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Abstrakt 
Jag har undersökt vad som har hänt med de elever som gick ut 
Medieprogrammet i Karlstad 1997 och 2001. Jag har även tagit reda på vad som 
har hänt med de elever som gick i det studieförberedande specialutformade 
Samhällsprogrammet med medieinriktning (Sam-Media), år 2001. Syftet med 
undersökningen är att försöka få reda på vad en utbildning på Medieprogrammet 
och Sam-Media i Karlstad kan leda till samt vilka upplevelser eleverna har av 
gymnasietiden. Mina frågeställningar handlar om varför eleverna sökte 
programmen, hur eleverna upplevde gymnasietiden och vad som har hänt sedan. 
Anledningen till att jag väljer dessa frågeställningar och elever är för att jag vill 
att de ska ha ett lite längre perspektiv på sin egen utbildning och en längre 
erfarenhet av livet. Detta ger oss lärare en ”långsiktig feedback” på vad som varit 
bra med utbildningen och vad som kan göras bättre. Det kan även skapa en 
förståelse för medieprogrammet status och en möjlighet till förändring. 
 
Undersökningen och texten bygger till stora delar på en enkät. I analysen av 
materialet görs jämförelser med tidigare undersökningar. I mina slutsatser 
försöker jag att ställa resultaten i relation till tre olika perspektiv; ungdomstiden, 
ungdomar och populärkulturen samt olika utbildningstraditioner. Tre viktiga 
perspektiven när vi pratar om och försöker förstå dagens unga som befinner sig i 
utbildning. 
 
Resultatet visar att Medieprogrammet elever är nöjda med sin utbildning. De har 
fått jobba med sina intressen på ett praktiskt sätt och de har haft roligt. Sam-
Media eleverna är inte lika nöjda. De har inte fått jobba lika praktiskt och de har 
inte haft lika roligt under sin studietid. MP eleverna har utvecklat, kreativitet, 
initiativförmågan och självförtroendet betydlig mer än Sam-Media eleverna. Det 
är inte så stor skillnad i vad eleverna har upplevt när det gäller vad de lärt sig på 
allmänbildningsnivån, eller vad de har haft nytta av, både för vidare studier och 
för arbeten. Studiebenägenheten hos medieeleverna i Karlstad är hög. Det är inte 
så stor skillnad på antal vidareutbildningar i de två olika programmen, trots att 
det ena är studieförberedande. Däremot tar det längre tid för Medieprogrammets 
elever att börja studera. Det är också fler av Medieprogrammets elever som 
arbetar inom och studerar vidare inom mediesektorn. Sam-Media programmet 
speglar en utbildningstradition som är mer teoretiskt akademiskt traditionell och 
Medieprogrammet en nyare praktisk/reflektiv, processorienterad 
utbildningstradition. Den senare har i denna undersökning nått ett bättre resultat.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och val av intresseområde 
Idag har medierna väldigt stor betydelse i samhället på olika sätt. I 
ungdomskulturen är medierna en viktig del. Ungdomar söker och prövar sin 
identitet i medier. De har kontaktnät och kommunicerar via medier. Medierna 
ger dem underhållning och förströelse där de ”lär” sig om relationer och att 
hantera konflikter. Ungdomarna söker fakta och får kunskap om världen via 
medier. De använder även medierna aktivt och skapar kreativt. Det är en av 
anledningarna till att Medieprogrammet är ett relativt populärt program bland 
ungdomar.  
 
Jag undervisar på Mediepedagogiskt Center (MPC), en del av kommunens 
största gymnasieskola i Karlstad. På MPC har vi det nationella 
Medieprogrammet (MP), som är ett yrkesförberedande program, samt ett lokalt 
specialutformat Samhällsprogram med Medieinriktning (Sam-Media) som är 
mer teoretiskt och studieförberedande. Flera yrken inom medieområdet 
förutsätter idag studier på eftergymnasialnivå. Yrken som journalist, informatör, 
marknadsförare, copywriter, art director, fotograf, redigerare, kameraman, etc. är 
svåra att få med bara en utbildning från Medieprogrammet på gymnasienivå. 
Idag finns det flera utbildningar på eftergymnasial nivå som kan leda till dessa 
yrken. De som har examen från KY, Folkhögskolor, Högskolor eller Universitet 
bör ha större möjligheter att få jobb inom Mediebranschen. 
 
