspx
http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/315/Ungar--Medier-2008.pub
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3mars till 19maj.  Av de tillfrågade ungdomarna svarade 70 %. 50 % av ungdomarna 

har internet i sitt rum och 62 % använder det varje dag, 29 % är högkonsumenter. Det är 

däremot 78 % som tittar på TV och 20 % är högkonsumenter. Både pojkar och flickor 

har regler för att använda internet men flickor har fler regler än pojkar. Det är 96 % av 

ungdomarna som har mobiltelefon. Det är en större andel flickor än pojkar som sms:ar, 

tar emot och skickar bilder och laddar ned musik. Att träffa kompisar (hemma eller ute) 

är betydligt mer prioriterat än medier. I rapporten förekommer begreppet 

högkonsument, det definieras som att de som ägnar tre timmar eller mer åt en 

medieform en vanlig dag. Det är inte den sammanlagda tiden för en timme tv-tittande 

och två timmar datorspelande, utan minst tre timmar på en specifik medieform. 

Högkonsumenter kan följaktligen spendera ytterligare tid på andra medier. Det är dock 

problematiskt att definiera vad som är att betrakta som hög konsumtion. Vissa 

medieformer är uppbyggda på ett sätt som gör att man måste ägna dem en viss 

sammanhållen tid för att överhuvudtaget få ut något av dem, medan andra medieformer 

inte kräver detta i samma utsträckning. Detta innebär att den definition som valts i 

studien främst är att betrakta som en praktisk avgränsning, och ska inte ses som en 

vedertagen definition som markerar ett riskfyllt eller negativt beteende.  

Den amerikanska undersökningen visar på hur amerikanska ungdomar använder 

internet, medans den svenska undersökningen visar på hur mycket svenska ungdomar 

använder olika medier däribland internet. Av ungdomarna i USA är det nästan 100 % 

(93 %) som är ute på internet. Av de svenska ungdomar som intervjuats med enkäter var 

det 62 % som använder internet varje dag. Det framgår inte i den amerikanska 

undersökningen om ungdomarna är ute på nätet varje dag. Det är fler ungdomar som har 

mobiltelefon i Sverige, 96 % mot amerikanska ungdomar av vilka 75 % har 

mobiltelefon. I medierådets undersökning framgår inget om hur svenska ungdomar 

använder bilder eller tillverkar bloggar eller nätsidor. 

Elza Dunkels tar i sin bok upp Vad gör unga på nätet?
 
att det världsomspännande 

internet, för ungdomar är det högst lokalt, då de flesta använder det för klasskamrater, 

nära vänner och familj. Samtidigt så menar hon att ungdomarna upplever att de har en 

anonymitet på nätet och därmed är mindre hämmade då de använder internet. 
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Att  lägga ut bilder på nätet är en stor och viktig aktivitet för många unga. Det finns många 

webbplatser som tillhandahåller utrymme för att publicera bilder som sedan besökare kan 

poängsätta och kommentera.7 

Hon fortsätter med att ta upp utsatta gruppers behov av Internet, både i form av mer 

tillgång till IT men framförallt ökat stöd från vuxna. Det senare gäller för alla unga som 

växer upp i en digital vardag. Vuxna uttrycker stor oro samtidigt som de har begränsad 

erfarenhet. Internet fanns ju inte under den egna ungdomstiden, vilket gör att kunskapen 

om ungas IT-vanor begränsas till de negativa bilder som förmedlas genom medierna. 

I barnens nät och nätets barn
8
 anser Ulrika Sjöberg att barn och ungdomar relaterar till 

medieupplevelser i sitt liv till mer än bara underhållning. De är användare av internet 

och använder mest sociala medier där de ofta har kontakt med sina vänner. Både Elza 

Dunkels och Ulrika Sjöberg ser att de sociala medierna är viktiga för både barn och 

ungdomar. 

Johan Forsberg betonar att Lunarworks, företaget bakom Lunarstorm, är ett 

affärsdrivande företag som tjänar pengar på annonsintäkter.  

Varje dag granskar personalen ungefär 5000 bilder som publicerats av medlemmarna, och man gör 

även stickprov. Forsberg berättar att företaget har ett nära samarbete med Rädda Barnens Hotline 

mot barnpornografi på Internet och även med Rikskriminalpolisen.9 

Johan Forsberg tar upp en del av problemen med internet, som barnpornografi te. x. 

samt att det finns pedofiler som försöker ta kontakt med unga människor. Han nämner 

också att de tjänar pengar via annonser. Annonserna riktar sig då mot barn och 

ungdomar. Det innebär att man måste prata med alla barn och ungdomar om vilka regler 

som gäller vid olika sidor på nätet, men vi ska inte förbjuda att de använder internet. 

Internetworld publicerade i en artikel på nätet som ger en intressant bild av hur datavana 

ungdomar tar till sig dagens komplexa medieverklighet. I artikeln intervjuar Fredrik 

Wass Katarina Graffman, fil. dr. i antropologi, beträffande en avhandling om 

kommersiell mediekultur år 2002. 

Ungdomarna är extremt kritiska till allt som har med kommersialism att göra vilket kommer att 

påverka näringslivet om 10-20 år tror Katarina Graffman. Relationen mellan konsumenter och 

företag kommer att bli mer jämställd. Konsumenterna blir skeptiskt avvaktande och det krävs stor 

tillit från dem för att lyckas sälja produkter eller tjänster.10 

                                                 

7 Dunkels, 2009 sid. 47- 48 
8 http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/Produkter/Barnens-nat---Natets-barn/ 2009-05-18 
9 Ibid. 
10 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.164614 2009-05-28 

http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/Produkter/Barnens-nat---Natets-barn/
http://internetworld.idg.se/2.1006/1.164614


 8 

 

Katarina Graffman tar upp en syn på ungdomars framtid. Hon ger en bild av att 

ungdomarna kommer att bli medvetna vuxna som ställer krav på företag och det de 

säljer. Intervjun fortsätter med att hon säger att ungdomarna kommer att förstå sig på 

den nya tekniken och de digitala plattformarna. 

De kommer att vara kritiska och medvetna konsumenter som genomskådar företagens budskap och 

som dessutom är duktiga på att använda ny teknik på olika plattformar. Bilden av de svenska 

ungdomarna kunde helt klart vara värre. Men vilka förlorar på internetutvecklingens allt högre krav 

på mediekritik och sållningskunskap? Katarina Graffman tror att vi är på väg in i ett nytt 

klassamhälle. 11 

Hon är orolig över utvecklingen då alla inte har tillgång till datorer och internet. I och 

med utvecklingen som går framåt på områdena med ny teknik och nya plattformar som 

bara vissa kan använda och ta till sig, så kommer det bidra till ett nytt klassamhälle. 

Men vid sin slutsats ser hon att de flesta ungdomar kommer att avstå från att sitta vid 

datorn, titta på TV och stänga av mobilen för att träffas i verkligheten och umgås med 

sina vänner. 

Samtidigt ser vi också i våra studier att det där med att alltid vara tillgänglig och att delta börjar bli 

tröttsamt. Många stänger av sina mobiltelefoner och avinstallerar MSN för att man inte orkar. Till 

syvende och sist är det de mänskliga relationerna som värderas högst, att träffas ansikte mot 

ansikte.12 

 

Lärandet i skolan är en del av ett livslångt lärande. Enligt Inger Carlgren
 13

 brukar man 

skilja mellan formellt lärande och informellt lärande. Det formella lärandet sker i skolan 

där syftet är att eleverna ska lära sig saker. Det informella lärandet sker utanför skolan 

det vill säga i elevernas vardag. I skolan lär sig elever saker som de ska kunna använda 

sig av i praktiken. Skolan ska på så sätt vara en länk mellan det formella och det 

informella lärandet. Den kunskap eleverna tillgodogör sig i skolan och i sin vardag är 

en personlig och social företeelse som finns i ett mänskligt, socialt och kulturellt 

sammanhang. 

Roger Säljö menar att kunskapsproduktion inte enbart är förbehållet skolsituationen. 

Den sker ständigt människor emellan. Sätt att förstå och manipulera världen och sig 

själv, dvs. det vi kan kalla kunskap, har således sin naturliga existens i samspel mellan 

människor. Enligt honom är det helt vardagliga samtalet grunden till de insikter och 

                                                 

11 Ibid.  
12 Ibid. 
13 Ur Carlgren (red.) 1999  
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kunskaper som individer bär med sig och därmed formas av. Han menar att 

kommunikativa processer är mycket viktiga för individers lärande och utveckling, då 

det är just genom kommunikation som delaktighet i kunskaper och färdigheter blir till.
 14

 

I nästa kapitel kommer jag att titta på vad som skrivs om medier och skolan och vilka 

satsningar man har gjort i skolan. 

Medier och skolan 

I denna uppsats undersöker jag ungas medieanvändning och med ett särskilt intresse för 

hur de använder bilder på nätet. Därför är styrdokumentet för bildämnet i skolan av 

intresse. 

I styrdokument för bild från Skolverket
15

 vill man betona vikten av bildens betydelse. 

Man tar upp bildens kommersiella kultur och populärkulturen. De tar också upp den 

snabba takten som informationstekniken förändras och utvecklas, villkoren förändras 

för bildproduktionen och för utbildningarna. 

Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och mediesamhälle präglas i 

hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i kommersiella 

sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen rymmer den styrande 

och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en medskapande roll i deras 

konstruktion av identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande mångfald, informationsteknikens 

tillväxt och förändringarna i villkoren för bildproduktion förändrar snabbt bildningsstrukturen inom 

kulturområdet.16 

Skolverket har i sina styrdokument tagit med utvecklingen som det ser ut idag. Skolorna 

ska se till att måluppfyllelsen sker och följa riktningarna idag, hur ser satsningen ut, vad 

har man gjort i skolan för att uppfylla riktlinjerna från skolverket när det gäller digitala 

medier? 

Ulla Riis skriver i projektet IT i skolan mellan vision och praktik
17

 att på 1960-talet och 

i början av 1970-talet började en försöksverksamhet med datorn i skolan. Då gav 

Skolöverstyrelsen gymnasieskolan en möjlighet att använda datorn. I 1980 års läroplan 

infördes begreppet ”datalära” in i kursplanen för första gången men bara för matematik i 

grundskolan och det gällde då endast elever på högstadiet. Fokus låg då på att lära sig 

om tekniken och datorns sätt att fungera och det stod ingenting om att undervisning 

                                                 

14 Säljö, 1996 sid. 127 
15 http://www.skolverket.se/ 2009-06-01 
16 Skolverket styrdokument för bild (2009) 
17 Riis, 2000. Sid 12-17 

http://www.skolverket.se/
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skulle ske med hjälp av datorer. Samtidigt fattade riksdagen ett beslut om att satsa på 

datorundervisning. Det skulle ske på högstadiet främst av lärare i matematik och 

naturorienterande ämnen. Staten bidrog med 20 miljoner kronor per år i tre år, till 

kommunerna som skulle använda pengarna till att köpa in datorer till skolorna och för 

att varje skola skulle kunna fortbilda en lärare i datoranvändning. 

I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet gjordes en ny satsning på 

datorundervisningen. Satsningen omfattade tre nivåer:  

1. Utveckla pedagogisk programvara - mjukvara 

2. Bildandet av elva centra som skulle utveckla programvara, som förutom något 

undantag var knutna till lärarutbildningar i landet  

3. Ett skolutvecklingsprojekt som skulle erbjuda intresserade pedagoger en 

möjlighet till att ta reda på datorns användningsområden i undervisningen 

Staten satsade omkring 100 miljoner på att datorn skulle användas i skolans alla stadier 

och inte bara på högstadiet som man gjort tidigare, och kommunerna satsade lika 

mycket på att utveckla både hårdvara och mjukvara. Det fanns de som redan då menade 

att man måste satsa på att utveckla lärarna. Ovanstående två satsningar på att få in 

datorer i skolan är inte de enda som har gjorts men de är de två största i sitt slag.  

År 1994 tog datorutvecklingen en ny vändning fortsätter Ulla Riis
18

, då skolverket fick i 

uppgift att utveckla ett skoldatanät vilket skulle bestå i en Internettjänst för verksamma 

lärare. Tjänsten skulle sedermera utvecklas till att kunna ta del av ett skoldatanät i 

Norden. Samma år bildas stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling - KK-

stiftelsen.  

Digitaliseringen av samhället fortsätter i snabb takt. Om barn och unga ska få de kunskaper och 

färdigheter som krävs som medborgare och yrkesarbetande måste skolan hålla jämna steg med 

andra delar av samhället.19 

Enligt Riis satsade stiftelsen cirka 1,5 miljarder kronor på olika skolprojekt bland annat 

projekt för utveckling av läromedel och en webbplats
20

. Samtidigt som 

datoranvändningen utvecklades började man så småningom prata i andra termer 

gällande datorer. Istället för att använda sig av begreppet IT - informationsteknik 

                                                 

18 Riis, 2000. Sid 12-17 
19 http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11462 Stefan Pålsson 2009-04-02 
20 http://www.kks.se/ 2009-04-02  

http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11462
http://www.kks.se/
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började man tala om IKT - informations- och kommunikationsteknik. Man menade att 

kommunikation bör ses som en social och viktigt del av datoranvändandet.  

Barn och unga som är födda efter 1985 räknas till den nya digitala generationen. De är väl 

förtrogna med den digitala tekniken och har förmågan att arbeta med flera saker samtidigt. 

Nordiska ungdomar är individualister som har stora nätverk av kompisar, skriver 

omvärldsanalysföretaget Kairos Future i sin bok ”The MeWe Generation”. Nätverkandet sker med 

hjälp av modern teknik som mobiltelefonen, onlinespel, Facebook och MSN. Men idag är det inte 

lätt för elever att få nytta av denna kompetens i skolan21 

Dagens elever måste vara både kompetenta och kunna reflektera över den information 

som finns på nätet, men det ger inte elever automatiskt kunskap eller lär dem att kritiskt 

granska olika budskap. Eleverna måste kunna tolka den informationen som de själva 

kan ladda ner. Det i sin tur ställer krav på pedagogerna. För en bildpedagog på 

grundskolan ger det en utmaning att lära ut ett etiskt och kritiskt tänkande kring vad 

som får användas i skolarbeten eller t.ex. i skoltidningar.  

Digitaliseringen av samhället fortsätter i snabb takt. Om barn och unga ska få de kunskaper och 

färdigheter som krävs som medborgare och yrkesarbetande måste skolan hålla jämna steg med 

andra delar av samhället.22 

LearnIT är ett forskningsprogram som KK-stiftelsen och skolverket har varit med att 

skapa. LerrnIT har ambitionen att bygga upp kunskap om lärande och IT i arbetsliv och 

skola, men också att bedriva forskning.   

LearnIT är KK-stiftelsens forskningsprogram för studier av sambandet mellan lärande och 

informationsteknik. Programmet är i första hand inriktat mot att belysa principiella resultat av de 

större satsningar som KK-stiftelsen genomfört. Programmets forsknings verksamheter är 

organiserade så att de skall bidra till att ge stöd till kunskapsutbyte mellan högskolan och olika 

användare i samhälle och näringsliv och till att stärka forsknings- och utvecklingsarbete vid nya 

högskolor. I tillägg driver LearnIT forskarutbildningskurser och arbetar på andra sätt för att främja 

användningen av informationsteknik inom högskolan, i fortbildning och i andra sammanhang23. 

1998 bildas en delegation vid namn ITiS (Informationsteknik i Skolan) som även de 

främst fokuserade på att utveckla kompetensen hos lärare i skolan säger Ulla Riis
24

. 

Trots alla goda ambitioner visar resultaten enligt E-learning Nordic25 att bristande 

kompetens både vad det gäller pedagogiska möjligheter och IT var ett stort hinder för att 

lärarna skulle använda sig av IT i sin undervisning. Attitydundersökning visar att lärare 

högre grad än skolledare och elever ser hinder för att använda Internet i undervisningen. 

                                                 

21 http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/digtal_kompetens/digital_kompetens/ 2009-06-05 
22 http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11462 2009-05-12 
23 http://www.learnit.org.gu.se/ 2009-05-15  
24 Riis, 2000. Sid 12-17 
25 E-learning Nordic 2006 Sid.80 

http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/digtal_kompetens/digital_kompetens/
http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11462
http://www.learnit.org.gu.se/
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De största hindren lärarna nämner är för lite pengar, för få datorer, för låg kompetens 

hos lärarna samt för dålig utrustning.  

I nästa kapitel tittar jag på hur bilden betraktas. I den här uppsatsen vill jag ta reda på 

om ungdomar kan tolka bilder, om de ser eller tänker kring bilderna och på vilket sätt.  

Bilden i populärkulturen 

Lev S Vygotskij som var intresserad av bildskapande ur ett allmänpedagogiskt 

perspektiv och ett konstnärligt perspektiv, var företrädare för ett socialkulturellt synsätt. 

Han menade att människan påverkas av sin kulturella omgivning i en dialektisk process. 

Barns skapande bygger alltid på verkligheten och på det som förmedlas av människor 

som omger det.
 26

  

Pierre Bourdieu som motsatte sig idén om ett naivt ”rent” seende hävdade ihärdigt att 

seendet aldrig kan frigöras från sitt sociala sammanhang och att det alltid påverkas av 

individens tidigare erfarenheter. Det medför att både uttalade och kanske framför allt de 

ofta outtalade bildkoder som gäller i en viss kultur påverkar individens seende och 

tolkning av bilder och medför också svårigheter att tolka bilder man inte är van vid att 

se.
 27

 

För att kunna tolka bilder behövs konventioner för det. Qarin Franker skriver om hur 

vårt referenssystem aktiveras vid tolkning av bilder och att tolkningssystem ser olika ut 

hos olika individer beroende på vilken miljö och kulturell bakgrund vi kommer ifrån 

och vilka personliga erfarenheter vi bär på. Det innebär att svårigheter kan uppstå vid 

tolkning av bilder från andra kulturer så väl som andra epoker.
28

 

Birgitta Kullberg ser bilder som vårt första skriftspråk och första läsandet bestod i att 

tyda och tolka dessa bilder. Hon uppfattar att tyda, som en förmåga att avläsa bilden. 