Därför ser jag det som viktigt att förbereda eleverna på MP för fortsatta studier. 
Gör vi det? Hur många elever studerar vidare eller får eleverna de eftertraktade 
mediejobben ändå? Och hur går det för de elever som läser det teoretiska 
medieprogrammet, Sam-Media? Vi lärare vet egentligen inte så mycket om vad 
som händer med våra elever efter utbildningen hos oss. I mitt arbete har jag tagit 
reda på vad som hänt med våra gamla elever och vad de tyckte om utbildningen 
på MP och Sam-Media? 
 
1.2 Medieprogrammet nationellt 
Mediernas betydelse i samhället hade ökat kraftigt sedan 80- talet, speciellt i 
ungdomskulturen. Detta stora och växande intresse för medier som fanns hos 
ungdomar skulle det nya Medieprogrammet tillgodose. MP var en av nyheterna 
som presenterades 1991 i propositionen ”Växa med kunskaper”. Programmet 
blev i första hand ett yrkesförberedande program som skulle ge en adekvat 
utbildning för ett diversifierat medieområde. Utvecklingen inom medieområdet 
gick snabbt och man ansåg att det skulle finnas en möjlighet för ungdomar med 
modern medieutbildning att komma in i branschen. 1 Medieprogrammet blev 
snabbt ett populärt program bland eleverna. Vid starten 1992/93 erbjöds det vid 
8 skolor. En stor efterfrågan gjorde att medieprogram byggdes ut i många 
kommuner och 1996/97 erbjöds det i 89 skolor med ca 10 000 elever. 2

 
Programmet byggdes upp av ett stort antal valbara kurser som kunde kombineras 
på en mängd olika sätt. Olika kombinationer kunde leda mot olika inriktningar 

 
1 Skolverkets rapport nr 149 (1998), Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck, Uppsala, Liber, s. 137 
2 Ibid., s. 140 
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och vitt skilda yrkesområden inom media. I Skolverkets utvärdering av 
programmet 1998 konstaterades: 
 

Programmet framstår som flexibelt i såväl yttre som inre bemärkelse med de, 
formellt sett, många möjliga utbildningsvägarna och goda förutsättningarna för 
integrering av kurser, inte minst mellan kärn- och karaktärsämnen. Samtidigt har 
emellertid utrymmet för mer eller mindre olikartade lösningar och inriktningar 
medfört att programmet fått en otydlig profil. 3

 

Media är ett mycket stort och brett område där medieämnena skiljer sig åt 
väldigt mycket. Kurser som t.ex. grafisk kommunikation och ljudmedier 
stimulerar helt olika sinnen och intelligensområden, även om det kan vara bra att 
ha en viss känsla för rytm i båda. Arbetssätten varierar också mycket, även inom 
karaktärsämnena på MP. Detta medför att flera olika intelligensområden 
aktiveras och även uppvärderas i de olika ämnena. 4 Detta gör att utbildningarna 
blir olika, om det erbjuds, eller eleverna väljer, olika inriktningar, t.ex text, expo 
eller rörlig bild. Att det är stor skillnad på Medieprogrammet i olika kommuner i 
Sverige beror också på att det skiljer i lokaler, utrustning, resurser, lärare, elever, 
organisation, osv. 5 Förväntningar från eleverna, närsamhället, branschen, etc. 
påverkar också kvalitén på programmet. 
 

I vissa avseenden är emellertid, trots allt, det samlade intrycket av 
Medieprogrammet ganska enhetligt. Skolornas mål och intentioner är likartade, 
och återspeglar de nationella riktlinjerna förhållandevis väl. 6

 

MP är ett av de gymnasieprogram där mycket är nytt. Det innebär bl.a. att det 
inte finns så många gamla traditioner eller krav på vad som ska tas upp och hur 
det ska tas upp. Det är nästan aldrig några föräldrar som ifrågasätter vad vi gör 
eller hur vi gör det. Mp är också ett program som skiljer sig från tidigare 
yrkesutbildningar i och med att det ska ge både bredare och djupare kunskaper. 
Det är ett yrkesförberedande program men det ger ingen färdig eller fullständig 
yrkeskompetens. Det är snarare en grund för en yrkeskompetens som kan 
erhållas senare i yrkeslivet eller efter vidare studier. 
 
1.3 Medieprogrammets status 
Medieprogrammet på nationell nivå har inte alltid så hög status. Enligt Lärarnas 
tidning har LO uttalat sig när det gäller det nya förslaget till programmål för 
gymnasiet.  
 

För fler program borde dock förändringarna ha varit radikalare, en ännu hårdare 
anpassning till vad arbetsmarknaden behöver. Det gäller främst 
Medieprogrammet, Estetiska, Barn- och fritid samt Handels- och administration.  

– Det fungerar uselt idag om man ser till hur många som får jobb, och det är 
tveksamt om det blir bättre nu, anser Irene Wennemo, näringspolitisk chef på LO. 
7

 
 

3 Ibid., s. 138 
4 Gardner, Howard (1994), De sju intelligenserna, Jönköping, Brain Books, s. 303 
5 Skolverkets rapport nr 149, s. 148. 
6 Ibid., s. 149 
7 Lärarnas tidning nr 17 oktober 2005 s. 5, Lärarförbundet kritiskt – LO vill gå längre. 
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Ett medieprogram som har hög status är attraktivare bland eleverna, får högre 
intagningspoäng och därmed mer studiemotiverade elever som har klarat sig bra 
i grundskolan och som vill gå media. Intagningspoängen till MP skiljer stort i 
landet. I Värmland brukar Karlstad ligga högst med ca 220 -230 poäng och 
Torsby lägst, ibland under 100 poäng. Trots skillnaderna lär sig många 
medieelever att bli självgående och ta stort ansvar. Många elever blir kreativa 
och problemlösande, som klarar av att jobba i projekt mot deadline. 
 
MP är ett yrkesförberedande program som fått kritik för att vara varken studie- 
eller yrkesförberedande.  
 

Eleverna kan inte få den kompetens som motsvarar grundläggande yrkeskrav 
inom ett enskilt område, med få undantag inom främst tryckmedia, och blir inte 
heller automatiskt behöriga till många högskoleutbildningar. 8

 

På MP i Karlstad gör nästan alla elever val enligt lärarnas rekommendationer 
vilket ger högre studiebehörighet. De flesta elever väljer Engelska B som 
individuellt val samt Historia A och Matematik B som valbara kurser. Denna 
blandning av teori och praktik, allmänbildande- och specialinriktade ämnen som 
finns på MP tycks inte ge önskat resultat. Kan ett mer teoretisk Medieprogram 
som förbereder bättre för högskoleutbildningar ge högre status? När status 
diskuteras så bör vi fråga oss hur status definieras. Vem har rätt att definiera 
status? Utifrån vilka värderingar fastslås ett programs status?  
 
1.4 Medieprogrammet i Karlstad 
Medieprogrammet startade hösten 1994 i Karlstad, med inriktningen information 
och reklam. De lärare som var med från början är riktiga eldsjälar som haft stor 
betydelse för programmet. I Karlstad har MP hela tiden haft starkt stöd från 
skolledning och förvaltning. Det har funnits resurser för relativt små grupper och 
det har investerats i professionell utrustning, ibland med hjälp av pengar som 
lärarna har dragit in på uppdragsutbildningar. De nya lokalerna som invigdes 
hösten 1997 var väl anpassade för medieundervisning. Vi har även ett bra 
kontaktnät och samarbete med mediebranschen i Karlstad. Detta har medfört att 
MP har gott rykte med många sökanden och höga intagningspoäng. Det medför 
att vi har fått en ”god spiral” med bra resurser, duktiga och skärpta elever som 
skapar möjlighet till bra kvalité, som ger positiva kontakter med närsamhället 
som i sin tur ger hög status, som ger högt söktryck, osv. 
  