Att tolka bilden är att ha förmågan att förstå och till det menar hon att man måste 

använda sina tidigare erfarenheter.
29

 

Om att förstå det visuella är en viktig kunskapskälla skriver Gillian Rose i Visual 

methodologies. Hon säger att vi är omringade av olika sorters visuella tekniker som TV, 

                                                 

26 Vygotskij, 2002 Sid.13-14 
27 Ur Bourdieu, 1985 
28 Ur Franker, 2007 
29 Ur Kullberg, 1992 
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film, video, digitala bilder till exempel. Hon forsätter att säga att bilder visar vår värld, 

de förklarar världen i visuella normer. Gillian säger att den tolkningen är sällan 

oskyldig. Hon menar att det sättet vi ser och tolkar bilder är kulturellt förutsatt.
30

 

Syfte och frågeställningar 

I min egenskap av mediepedagog för lärare har jag mött många lärares bristande 

kunskap om nätet och deras föreställningar om ungdomars medievanor och som 

bildlärare på högstadiet möter jag ungdomar som tycks vara forskande och kunniga 

användare av internet. Det har väckt min nyfikenhet så att jag i min uppsats vill 

undersöka några ungdomars medievanor. Hur ser elevers informella lärande ut kring 

internet och andra media? Vad och hur tänker de om bilder på nätet, mobilen och tv? 

Kan våra barn förstå de normer och värderingar som finns dolda i bilder och 

illustrationer? Är det sant att dagens ungdomar är fenomenala på att snabbt tolka bilder? 

Eller är de tvärtom "bildblinda"? 

Frågor jag ställer: 

Hur använder högstadieungdomar bilder på nätet? 

Hur tänker och talar de om sin användning av bilder? 

Var menar de att lär sig hur de ska behandla bilder på nätet?  

Metod 

I min studie intervjuar jag åtta st. elever i årskurs nio. Jag intervjuar informanterna i tre 

olika grupper. Det är en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie tittar man på mönster 

kring människors sätt att förstå, reagera eller bete sig. Kvantitativa studier däremot 

använder siffror och analyserar och jämför relationer mellan variabler. Jan Trost
31

 

definierar skillnaden mellan kvalitativa studier och kvantitativa studier i sin metodbok 

om kvalitativa intervjuer. Syftet med gruppintervjuer är att få informanterna att ge så 

uttömmande och utförliga svar som möjligt inom det ställda frågeområdet.  

                                                 

30 Rose, 2007Sid.257-262 
31 Trost, 2005Sid.8-9 



 14 

 

En kvalitativ intervju har inga fasta förbestämda frågor utan består av olika 

frågeområden, detta för att de intervjuade själva ska kunna få fram det som hon/han 

anser viktigt. För att lättast kunna fånga hela samtalet, inklusive eventuella pauser, 

röstlägen och så vidare har jag filmat intervjuerna. Jag transkriberade och analyserade 

materialet efter de olika frågeområdena. Vid den första genomgången av filmerna såg 

jag på de övergripande frågorna. Efter transkriberingen gick jag tillbaka till filmerna för 

att se om det fanns mer under varje kategori. Sedan gick jag tillbaka till materialet för 

att fylla på med specifika citat för varje frågeområde. Enligt Anna Sparrman
32

 ska man 

som observatör vara öppen för ett brett videomaterial med överraskningar. Man ska vara 

medveten om att kameran ändå göra situationen konstlad, hon menar att det kan ge en 

känsla av att vara kontrollerad. I en videoetnografisk studie från ett fritidshem visar hon 

att barn mellan sex och åtta år förhåller sig på olika sätt till det faktum att de blir 

videofilmade. 

Winther Jörgensen & Philips
33

, menar att gruppintervjuer, inkluderat fokusgrupper, är 

att rekommendera som undersökningsmetod i diskursanalys eftersom grupprocesser 

påverkar det sociala samspelet. De menar att man ska tydliggöra hur man själv läser och 

förstår sin egen studie, för att skapa giltighet, validitet, åt sina resultat. Till exempel kan 

deltagarna i en fokusgrupp bli nyfikna på varandra, vilket hjälper intervjuaren med 

följdfrågor och leder diskussionen framåt och med intresse för likheter och olikheter, 

även på olikheterna mellan grupperna. Ett problem är att i diskursanalys påvisa varför 

just min ”sanning” av de diskurser jag presenterar är sanna för forskaren säger Winther 

Jörgensen & Philip
34

. Författarna menar också att man inom diskursanalysen för fram 

andra typer av granskande frågor till studien. Det är detta som borgar för vetenskapligt 

producerad kunskap 

Beroende på vilket diskursanalytiskt förhållningssätt man antar finns det även en 

maktaspekt som innebär att verkligheten presenteras i någons eller någots syfte. Objekt 

(det som diskursen handlar om) och subjekt (den/de som både skapar och är en del av 

diskursen) och skapar varandra med hjälp av makttekniker. Diskursen utgör alltså 

villkoren för tankar, åsikter, uttalanden och handlingar och är alltid knuten till tid och 

rum. Det centrala inom diskursanalysen är vems utsagor, påståenden och tolkningar av 

                                                 

32 Sparrman, Torell, Åhrén Snickare 2003Sid. 202-203 
33 Winther Jörgensen & Philips 1999Sid.7, 28 
34 Ibid. 
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världen som är riktiga, sanna och goda . För att göra en regelrätt diskursanalys krävs det 

mycket tid att för analysen. När det gäller min uppsats har jag en diskursanalytisk blick 

men göra en hermeneutikisk undersökning. Den hermeneutiska vetenskapsgrunden är 

mer intresserad av hur världen uppfattas och tolkas av människor. För forskaren handlar 

det om att komma till insikt med hjälp av redan etablerat vetande d.v.s. 

vardagskunskapen och det som i samhället redan tas förgivet av samhällsmedborgarna. 

Inom Hermeneutiken betyder begreppet insikt att kunskap skiljs från den tidigare 

sanningen samt att val kan göras utifrån redan etablerad kunskap eller från de 

föreställningar som redan figurerar. Insikt är också en förutsättning för att möta 

konkurerande diskurser. 

Hermeneutiken som vetenskapsgrund är den kvalitativa metod som jag kommer att 

tillämpa i min studie då jag vill nå en ökad förståelse till hur ungdomar berättar om sina 

nätvanor, hur de ser och gör bilder samt något om deras mediekonsumtion. 

Val av analysmetod 

Analysmetoden jag använder mig av är kopplad till de teoretiska utgångspunkterna som 

jag beskriver i kunskapsgrunden. Jag tittar på hur de pratar om medievanor men också 

vad de inte säger. Jag ska titta närmare på vad som kan vara deras informella lärande. I 

en diskursanalys ska man synliggöra språkets användning som det visar sig - inte tolka 

vad som ligger bakom, vad informanterna ”egentligen” menar eller vilken andemening 

uttalandena har. En variation och mångtydighet vid analysen av utsagor tillåter ett 

diskursanalytiskt tänkande säger Monica Lindgren
35

.  Jag kommer att ha en 

diskursanalytisk blick men gör en hermeneutisk undersökning.  

Genomförande 

Jag börjar med en intervjuguide där jag har övergripande frågor, som ringar in 

frågeområden kring otryckta medier. Informanterna jag intervjuade fick i uppgift att 

tänka på vad de hade som favoritsida på nätet, dels för att ”bryta isen” men också för att 

se hur de väljer att använda internet. 

                                                 

35 Ur Lindgren 2006 
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Urval 

Skolan var informanterna går, ligger i en gränskommun till Stockholm. Den kommunen 

satsar mycket på medier i skolan. De utbildar pedagoger i media och ger skolorna 

datorer. I kommunen finns flera friskolor. Intervjuerna genomfördes i en grundskola i 

årskurs nio. Jag fick träffa skolans elever på morgonen då jag presenterade mig och 

sedan bestämde deras mentor vilka som skulle intervjuas.  

Grupper 

Det blev tre grupper. I grupp ett blev det två pojkar och en flicka. I grupp två blev det 

också två pojkar och en flicka och i grupp tre var det två flickor. Ena eleven i grupp tre 

var tvungen att gå till ett prov efter halva intervjun. Det komplicerar gruppintervjun 

något. Jag kommer att försöka bortse från den delen av intervjun som blev en enskild 

intervju pga. bortfallet av en elev. 

Intervjutillfället 

Intervjurummet blev ett litet grupprum på skolan där jag satte upp kameran på stativ. 

Första gruppintervjun startade trögt och min ovana att intervjua kom fram tydligt. Jag 

ställde flera frågor och fick korfattade svar till en början och fick formulera om frågorna 

lite samt fråga samma frågor igen mot slutet av intervjun. Jämfört med de andra 

intervjutillfällena så tog den lite längre tid. Andra gruppintervjun gick smidigare och 

eleverna diskuterade mer med varandra. Tredje intervjun behövde jag inte fråga så 

ingående då de berättade och tog vid efter varandra och visade på sina likheter och 

olikheter. Rummet var litet och att eleverna var medvetna om kameran märktes i början 

av intervjun. De kommenterade hur den såg ut och ville gärna titta genom kameran. Allt 

eftersom intervjun fortsatte så glömde de bort kameran. Att vara objektiv som 

intervjuare var så klart helt omöjligt. Det skulle vara fel av mig att inte svara på en fråga 

från någon av informanterna. De ville ha en förklaring eller ett förtydligande av frågan. 