1.5 Lokalt specialutformat medieprogram  
Det specialutformade medieprogrammet som vi kallar Sam-Media är egentligen 
ett specialutformat Samhällsvetenskapligt program som idag har profilering: 
kommunikation, media och journalistik. Det ger i princip samma behörighet som 
Samhällsprogrammet, eftersom eleverna läser liknande kurser. Skillnaden är att 
Sam-Media- eleverna har andra karaktärsämnen och läser andra gemensamma 
kurser istället för inriktningarna Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap eller 
Språk. Det som skiljer är även att Sam-Media- eleverna läser medieämnen 
istället Svenska C, Naturkunskap B, Geografi A, Psykologi A, Filosofi A. Dessa 
ämnen går dock att välja som individuellt val.  
 

 
8 Skolverkets rapport nr 149, s. 143 
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På Sundsta och Älvkullegymnasiets hemsida presenteras programmet på 
följande sätt. 
 

Gillar du att skriva, fotografera eller kanske filma? Är du intresserad av hur olika 
medier påverkar dig och din omgivning? Vill du samtidigt ha en 
samhällsvetenskaplig grund att stå på inför fortsatta studier och inför ett 
kommande yrkesliv? Då är det här programmet ett spännande alternativ för dig. 
 
Det här programmet är till för dig som vill läsa en bred samhällsvetenskaplig 
utbildning och samtidigt få kunskap om hur medier produceras och konsumeras. 
 
Inom medieområdet kommer du att få grundläggande tekniska kunskaper om hur 
medier produceras, men tyngdpunkten i utbildningen ligger på innehållet i 
medierna. Det innebär att du kommer att jobba mycket med att analysera 
innehållet i både egna och andras produktioner, samt träna upp ett självständigt 
kritiskt tänkande. Men du kommer även att skriva texter, fotografera, göra layout, 
jobba med ljud och producera film. 

 

Utbildningen präglas av de olika medieämnena, men vi betonar betydelsen av 
kunskaper inom exempelvis språk, matematik och samhällsorienterande ämnen. 
Du arbetar därför ofta med projekt som går över ämnesgränserna. 9

 

Eleverna som gick ut Sam-Media 2001 fick endast välja mellan Foto A och 
Rörlig bild A som valbar kurs. Programmet var i princip samma som idag även 
om det hade ett annat inriktningsnamn, Digital kommunikation och multimedia. 
Under senare år har vi justerat timplanen enligt elevernas önskemål så att det 
blivit mer plats för kreativt och praktiskt arbete. Idag läser alla elever 
Medieproduktion A 200p, förlagd över 3 år. Multimedia A och 
Textkommunikation A och B är andra praktiska kurser. De övriga mediekurserna 
är mer av teoretisk art även om arbetssättet är en blandning av teori och praktik.  
 
Tanken bakom Sam-Media var bl.a. att skapa ett ”studieförberedande MP” med 
större allmänbildande bredd, något som nationella MP fått kritik för att sakna. 10 
Det hårda söktrycket till MP gjorde även att fler elever ville känna på 
medieämnena. Många elever ville läsa media men också ha den behörighet som 
Samhällsprogrammen ger. Media handlar till stora delar om kommunikation och 
därför är det en fördel att eleverna ges möjlighet att läsa främmande språk. 
Många yrken inom media kräver även utbildning på Högskolenivå.  
 