I kontrast mot Jan Trost
36

 råd om att inte reagera på det som sägs, så ofrivilligt blir det 

kontakt och ömsesidig påverkan mellan mig som intervjuare och ungdomarna som 

intervjuas. Det kan påverka intervjusvaren något. 

                                                 

36 Ur Trost 2005 Sid.83 
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Resultat/resultatbeskrivning 

Jag delar upp frågorna efter 4 frågeområden, för att få så uttömmande och utförliga svar 

som möjligt. Samtalen handlade om 

Vanligaste internetsidan 

Skolan och medier 

Bilder/bildbehandling 

Bruk av bilder 

Svaren är från alla intervjuerna där de svarar kring frågeområdena. Jag har inte delat in 

dem efter de olika grupperna då svaren inte skilde sig mellan dem så mycket. 

Vanligaste internetsidan 

På frågan om vilken favoritsida de har på nätet, svarade alla att de använder Facebook
37

 

och MSN
38

 främst för att prata med andra och hålla kontakt med vad som händer. Det 

var den inledande frågan för att få veta vad som är som en vardagssyssla på nätet. 

J: Facebook. 

F: Ja… 

R: Det är typ MSN, jag använder, alltså på nätet . Jag bara snackar med folk 

Nästan alla jag intervjuade hade en vana av att använda datorn varje dag. En av eleverna 

hade bara dator varannan vecka då ena föräldern inte har internet och dator. Av 8 så är 7 

ute på nätet i snitt 2 timmar om dagen. Enligt min egen uppfattning tänker de inte på att 

de har på datorn på även när de gör läxorna och då pratar med sina vänner via MSN och 

får läxhjälp av sina vänner. Vännerna använder googels sökmotor till sökningar för 

information precis som de själva gör. När de inte gör läxor är de framför allt på MSN 

och chattar med sina vänner. De är också på Facebook och chattar, ibland skriver de i 

båda samtidigt. En del är på You Tube
39

och lyssnar på musik och tittar på olika 

                                                 

37 Facebook är en nätgemenskap som grundades 4 februari 2004 av studenten Mark Zuckerberg. I april 

2009 uppskattades att sidan hade över 200 miljoner medlemmar världen över och växer snabbast av alla 

sociala nätverk och communities. 
38 MSN är ett klientprogram för direktmeddelanden utvecklat av Microsoft.  Förutom vanliga 

textmeddelanden kan användaren använda antingen uttryckssymboler, mikrofon eller webbkamera. 
39 YouTube en av de snabbast växande webbplatserna på Internet och rankas som den näst mest populära 

webbplatsen på Alexa och vinner över MySpace när det gäller tillväxt. Enligt ett meddelande 16 juli 2006 

ses det på över 100 miljoner klipp dagligen på YouTube och 65 000 nya videouppladdningar görs varje 

dygn. Sajten har nästan 20 miljoner besökare varje månad enligt Nielsen/NetRatings , 44 % är kvinnor 

och 56 % män och 12–17-åringarna är den största åldersgruppen. Enligt undersökningar från Ellacoya 

Networks tar YouTube upp cirka 10% av all bandbredd på Internet.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Community
http://sv.wikipedia.org/wiki/4_februari
http://sv.wikipedia.org/wiki/2004
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/April
http://sv.wikipedia.org/wiki/2009
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videoklipp. De sprider snabbt det som anses coolt eller kul av videoklippen. Tidsbrist är 

en av de stora orsakerna till att de inte gör mer på nätet just nu, men de har tidigare 

spelat onlinespel som World of Warcraft
40

, många spel är sociala och bygger på att man 

samarbetar och kan dra nytta av varandra. Dessutom är det viktigt att kunna söka 

information på ett snabbt och effektivt sätt för att kunna lösa de problem som dyker upp 

i spelen. Flera sa att det kostar pengar, så de spelar föregångaren istället för den är 

gratis, WarCraft3. I frågan om vad de tittar på TV så tittar de flesta på Scrubs och andra 

TV- såpor. Ofta slötittar de på TV som är på i bakgrunden.  

W: (ler) öhh, asså jag brukar ofta när jag kommer hem i alla fall vissa dagar när jag inte ska någon 

annanstans så slänger man bara på TVn och så brukar jag försöka plugga samtidigt. 

F: nä men precis den är i bakgrunden, nu har jag placerat mitt dataskrivbord framför tvn, alltså inne 

på mitt rum så jag kan sitta och plugga samtidigt som jag kan titta på tv, sedan lägger jag mig en 

halvmeter bakåt och lägger mig och sover…(Ler) 

Skolan och medier 

För att ta reda på var de använder datorn, ställde jag frågan: Jämfört med hemma, vad 

gör ni på datorerna i skolan?  

J: Lika dant… 

R: alltså vad vi gör här? 

J: inte lika dant (ler) 

R: nämen typ skriver ut papper och… 

F: om datorerna funkar ja (tittar menande på R) 

R: ja(tittar förstående på F) 

J: Från Word och så 

Det visar sig att alla hellre skriver hemma och skriver ut det de jobbar med i skolan 

hemma. De tycker att skolans datorer är dåliga och sällan fungerar. Om de skulle 

fungera så är de alltid upptagna. Den här skolan förväntar sig också att eleverna har 

datorer hemma samt internet och att de kan använda dem.  

C: mest information, söka information till skolarbeten och den här skolan bygger mycket på att man 

har tillgång till internet även när man är hemma, för att kunna skriva ut uppgifter från skolans 

hemsida  

                                                 

40 World of Warcraft, ofta förkortat WoW, är ett spel utvecklat av Blizzard Entertainment. Handlingen 

utspelar sig i de två världarna Azeroth och Outland vilket är samma plats som de tidigare spelen i serien 

Warcraft utspelat sig. Detta spel skiljer sig dock till stor del från föregångarna i stil och utveckling. Under 

de första månaderna såldes 1,5 miljoner exemplar. Det är det spelet som sålt mest någonsin vid lansering. 

Spelet har över två miljoner spelare i Europa och strax över 11 miljoner spelare världen över. 
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Den känsla eleverna förmedlar om sina skolböcker är att de upplever att de inte har 

skolböcker. De uttrycker att de ska leta information på nätet till sina skoluppgifter. 

M: vi har ju inga skolböcker… 

W: Nej det är ganska ont om dem… 

F: Alltså vi har ju men vi får ju utskrivet material, men det tappar man ju bort och så 

Jag ställer en följdfråga då jag undrar över hur de gör då de svarar att de inte har 

skolböcker, jag frågar: så hur gör ni då? 

F: Googlar 

M: vi får ju, ja Google, länkar via mail ifrån våra lärare 

F: Alltså vi har ju kunskapsboken där vi har allt material och länkar samlade. Så kommer du in på 

mimersbrunn som är som andra skoluppsatser hemige plus(?) eller vad det heter och …(?) googlar 

och (rycker på axlarna) 

De flesta av ungdomarna vittnar om att de har lärt sig av andra, kompisar, föräldrar eller 

syskon.  Ett tydligt svar gav en flicka i sista intervjugruppen.  

Hur mycket av att använda sig av olika sökmotorer och nätet har ni lärt er i skolan? 

C: inte särskilt mycket, när jag började på den här skolan kunde jag redan ganska mycket, bl.a. har 

jag en storebror som är väldigt intresserad av it, då är det lättare att fråga honom än att försöka ta 

reda på det själv liksom, när jag var mindre typ 6-7 år så ville jag vara som han och då är det klart 

att jag lärde mig saker, och det har jag nytta av nu, vi har lite grand om källkritik, fast det har man 

lite grand reflekterat över själv också de har bara nämnt det här på skolan 

 

Bilder/Bildbehandling 

För att ta reda på hur eleverna hanterar bilder eller ser på bilder, så försöker jag få fram 

deras vanor och mönster på hur de pratar om bilderna och vilka bilder de eventuellt 

lägger upp på nätplatser. Vad gör man på Facebook? 

F: Jaa, vad gör man på Facebook? Man skriver till andra? Jag vet inte man lägger upp bilder, 

kommenterar andras, men de är liksom istället för att smsa med folk så kan man smsa med alla 

samtidig (ler)och hålla koll på folk också. 

Det vanligaste svaret av eleverna var att de inte bildbehandlar bilder alls då de sätter 

upp dem på nätet, framför allt de bilder de sätter upp på Facebook. De tittar gärna på 

andras bilder och kommenterar dem med uttryck som kul, vad det föreställer och om de 

är snygga. Facebook är framför allt till att prata med kompisar i likhet med MSN. 

Behandlar du bilderna innan på något sätt? 

F: nej, jag orkar inte jag bara lägger upp dem. 



 20 

 

En av eleverna var mer intresserad av bildbehandling och fotografering än de andra. 

Den eleven har flera bildbehandlingsprogram som denne har fått av sin mamma och en 

digitalsystemkamera med två extra objektiv till. 

M: Deviant Art, man lägger upp sina egna bilder, det kan vara allt från teckningar som du har gjort, 

skisser måleri, bilder, Photoshop behandlade bilder, eller fotografier. 

Jag blev spontant nyfiken och frågade vidare för att få veta hur hon använder 

programmet och vad som händer på Deviant Art. 

Du använder dig av programmet Photoshop? 

M: Ja, Jag gör det, jag fotografer och sedan redigerar om färger, för det mesta. 

M: alltså det är mest att jag fotograferar, och när jag redigerar jag inte bilden så att så någon person 

blir grön i ansiktet, utan mest för att få ett bra ljus i bilderna och vissa gånger kan det bli att man 

redigerar en blogg layout liksom. 

Använder du något annat bildbehandlingsprogram? 

M: Nej… inte mer än det programmet som kommer med nikon-kameran. 

Hon tänker aktivt kring bilder och vill gärna visa upp dem via nätet för andra. Hon har 

stöd av sina föräldrar och andra ungdomar som ger henne tips via nätet på de bilder hon 

lägger upp, hon i sin tur bedömer och poängsätter andras bilder. Samma elev har 

kunskaper kring digitala medier och vet hur man från mobilen kan ladda upp bilder 

direkt, där man är. Då kan man i och för sig redigera bilderna direkt i mobilen men det 

gör hon inte. Hon är medveten om risker med att inte ha rättigheter till sina bilder eller 

att någon annan kan ladda ner dem och använda dem till något. Så hon har lärt sig ett 

sätt att skydda dem. Hon sätter på dem Watermarks
41

. En av pojkarna är medveten om 

att alla bilder som man lägger upp på Facebook äger Facebook rättigheterna till.  

De vanligaste motiven på bilderna med mobiltelefonen är kompisar eller något 

”ovanligt”. 

F: alltså det beror på alltså grejor som är viktiga att fånga, typ när en katt hade lagt sig i ro på min 

moppe, så är det väldigt viktigt att fota det men övrigt det blir ganska kass kvalité liksom. 

W: (avbryter) Vem orkar bära med sig en riktig kamera hela tiden liksom för att fånga de här…(M. 

räcker upp armen)… ja du! (kastar en blick mot M)… du är ett extremfall, då är det alltid skönt 

med en mobil kamera, då är det bara oh shit faan ballt(illustrerar med händerna) så klick. 

Det finns variation i grupperna med användning av mobilkameran och hur man 

använder bilderna. Det vanligaste är att man inte gör något med dem. Alla är överrens 

                                                 

41 Watermark är en digitalsignatur på bild, som visar på upphovsrätten. 
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om att bilderna håller en dålig kvalité och att det inte spelar så stor roll vad man gör 

med bilderna. 

Vad tycker du om kvalitén på bilderna i mobilkameran? 

C: de är tillräckligt hög kvalité för mig för jag använder inte det till någonting jag har dem bara på 

mobilen, jag lägger inte över dem på datorn eller någonting 

F: vad jag vet ju att trots att du har 13megapixel på mobilkameran så blir det ändå inte samma 

skärpa som på en 5 megapixel digitalkamera, för linsen är fortfarande så här liten (visar med 

fingrarna) de har ju tryckt ihop allting i en liten mobil så det spelar ingen roll. 

Det är två elever som tycker annorlunda kring bilder på nätet. De flesta sätter upp bilder 

spontant, men det finns undantag i gruppen med två flickor. De är mycket försiktiga 

med vad de visar och även en del på vad de ser på nätet. De är oroliga över att bilderna 

ska användas till något annat. Oftast låter de bilderna vara kvar i mobilen, utan att lägga 

över dem till datorn. 

E: jag är ganska strikt uppfostrad så jag har aldrig lagt ut bilder på mig själv på internet för min 

familj brukar säga att de bilderna kan användas på ett dåligt sätt, då blir det så, så jag gör det inte 

det. Men jag känner massor av folk som gör det och jag brukar vara på bilddagboken också och där 

är det ju jätte många som lägger ut bilder på sig själva men jag gör inte det. 

C: Jag är också ganska privat med mina bilder jag har en bild att människor vet vem jag är, om de 

inte känner igen mitt namn men annars så lägger jag inte ut bilder på mig själv eller mina kompisar 

eller någonting… jag har lagt ut bilder på mina katter (ler)annars, det är lite svårt att tracka det. 

 

Bruk av bilder 

Eleverna återkommer ofta till att de inte har tid att surfa och spela på nätet, samt att de 

har mycket läxor så de löser sin vardag på olika sätt med det som är i deras vardag, 

förutom läxor så är det kompisar, en dator samt TV förutom bilder som de ser på nätet 

som via Facebook eller se på filmer på Youtube. 

F: den lilla tid man har över lägger man på annat inte att sitta ner och spela på datorn 

F: hellre tittar man på TV, då slappnar man av lite 

W: och sova…(Ler) 

Det visar sig att de flesta av dem tittar på TV varje dag och att det är samtidigt som när 

de ska göra läxor eller annat, även då de är på datorn och surfar. 

E: min typiska vardag för bara några veckor sedan faktiskt var att jag kom hem från skolan tittade 

på how i met your mother, sen tittade jag på Disney Chanel faktiskt (ler), jag tycker att det är 

extremt roligt faktiskt sen tittade jag på en rysk dokusåpa för jag är från Ryssland sen titta jag på 

scrubs vid sex så börjar jag plugga till tio ungefär 
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C: jag är mer när jag kommer hem pluggar jag litegrand sen tittar jag på Gilmore girls, som är en 

såpa som jag följer(ler) ibland så tittar jag typ på Scrubs eller något sådant där lite såna bitar som 

man inte behöver följa. 

Eleverna tittar vanemässigt på olika TV-serier och ser det som avkoppling. Tv-serier 

som Scrubs är något som sju av åtta tittar på. Det är också viktigt med vänner och att 

sova. Eleverna tittar även på TV via datorn. 

F: men jag har inte tid just nu…så 

Varför har ni inte tid? 

M: skolan, social liv med kompisar  

F: den lilla tid man har över lägger man på annat inte att sitta ner och spela på datorn 

W: och sova…(Ler) 

F: hellre tittar man på TV, då slappnar man av lite 

Vad tittar man på tv? 

F: eller titta på tv, det gör jag på datorn 

 

Det som kommer fram till sist bland ungdomarna är en slags medietrötthet. Framför allt 

på datorn med internet och spelen. Förutom tidsbrist så väljer de bort att spela framför 

att göra något annat som att se på TV eller vara med kompisar. 

Varför har ni slutat med det? 

J: jag vet inte, man gjorde det så länge att man tröttnade 

R: mmm 

 

Analys och tolkning av resultat 

Vanligaste internetsidan 

När ungdomarna pratar om vilka sidor som de har som favoritsida, säger alla att det är 

Facebook tätt följt av MSN.  Hur talar de om sin användning?  De säger … man skriver 

till andra … man lägger upp bilder... De fortsätter med … istället för att smsa med folk 

så kan man smsa med alla samtidigt och hålla koll på folk också. Det stämmer med vad 

Elza Dunkels
42

 skriver att de flesta använder det för klasskamrater, nära vänner och 

familj, som sociala medier. Att jag ställde frågan med Vad gör man…? Kan ha bidragit 

                                                 

42 Dunkels. 2009 



 23 

 

till att de svara med man.  Annars är det inte nödvändigt att de faktiskt själva lägger upp 

bilder, men de vet att andra gör det. 

I första gruppen finns Pojke J, R och flicka F. Där är det pojke J som styr, mycket ofta 

säger han emot sig själv för att styra. Han säger först att man lägger ut bilder, då F 

tvekar på vad man gör och tittar på honom anklagande. Hon säger sedan att hon lägger 

ut bilder ibland från något man har varit ute med kompisar och så. Senare säger J att nä, 

jag kollar bara och så pratar man också, som replik till F.  

Då R säger att jag laddar fortfarande ner (han refererar till att ladda ner från nätet trots 

den nya ipred-lagen) så visar J med ett leende sin hand som en pistol mot Rs huvud, 

som ett skämt och för att styra. Trots det säger J emot sig själv igen. Han säger, när man 

tar upp hemmet gentemot skolan, att när de kommer hem då jävlar då höger klickar vi. 

Med vi menar han dem själva. Det är tydligt att det finns mer än en mening och 

meningsskiljaktighet. Eftersom skolans datorer är låsta så att man inte kan högerklicka 

på dem så är det något man gör hemma. Det innebär att man kan ladda ner saker på 

datorn t.ex. 

Skolan 

Var lär de sig om internet och datorn? Alla tycker att skolans datorer är dåliga och jämt 

upptagna, men även där kommer det fram lite makt och kunskapskamp mellan 

ungdomarna. I grupp två som består av pojkarna W, P och flickan M, är den allmänna 

uppfattningen om att datorerna alltid är upptagna, kommentaren från W (som styr) … 

så är det ganska svårt att få tillgång till en dator här… P avbryter och säger… tycker 

jag ju inte och tittar på W. Då backar W för att ta kommandot igen och säger va, inte 

längre men det var, det är inte lika många som använder dem. Men P släpper inte 

kommandot och forsätter, … det är så många som har dåliga ursäkter, de går ett varv 

och … Det är en uppfattnings ändring på gång och det allmänna tyckandet om att 

datorerna är att de jämt är upptagna är på väg att försvinna.  