1.6 Tidigare studier 
Skolverket har gjort flera utvärderingar där de redovisar vad som hänt med de 
unga vuxna som lämnat gymnasieskolan. Jag kommer framför allt att göra 
jämförelser med Skolverkets rapport nr 149, Fem gymnasieprogram under 
omvandlingstryck, från 1997 och rapport nr 223 Efter skolan från 2002. Båda 
dessa rapporter från Skolverket innehåller underlag från Medieprogrammet. 
Rapport 149 bygger på kvalitativa och kvantitativa studier av fem 
gymnasieprogram, där Medieprogrammet är ett av dem. Huvudfokus ligger på 
om programmen fungerar enligt uppställda mål när det gäller bland annat bredd, 
flexibilitet samt elevernas delaktighet och kunskapsutveckling. Både lärare och 
elever har kommit till tals. I utvärderingen av Medieprogrammet har åtta 

 
9 http://www.sag.karlstad.se/ 
10 Skolverkets rapport nr 149, s. 139. 
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gymnasieskolor besökts. Även om det skiljer mellan skolorna så finns det vissa 
gemensamma intentioner och tankar kring utbildningen. 
 

Tekniken är viktig, men viktigare är förståelse, kreativitet och fantasi. För att 
förverkliga detta anges ofta som förutsättningar ett utvecklat samarbete mellan 
ämnen och kurser, ett projektinriktat arbetssätt samt att läraren ger stor frihet till 
eleverna samtidigt som eleverna själva tar stort ansvar för sin utbildning. 11

 

Ett analytiskt förhållningssätt till och en ökad medvetenhet om olika mediala 
företeelser är andra saker som anses viktigt. Medielärarna trycker även på 
elevernas personliga individuella utveckling. Några viktiga saker är elevens 
förmåga att kritiskt granska medierna, förmågan att själv uttrycka sig samt att bli 
ansvarstagande, kritiskt tänkande vuxna.  
 
Rapporten visar att eleverna på Medieprogrammet ofta arbetar i projektform, 
mot deadline, med eget ansvar och egna initiativ – frihet under ansvar. Eleverna 
på programmet tycks vara glada åt arbetssättet och att de hittat ett alternativ till 
den ”gamla vanliga skolan” Arbetssätten tycks möjliggöra att de enskilda 
eleverna får uppmärksamhet för sina insatser och att de får uppmuntran till att gå 
vidare på egen hand och utveckla sig inom området. Arbetssätten stärker både 
det sociala, i grupparbeten och det individuella där eleverna uppmuntras till 
individuella prestationer och uttryck. 12 Eleverna jobbar med kommunikation, 
internt både i grupp och enskilt samt extern, ofta mot en tydlig målgrupp.  
 

I karaktärsämnena grundar sig bedömningen på kvaliteten hos en produkt, något 
påtagligt som alla kan se och/eller höra. Därmed blir det inte bara betyget, utan 
också förväntningar på lärares och kamraters omedelbara feedback, som sporrar. 
Det som händer i karaktärsämnena förefaller alltså i högre utsträckning kunna 
gälla för att vara en genuint social aktivitet, där lärandet sker i direkt interaktion 
mellan personerna, lärare och elever, i gruppen. 13

 

I rapporten framhåller både elever och lärare att medieprogrammet är starkt 
personlighetsutvecklande och att det skapar självständiga människor. 14 De flesta 
elever på Medieprogrammet tycks få en bra relation till och en personlig kontakt 
med karaktärsämneslärarna. Eleverna anser sig även ha relativt stort inflytande 
över undervisningens innehåll och utformning i karaktärsämnena.  
 
Rapporten tar också upp Medieprogrammets låga status och hur andra ser på 
programmet. Det finns en väldigt talande bild i kapitlet om Medieprogrammet 
där en vuxen (förälder?) frågar en ungdom (medieelev?): ”Hur är det där media? 
Är det TV å sånt?” Ungdomen svarar: ”Mest sånt.”  
 