Annars är attityden sådan att P säger att han har en egen laptop som skoldator … nej jag 

klarar mig inte utan den, det är ålderdomlig att skriva för hand. Direkt replik från W, 

Jag skriver inte uppsatser för hand, dem skriver jag hemma iså fall … då brukar jag 

inte utnyttja datorerna här för mer än bara för det som jag inte kan få tillgång till 

hemma.  
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Samtliga informanter säger att de gör sina skolarbeten när de är hemma på sin fritid. I 

hemmet har de tillgång till internet och MSN där de fort kan skicka iväg en fråga och få 

hjälp av sina kamrater vid läxläsning. Det bidrar till att läxläsningen också är något de 

gör gemensamt och blir då ett umgänge över nätet med flera av deras vänner. Det är ett 

informellt lärande. Som Roger Säljö
43

 menar att kunskapsproduktion inte enbart är 

förbehållet skolsituationen. Den sker ständigt människor emellan. Sätt att förstå och 

manipulera världen och sig själv, dvs. det vi kan kalla kunskap, har således sin naturliga 

existens i samspel mellan människor. Det blir tydligt att ungdomars sociala nätverk 

hjälper dem att hitta information på nätet, de hjälper varandra. Vi ser dem som den nya 

digitala generationen. Skolverket säger att de är väl förtrogna med den digitala tekniken 

och har förmågan att arbeta med flera saker samtidigt. 

De här eleverna ska delvis göra uppgifter på egen hand. De får e-post från sina lärare 

med länkar på nätet och de har en portal på skolans nät där de når NE och andra tips och 

länkar. Portalen fungerade inte då vi gjorde intervjun, men skulle snart fungera igen. 

Skolan försöker att möta ungdomarnas sätt att göra skolarbeten. Informanterna säger 

själva att de inte har skolböcker. 

Bilder/bildbehandling 

De flesta av eleverna tittar inte analyserande över bilder de lägger upp på nätet. De ser 

inte på de bilder de tar med mobilkameran mer än att de är roliga och visar på en kul 

situation. I de flesta fall blir bilderna kvar i mobilen utan att de hanteras på något sätt.  

Ändå är de aktiva med att ta bilder och berätta om dem för andra. Framförallt gäller 

detta de bilder de tar med mobilkameran.  

En av mina informanter använder programvaror till att bearbeta bilder. P ifrågasätter att 

M skulle ha programmet, som han säger att han själv laddar ner tio gånger per år från 

Pirate Bay, med nummerkod och nycklar till. Det visar på att han skulle använda 

programmet. Men det berör han inte.  M har fått sin kamera med objektiv och 

programvaror att bearbeta bilder ifrån sin mamma. Hon säger … ”alltså det är mest att 

jag fotograferar, och när jag redigerar, redigerar jag inte bilden så att någon blir grön i 

ansiktet, utan mest för att få ett bra ljus i bilderna och vissa gånger kan det bli att man 

redigerar en blogglayout liksom”…  

                                                 

43 Säljö, 1996  sid. 127 
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Att hon använder programmet till att bearbeta bilder blir självklart men hon ändrar sig 

vid blogglayout till att man gör det. Det kan betyda att hon inte sysslar med det längre. 

Hon berättar att hon lägger upp bilderna på Deviant Art, där de som är med i gruppen på 

nätet kan kommenterar varandras bilder. Dessutom får alla hjälp med att bedöma andras 

bilder. Det är informellt lärande.  Gillian Rose
44

 menar att hur vi ser och tolkar bilder är 

kulturellt förutsatt. Så i kulturen på nätplatsen Deviant Art lär de varandra en sorts 

bildkultur. 

När M berättar om bildbehandling är pojkarna mycket tysta och lyssnar.  

Birgitta Kullberg
45

 menar att kunna tolka bilder är att ha förmågan att förstå och till det 

menar hon att man måste använda sina tidigare erfarenheter.  

Bruk av bilder 

Av åtta informanter är det två som fortfarande laddar ner filmer från nätet trots Ipred-

lagen.
46

 En av pojkarna som är med i första gruppen R. Han säger att han går ofta på bio 

… man kan gå för halva priset… om det är en bra film då laddar man ner den och ser 

den igen. De i samma grupp svarar honom.  J säger visst och F säger ja. De säger så fast 

de tidigare sa att de inte laddar ner något från nätet längre. Så man i det fallet gäller för 

alla i allmänhet.  

 De benämner bilder de tar med mobilen som lite roliga, Till exempel en bils 

registreringsskylt, om det står något kul, eller bilder från en fest. Fast samtidigt kan de 

bedöma att kameralinsen är dålig på en mobilkamera även om det är höga megapixeltal, 

vilket innebär att det inte blir så bra bilder då. De visar på ett intresse för bilden, men 

inte på hur bra de är eller om den har ett budskap, mer om det är vänner, djur eller något 

roligt på bilderna. Trots det visar de på stor aktivitet att ta bilder ofta och främst med 

mobilkameran främst.   

KK-stiftelsen
47

 jobbar för att eleverna ska kunna tolka den informationen som de själva 

har ladda ner. Det i sin tur ställer krav på pedagogerna. För en bildpedagog på 

grundskolan ger det en utmaning att lära ut ett etiskt och kritiskt tänkande kring vad 

                                                 

44 Rose, 2007 sid. 
45 Kullberg, 1992 
46 Ipred DN.SE, 2009-05-17 och bilaga4 
47 http://www.kks.se/  

http://www.kks.se/


 26 

 

som får användas i skolarbeten eller t.ex. i skoltidningar. Enligt denna information från 

KK-stiftelsen så räknar de med att ungdomar fortsätter att ladda ner från nätet, trots 

Ipred-lagen. 

Informellt lärande 

De använder nätet i skolarbeten genom att söka information. De gör skolarbetena 

hemma samtidigt som de ser på TV och har på MSN och Facebook. De är vana att 

kunna skicka iväg en fråga och snabbt få svar på var de hittar informationen.  Det kan 

tolkas som informellt lärande. Ungdomarna talar gärna om sitt kunnande om nätet, även 

risker och att man inte längre har rättigheterna på sina egna bilder, då de hamnar på 

nätet. De brukade spela spel men har inte tid längre. De berättar att de har syskon eller 

andra vänner och föräldrar som har lärt dem att använda datorn. Det är oftast vänner och 

släktingar som visar vad som är rätt sätt på nätet och var man kan ladda ner film och 

musik. Det kan kallas det informella lärandet. Nu i spåren av I-predlagen har flera 

föräldrar förbjudit nedladdning från nätet. Några av pojkarna fortsätter dock att ladda 

ner både film och program som kräver licens.  

Sammanfattning 

Alla ungdomar som blev intervjuade är datavana och ser på datorn som en 

vardagsapparat, en av alla bland hemelektroniken. De använder dator till sociala 

kontakter och informationssökning. Mobilkameran menar de är bra att ha, men de 

tycker att det inte blir så bra kvalitet på bilderna. De tar många bilder, och de flesta blir 

kvar i mobilen. Flera av informanterna är teknikkunniga och vet att linsen är av sämre 

sort trots flera megapixlar på mobil kameran. De kan se om en dator är gammal eller ny 

men de lägger inte stor vikt vid det. 

Sociala kontakter är bland det viktigaste för dem. Därför är både Facebook och MSN 

stort. I Sverige kommer programmet MSN med när man köper en dator. Alla ungdomar 

i den här undersökningen ser MSN som den enklaste vägen att ha kontakt med sina 

vänner. SMS på mobilen är lika viktig. Att de hellre skriver hemma kan ha betydelse då 

de kan nå varandra via MSN för att få hjälp snabbt, de har ett stort kontaktnät där de lär 

saker av varandra genom det informella lärandet. I det fallet handlar det mest om olika 

skoluppgifter men en av dem har stor nytta av andras tips och som hon får via sina 

upplagda foton på Deviant Art. Hon kan också själv betygsätta andras bilder och ge tips 

om bildbehandling. Mest överraskande är att de flesta visar på en medietrötthet. De 
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väljer att göra något annat med sina kompisar på fritiden än att spela spel eller att titta 

på TV. 

Diskussion 

Det var svårt att fånga det informella lärandet. Visst berättar de mycket om att de pratar 

med varandra via nätet samt att de skickar ut frågor och får svar vilket kan var 

informellt lärande. Men mest ser de här eleverna det som om det är underhållning och 

avkoppling med all otryckt media. Sociala medier är deras första val efter spel, de spelar 

inte så mycket längre då läxor tar så mycket tid. Trots att de flesta av mina informanter 

värderar sina kompisar högre än kommunikationen på nätet är de faktiskt ganska 

mycket på nätplatser som Youtube, Facebook och använder sig av MSN.  