Många elever på andra program tror att det är slappt på Medieprogrammet, att 
eleverna får göra som de vill. Nationellt sett förefaller det att programmet har låg 
status bland övriga lärare. I rapporten hävdas att Medieprogrammet status är 
svårdefinierad. Programmet hamnar i en mellanställning tillsammans med 

 
11 Skolverkets rapport 149, s. 141. 
12 Ibid., s. 153 
13 Ibid., s. 155 
14 Ibid., s. 167 

 7



 Ola Lindholm 2006 09 14 
   

                                                

Estetprogrammet, mellan de studie- och yrkesförberedande programmen. Det 
finns en slags traditionell statushierarki på gymnasiet där det finns en 
föreställning om att ju högre grad av teoretisk inriktning på programmet, desto 
finare är det.  
 
Skolverkets rapport nr 223 Efter skolan från 2002 bygger på uppgifter från olika 
register och enkäter med självvärderande frågor. Studien är gjord över hela riket 
och visar generella värden uppdelat på män och kvinnor. Rapporten tar upp vad 
som hänt med eleverna och vad de tyckte om skolan, tre år efter avslutade 
gymnasiestudier. År 2000 hade ca 41 % av de elever som läst yrkesförberedande 
program sysselsättning inom målyrket tre år efter utbildningen. Målyrket är de 
yrke som eleverna studerar till. De vanligaste sysselsättningarna för de som 
studerat yrkesförberedande program är vård och omsorgsarbete, maskin- och 
monteringsarbete samt försäljare detaljhandel. Skillnaderna på sysselsättningar 
mellan yrkesförberedande- och studieförberedande program är inte så stor. 
Däremot så är det betydligt fler som arbetar av de som gått yrkesförberedande 
program, ca 73% mot ca 18% för de som läst studieförberedande program. 15

 
Rapporten visar att det var fler män än kvinnor som förvärvsarbetade av de som 
gått ut Medieprogrammet. Tre år efter avslutade gymnasiestudier var ca 57 % av 
männen förvärvsarbetande varav 23 % inom målyrket. Bland kvinnorna var det 
ca 51 % som arbetade och av dessa var det 15 % som jobbade inom målyrket. 
Det vanligaste jobbet för männen var inom data, ex webb-designer, (25 %). Det 
näst vanligaste jobbet för männen var som försäljare inom detaljhandeln (18 %). 
Försäljare var det vanligaste jobbet för kvinnor delat med jobb inom vård och 
omsorg (17 % vardera). 16

 
En av de viktigaste kompetenserna, oavsett arbete är att klara av självständigt 
arbete, enligt medieeleverna. Datavana är en annan viktig kompetens oavsett 
yrke. För dem som arbetat inom målyrket ansågs IT kommunikation, hantera 
verktyg/utrustning, IT info-sökning och projektarbete som viktiga kompetenser. 
Att klara muntliga presentationer och att förklara för icke-specialist är också 
viktiga kompetenser inom alla yrkesområden, enlig medieeleverna. 17

 
Kompetens som ofta värderas högt och efterfrågas av arbetsgivarna är IT- 
kompetens och yrkeserfarenhet. Utöver detta efterfrågas även mer generella 
kompetenser på arbetsmarknaden, oavsett yrkesområde. Dessa generella 
kompetenser är också bra för att klara av förändringar i arbetslivet i ett 
föränderligt samhälle. 
 

De kompetenser som efterfrågas är ofta av generell karaktär; exempel på detta är 
att ansvarstagande, självständighet liksom samarbetsförmåga betonas. I ökad 
utsträckning betonas personliga egenskaper, där det t ex gäller att vara lyhörd för 
människor behov, kunna vara handledare/arbetsledare och kunna arbeta och ta 
ansvar i arbetslag etc. 18

 