Digital Youth Project skriver att vuxna både kan och bör spela en viktig roll på nätet, 

både som förebilder för den personliga utvecklingen och ett slags informella handledare 

som vägleder lärandet inom olika intresseområden. Visst bör vi vuxna fråga våra elever 

om deras medievanor och vi bör också vara på de olika webbplatserna för att vara 

vägledare. I den skolan som jag arbetar i har årskursåttas elever startat en mobbnings 

kampanj på Facebook mot vissa av sina klasskamrater i ren ovisshet att andra kan läsa 

detta, det var tur att flera av lärarna hade någon av ungdomarna som kontakt och kunde 

läsa deras kommunikation. Vi pratade i hela klassen om det som inträffat och att det 

betraktas som mobbning, vi pratade även allmänt om hur man ska bete sig på Facebook 

och andra platser på internet. Mobbningen skedde på deras fritid så egentligen är det en 

fråga för föräldrarna men vi kan inte lämna över det helt då det påverkar klassen stort. 

Det flesta av flickorna i högstadiet har en egen blogg. I deras bloggar sätter de upp 

bilder på sig själva och sina kamrater, bland och alltför ofta blir bilderna för 

utlämnande. Det skulle vara bra om man tog upp till diskussion hur man tolkar bilder 

och lär ut bildanalys till alla ungdomar. Det skulle öka deras förståelse inför sina egna 

bilder. 

I sin undersökning fick Digital Youth Project fram att pojkar flörtar över nätet. Bland 

eleverna i intervjuerna berättade inte pojkarna om det. Det kom inte fram i medierådets 

undersökning heller. Men flickorna i grupp tre berättade hur den ena av dem brukade få 

sms meddelanden på nätterna av pojkar och hon svarar tillbaka till dem, så pass ofta att 

hennes pappa blev chockad över mobilräkningen. Senare fick hon en egen dator och nu 

pratar de via MSN. Så visst gör de mer på nätet än min undersökning fick fram. 
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Eleverna nämnde flera gånger att skolans datorer inte är bra, de använder datorerna till 

att skriva ut sina uppgifter och kanske till att söka på nätet efter information till 

skolarbeten. Jag vet att deras datorer är blockerade för vissa moment som att högerkicka 

och ladda ner något på datorn, de säger själva att det inte går att högerklicka. Jag undrar, 

då de använder datorn hemma och det inte finns några hinder, är de mer kreativa då? 

Minst två av eleverna kan programmet PhotoShop och använder det och det har de lärt 

sig hemma. De hanterar bilder och tänker olika bildlösningar. En av eleverna är mer 

aktiv i bildhantering och tänker mer på hur bilden ser ut och vad den säger. De flesta av 

informanterna verkar inte kunna bildbehandling eller så vill de helt enkelt inte göra det. 

Trots det pratar de mycket om bilder och tar mycket bilder med mobilkamera, fast då 

blir bilderna oftast kvar i mobilen. 

Trots att sociala medier är väldigt populära bland tonåringar och eleverna i mina 

intervjuer bekräftar att så är fallet men medietröttheten märks och de uttrycker det i 

intervjun, de vill hellre träffa sina kompisar. Jag tror att när pedagoger och elever möts 

och jobbar med internet och andra medier så blir det bara en naturlig del i arbetet för 

alla, även för eleverna.  

Jag tror att vi som var vuxna när internet kom egentligen aldrig kan fullt ut förstå den digitala 

revolutionen som de unga tar för självklar, det är som att tänka sig in hur det var i samhället före 

elströmmens införande. På sikt kommer den digitala världen att helt förändra vårt sätt att se på 

kunskapsinhämtning, läromedel och inte minst skolans utformning.48  

Roger Säljö skriver om just den utvecklingen om digitala medier och 

kunskapsinhämtning. Men vad är egentligen kunskap? Jag tror att jag skulle kalla det 

informationshämtning, och därefter när det är bearbetat, inte alltid på datorn eller nätet, 

så kan det bli kunskap. För att det ska bli kunskap behövs det pedagoger och informella 

lärare. 

Det jag ser som ett problem är att mina informanter inte tycks tänka igenom de bilder på 

sig själva som de lägger upp på olika nätplatser eller bilder de ser på nätet. Förutom att 

de kommenterar att det kan se roligt ut eller att det är någon de känner eller känner till. 

Min rädsla är att de inte kan koda av hur bilder manipuleras i medierna eller vilken 

kontext bilder kan ha eller kan få eftersom alla bilder bär med sig ett budskap. De tar 

uppenbarligen bilder och de pratar om dem, men gör oftast inget med dem. Därför tror 

jag att vi som lärare måste se till att de kan förstå bilder. 

                                                 

48 Säljö, 2005 
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Om skolorna skulle låta datorerna vara utan restriktioner, skulle kanske fler elever göra 

sina arbeten i skolan med pedagogstöd. Vad kan hända om man låter bli att låsa 

högerklicksfunktionen? Eventuellt fylls datorn snabbt på och fyller upp minnet med det 

som laddas ner, exempelvis bilder eller texter. Det kan man komma förbi med 

information och skapa servermappar där man kan spara sina bilder och texter på istället 

för på hårddisken.  

För att kunna arbeta med bilder på datorn behöver de även utrustas med rätt 

programvaror. Att ha en bildundervisning utan att kunna ha med de digitala medierna 

gör att man bryter mot skolverkets styrdokument för ämnet bild. Det kom tydligt fram i 

min undersökning att just de eleverna inte har någon undervisning av digitala bilder 

eller andra digitala medier. Men det förutsätts att de ska kunna använda medierna. Det 

informella lärandet. 

Jag tror att vi kommer att ha ungdomar i skolan som är skolade i speltanken med 

strategier och egna regler, dessutom skickliga i dator användandet. Därför blir vi 

pedagoger även viktiga i att lära ut regler och användandet av andra program än spel 

eller sociala medier. 

Medietröttheten som kommer fram är kanske inte så underligt, då det blir viktigt för 

ungdomarna att ses i verkligheten, de är tonåringar. Men de innebär inte att de skulle 

låta bli att använda datorn. 

Om man vill forska vidare kring det informella lärandet då denna uppsats inte kom 

fram till exakt var den sker, kan man se till att fånga en större grupp ungdomar först 

med enkäter och sedan intervjuer. I framtiden kan man också undersöka uttrycket 

”Homo zappiens” den nya generationen som har haft dator hela sitt liv. Hur påverkar 

det lärsituationen i skolan? Är de annorlunda mot nuvarande elever? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev till föräldrar 

Hej! 

Jag är student på Gävle högskola som just nu håller på att skriva en C-uppsats. 

Uppsatsen handlar om hur ungdomar konsumerar och använder sig av media. Intervjun 

kommer att ta ca 30 min- 1 timme och allt material som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att alla namn på ungdomarna kommer att bytas ut och 

ortens namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. Allt för att det inte ska framgå vem 

som har sagt vad under intervjuerna, det är också endast jag som kommer att ha tillgång 

till det insamlade materialet. 

Er son/dotter är en av dem som valt att ställa upp, och nu behöver jag Ert godkännande. 

Har du frågor eller funderingar kring detta, ta gärna kontakt med mig. 

Med vänliga hälsningar 

 

Elevens namn: ____________________________________________ 

Målsmans underskrift: ______________________________________ 

Ungdomarna kan ta med sig bilder på det som de är intresserade av på nätet eller på TV 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Presentation av mig och studien. 

Informanterna presenterar sig kort med namn och ålder. 

 

Vanligaste internetsidan 

Vilken favorit sida har du? 

Vad gör man där? 

Skolan 

Hur använder ni datorn i skolan? 

Bilder/bildbehandling 

Lägger ni upp bilder på nätt? 

Behandlar ni bilderna på något sätt? 

Konsumtion av bilder 

Tittar ni på film? 

Tittar ni på TV? 

Tittar ni på bilder på nätet? 
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Bilaga 3 

Ungas nätvanor| 2008-05-28 11:38 - Internetworld:  

"Mamma vet bäst" 

 Av Fredrik Wass |   

Nu börjar de digitala infödingarna växa upp. De känner inte till en värld utan internet, 

men frågar ändå mamma om råd. Antropologen Katarina Graffman reder ut hur det är 

ställt med dagens ungdom. För oss digitala immigranter.  

När framtiden på internet ska beskrivas vänder vi oss ofta till ungdomarna och försöker 

förstå deras vanor och interaktionsmönster. Det vimlar av prognoser om hur ”kidsen” 

uppför sig på nätet och vad ”ungdomar av idag” har för förväntningar och krav.  

Företagen letar desperat efter nya affärsmodeller på nya arenor, och experterna kämpar 

om att få ge sin bild av hur det nya medielandskapet förändrar barnen, tonåringarna och 

i förlängningen vuxenvärlden.  

Men få vet hur det egentligen står till. Var allt bättre förr? Är allt precis som vanligt? 

Eller ser vi något helt nytt växa fram? En generationsklyfta långt djupare än den som 

löper mellan dagens vuxna och deras föräldrar?  

Katarina Graffman har det stressigt. Som antropolog med forskning inom 

ungdomskulturen vet hon mer än de flesta om dagens ungdom, och hon anlitas ofta av 

företag. 

Istället för att fråga ungdomar om hur de tänker och agerar har hon själv deltagit i deras 

liv. Det är det enda sättet att verkligen förstå, hävdar hon. Fokusgrupper, 

enkätundersökningar och intervjuer i all ära. De ger ofta en friserad bild av 

verkligheten, distanserad från vardagens faktiska händelser.  

Det är en mångbottnad bild som Katarina Graffman målar upp när hon beskriver hur 

ungdomar tänker kring mediekonsumtion i allmänhet och internet i synnerhet.  

Samtidigt som dagens ungdomar är extremt känsliga för kommersiella budskap och lätt 

genomskådar vad de betraktar som ”köpta” budskap, har de också grunda kunskaper 

inom många områden. Det gör att allmänbildning fortfarande står högt i kurs. Kanske är 

det precis som förr i världen alltså? 
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– Allmänbildning är väldigt viktigt enligt alla ungdomar. Och alla tycker att de är för 

dåliga på att inhämta den kunskapen. De unga som fungerar som upplysande fyrtorn är 

de som är allmänbildade och kunniga om svenska samhället och kan kombinera det med 

att vara street smart, säger Katarina Graffman.  

Hon berättar om hur hon träffat 16-åriga tjejer och slagits av hur vuxna de verkar, för att 

i nästa stund inse att de på vissa områden saknar mycket kunskap.  

– De har dålig kunskap när det gäller att vara samhällsmedborgare, men de vet vad det 

är att vara konsumtionsmedborgare.  

Nätbeteendet skiljer sig också mellan könen. Tjejer bloggar i mycket större utsträckning 

än killar och information på nätet ska gärna gå att relatera till genom blogginlägg. Killar 

i sin tur är mer ute efter att leta information, nyheter och spel när de är på nätet.  

Synen på vad som är en nyhet har även förändrats från den traditionella 

journalistvärderingen till något som är nytt för individen. Ny information helt enkelt. 

– En nyhet för dem är allt som man inte visste. Allt som jag kan omvandla och använda 

i mitt eget mediebeteende.  

Katarina Graffman pekar på hur berättandet har förändrats. Ungdomar är idag vana vid 

och duktiga på att uttrycka sig offentligt på nätet, men de har en annan syn på strukturen 

i en berättelse. Budskapet måste komma snabbt och kopplingen till verkligheten är 

viktig. Just autenticitet är ett återkommande tema.  

– Ber man dem att berätta något så berättar de direkt på. Att tala böcker med dessa 

tonåringar kan vara lönlöst då det verkar som att böcker är en svårtillgänglig, om inte 

rent av tråkig, källa för många som växt upp i det journalistiska 

massmedieinformationssamhället.  

– För inte så länge sedan var litteratur något som gärna förknippades med böcker men 

för vissa ungdomar utplånas gränserna mellan massmedia och litteratur helt och hållet. 

Berättelser på nätet behöver inte ha en början, en mitt eller ett slut på samma sätt som en 

bok. Litteratur blir istället spridning av social realism, det vill säga vardagslivet, hävdar 

Katarina Graffman. Nyheter, samhällsinformation och litteratur ska helst knytas ihop 
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utan början och slut. De böcker som ungdomar ändå orkar läsa måste ha förankring i 

verkligheten och det måste kännas ”på riktigt”.  

– Böcker ska ha ett informationssyfte, vilket uppskattas mer än underhållning. 

I jakten på socialrealism blir bloggar och forum den nya litteraturen. Det finns ett stort 

intresse för sociala nätverk och ”förbjudna” forum. Det blir intressant eftersom 

innehållet är verkligt och kommunikationen kring ett ämne oändlig.  

– Kenza, Blondinbella och Flashback ger socialrealismens litteraturgenrer en modern 

uppfräschning, vare sig man klickar på Kenza för att se vad hon gjort under dagen eller 

läser om vilket rus en viss drog ger på Flashback. 

Enligt Katarina Graffman påverkas även de unga av nätets mer avhuggna och 

dramatiska uttryckssätt som till exempel Aftonbladet.se använder. De får svårt med mer 

analyserande och djuplodande texter. 

Vem har då mest inflytande i ungdomars liv? De allmänbildade och gatusmarta 

kompisarna blir starka informationskällor. Samtidigt visar hennes studier att den vuxna 

generationen fortsätter att spela en stor roll för att filtrera och tolka omvärlden. Trots att 

tillgången till information är obegränsad upplever ungdomarna att det inte går att lita på 

någon. Då blir föräldrarna en fast punkt.  

– Mamman eller pappan blir rådgivare till slut. Så har det alltid varit, men det skulle de 

aldrig säga själva. 

Ungdomarna är extremt kritiska till allt som har med kommersialism att göra vilket 

kommer att påverka näringslivet om 10-20 år tror Katarina Graffman. Relationen mellan 

konsumenter och företag kommer att bli mer jämställd. Konsumenterna blir skeptiskt 

avvaktande och det krävs stor tillit från dem för att lyckas sälja produkter eller tjänster. 

De kommer att vara kritiska och medvetna konsumenter som genomskådar företagens 

budskap och som dessutom är duktiga på att använda ny teknik på olika plattformar. 

Bilden av de svenska ungdomarna kunde helt klart vara värre. Men vilka förlorar på 

internetutvecklingens allt högre krav på mediekritik och sållningskunskap? Katarina 

Graffman tror att vi är på väg in i ett nytt klassamhälle. 
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– De som behöver en auktoritet halkar efter i informationssamhället. De är jättedåliga på 

att söka information. De är bra på att chatta, men fattar inte hur de ska söka eller 

navigera. I det nya samhället kommer klassklyftan att vara mellan dem som kan söka 

information och dem som inte kan det. 

Mycket tycks vara sig likt när man gräver lite djupare bland ungdomarnas värderingar. 

Mamma och pappa vet fortfarande bäst och allmänbildning är eftertraktat. Det som 

skiljer dagens ungdom från tidigare generationer är den hastighet med vilken ny teknik 

och nya kommunikationsformer utvecklats. Det är något som kan vara svårt att 

överblicka men som kommer att förändra människors sätt att leva och kommunicera för 

all framtid.  

– Det är en extremt människovänlig teknik som är tillgänglig. Det är fantastiskt 

revolutionerande att människor plötsligt kan ha kontakt i realtid med människor i andra 

delar av världen, att den lilla människans röst får ett utrymme. Det är 

boktryckarkonstens Ullared! 

– Samtidigt ser vi också i våra studier att det där med att alltid vara tillgänglig och att 

delta börjar bli tröttsamt. Många stänger av sina mobiltelefoner och avinstallerar MSN 

för att man inte orkar. Till syvende och sist är det de mänskliga relationerna som 

värderas högst, att träffas ansikte mot ansikte. 
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Bilaga 4 

EN UTSKRIFT FRÅN DAGENS NYHETERS NÄTUPPLAGA, DN.SE, 2009-05-17 

15:43 

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/kultur-noje/ipredlagen-i-korthet-1.834782 

IPRED-LAGEN 

Ipredlagen i korthet 

Publicerat 2009-03-31 16:29 

Ipred är en förkortning för Intellecutal Property Rights Enforcement Directive – ett EU-

direktiv från 2004. 

Sverige uppfyller redan flera av Ipreds krav. Det är olagligt att ladda ned 

upphovsrättsskyddat material från internet, och att lägga ut det på nätet (ladda upp). 

Men hittills har bara polis och åklagare kunnat få information om vem som har använt 

en viss IP-adress, den sifferkombination som en dator tilldelas när den kopplas upp 

motinternet. Den nya lagen tillåter även upphovsrättsinnehavare (eller deras företrädare, 

som skivbolag) att genom domstol få namnet på abonnenten bakom en IP-adress som 

använts vid olaglig fildelning. 

Ipredlagen börjar gälla onsdagen den 1 april. Regeringen planerar att följa utvecklingen 

och utvärdera hur lagen används. Här följer huvuddragen: 

- Svensk domstol kommer att kunna besluta att en internetleverantör ska ge 

rättighetsinnehavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett 

utlämnande av informationen får bara ske när en domstol har beslutat om detta. 

- Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning vilket innebär att 

rättighetsinnehavarens behov av information vägs mot andra intressen, däribland den 

enskildes integritet. För att rättighetsinnehavaren ska få ut uppgifterna krävs intrång i 

form av nedladdning eller fildelning av viss omfattning. 

- Operatören måste följa domstolens beslut. Den som vägrar riskerar böter. 

Internetleverantörerna måste dessutom spara samtliga uppgifter om vilket abonnemang 

som används av en viss IP-adress. 
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- Rättighetsinnehavaren kan ställa sina krav direkt till den misstänkte, till exempel att 

aktiviteterna ska upphöra, i form av ett varningsbrev. 

- Om rättighetshavaren vill få ut skadestånd går frågan vidare till civil domstol. Där 

måste bevis läggas fram för att det är personen bakom abonnemanget som också ligger 

bakom den olagliga nedladdningen eller uppladdningen. Är brottet omfattande kan den 

misstänkte polisanmälas. 

- Den som döms kan tvingas att bekosta ett sätt att offentligt meddela domen, till 

exempel genom entidningsannons. Enligt förslaget ”torde det mycket sällan finnas skäl 

att namnge intrångsgöraren om denne ärprivatperson”. 

- Lagen gäller inte retroaktivt. 
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