 
15 Ibid., s. 21 [Yrkesförberedande program nämns som APU program i tabellerna] 
16 Skolverket rapport 223 (2002), Efter skolan, Stockholm: Skolverket s. 71 
17 Ibid., s 72 
18 Skolverket rapport 223, s. 9 
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Andelen medieelever som går vidare till KOMVUX studier fyra år efter 
avslutade studier var 45 %. Motsvarande andel som påbörjat högskolestudier 28 
%. Det var fler kvinnor (32 %) än män (22 %) som påbörjat högskolestudier. En 
stor brist i rapporten är att det inte finns med data om hur många som börjat på 
folkhögskolor eller KY utbildningar. Detta är mycket viktigt för medieelever 
eftersom det finns många bra utbildningar som kan leda till jobb på de nivåerna. 
19

 
1.7 Syfte och frågeställning. 
Syftet med undersökningen är att försöka få reda på vad en utbildning på MP 
och Sam-Media i Karlstad kan leda till samt vilka upplevelser eleverna har av 
gymnasietiden, med ett längre tidsperspektiv och livserfarenhet. Är eleverna 
nöjda med sin utbildning? Min undersökning är gjord bland de elever som gick 
ut MP och Sam-Media i Karlstad 1997 och 2001, nio respektive fem år efter 
avslutade gymnasiestudier. Anledningen till att jag väljer dessa elever är för att 
jag vill att de ska ha ett lite längre perspektiv på sin egen utbildning samt en 
erfarenhet av livet, men även för att ungdomstiden har förlängts. Att göra 
undersökningar med ett längre tidsperspektiv är ovanligt. Det vanligaste är att 
kolla upp eleverna ett, två eller tre år efter avslutad utbildning, t.ex. i Skolverkets 
rapporter. 20 För att veta vilken nytta eleverna har haft av gymnasiestudierna så 
bör vi ha ett litet längre tidsperspektiv än två till tre år efter avslutade studier. 
Detta ger även oss lärare en ”långsiktig feedback” på vad som varit bra och vad 
som kan göras bättre. 
Mina frågeställningar handlar om varför eleverna sökte programmen och hur de 
upplevde gymnasietiden. Jag ställer också frågor om vilka förmågor de 
utvecklade, vilka yrken eleverna har haft och om de har studerat vidare. Har vi 
ett bra arbetssätt och tar vi upp relevanta kunskapsområden för medieelevernas 
fortsatta studier och yrken? Är det något som de saknat i sin utbildning? Utifrån 
detta kommer jag även att resonera kring medieprogrammet status. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Ibid., s. 72 - 73 
20 Ibid., s. 20 
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2 Teori - ungdomar, kultur och utbildning 
 
2.1 Tre olika perspektiv 
Undersökningen och texten bygger till stora delar på en enkät. I analysen av 
materialet gör jag jämförelser med tidigare undersökningar. I mina slutsatser 
försöker jag att ställa resultaten i relation till tre olika perspektiv; ungdomstiden, 
ungdomar och populärkulturen samt olika utbildningstraditioner. Detta är tre 
viktiga perspektiv när vi pratar om och försöker förstå ungdomar som befinner 
sig i utbildning i dagens samhälle. Dessa perspektiv/områden hänger nära 
samman eftersom de påverkas av varandra och av samhällsutvecklingen. 
 
2.2 Ungdomstiden 
Samhället förändras i en snabbare takt, nya behov uppstår, utbildningar och 
arbetsmarknaden förändras. En stor del av dagens människor bygger inte sin 
identitet kring sitt arbete, sin familj, sin ”gamla kultur” och den stad de kommer 
ifrån. De föredrar individualism, öppenhet och självförverkligande framför 
likriktning och viljan att passa in i redan existerande traditioner och mönster, 
som var vanligt förr. De traditionella sociala och kulturella institutionerna 
försvagas därmed. Enligt Richard Florida drivs förändringen av att kreativiteten 
har blivit den viktigaste faktorn i vår ekonomi och vårt samhälle. 21 Detta är en 
av flera orsaker som medför att våra livsvillkor förändras och det märks kanske 
först för de unga. Ungdomstiden idag skiljer sig stort från ungdomstiden på 
1970- och 80 talet. Utbildningsnivån har blivit högre och ungdomarna går längre 
i skolan idag än förut. 22 Svårigheten att komma in på arbetsmarknaden har ökat 
och ungdomsarbetslösheten är högre idag än förr. Många ungdomar kommer inte 
in i arbetslivet förrän vid omkring 25 års ålder. 23 Detta medför att ungdomstiden 
förlängs och att det tar längre tid innan de unga kommer in i en oberoende 
vuxenvärld med självständig ekonomi och eget boende.   
 

Samtidigt som vissa ungdomar vill lämna ungdomslivet och har svårigheter med 
detta, tillämpar andra ungdomar strategier som kan ses som en frivillig 
förlängning av ungdomstiden. Under de senaste decennierna har exempelvis 
antalet ungdomar som tillbringar en längre tid i andra länder ökat drastiskt. 24

 

Enligt Lalander ser många ungdomar resandet som ett projekt som handlar att 
skapa en berättelse om sig själva som lyckade framgångsrika människor. 
Berättelserna är ofta dramatiska och stärker ungdomarnas identitet som fria 
individer som går egna vägar och vågar möta faror i andra länder och kulturer. 
Resandet ger ungdomarna ett kulturellt kapital som kan ge en förankring i 
tillvaron i och med att deras identiteter integreras i ett större sammanhang. 25  
 

 
21 Florida, Richard (2006) Den kreativa klassens framväxt, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, s. 30 
22 Skolverkets rapport, 223, s. 11. Vid mitten av 1980-talet fortsatte drygt 20 procent av gymnasieeleverna inom 
tre år till högre utbildning. Av eleverna med slutbetyg från gymnasieskolan går idag ca 40 procent över till 
högskolan inom 3 år.  
23 Ibid., s. 9. År 1974 fanns mer än 57 procent av de unga i arbete medan motsvarande andel 1995 var 28 procent. 
24 Skolverket rapport 223 s. 12 
25 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, Lund, studentlitteratur,     
s. 97 
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2.3 Ungdomar och populärkulturen 
I och med att ungdomstiden har blivit förlängd så har även ungdomars kultur 
växt sig starkare och fått större betydelse för unga människors liv. Enligt Ulf 
Hannerz26 så är kultur en social företeelse som har med medvetande och 
kommunikation att göra. Med ”medvetande” menar Hannerz idéer, kunskaper, 
föreställningar, värderingar, etc. Med ”kommunikation” menar han att dessa 
idéer, kunskap, etc. (medvetandet) måste kunna ges en yttre form, för att bli 
tillgängliga för de mänskliga sinnena, så att de olika individerna i kulturen kan 
tillgodogöra sig detta medvetande. Hannerz kulturdefinition blir en slags 
allmänhetens kultur. Det finns också en annan mer traditionell ”finkultur” 
uppfattning som bl.a. Matthew Arnold står för. Kultur är en kunskapsmängd – 
det bästa som tänkts och sagts i världen. Arnolds utgångspunkt är att endast det 
bästa, d.v.s. konsten, är kultur. 27 Hos många kulturinstitutioner finns den senare 
uppfattningen, att det finns en ”kvalitetskultur” med specifika uttryck, en slags 
legitim kultur. 
 
Utifrån dessa två synsätt finns det två olika kulturpolitiska möjligheter, enligt 
Trondman, när det gäller att arbeta med kultur och ungdomar. Den första handlar 
om att stötta de ungas egna framträdelseformer. De ungas kultur kan lyftas fram 
underifrån, av och med ungdomarna själva, för att påverka kulturen ”uppåt”. En 
sådan kulturmobilisering måste utgå från de ungas egna erfarenheter, kunskaper, 
intressen och lust samt deras egna konstnärliga och/eller kommunikativa uttryck. 
Då kan vi inte heller förneka eller blunda för den kommersiella populärkulturen 
som är en vardag för många unga idag.  
 
Det andra synsättet är en kulturmobilisering ovanifrån där den legitima kulturen 
skall förmedlas till och möta de ungas uttryck. De unga ska nås med konstnärlig 
professionell verksamhet där de får prova olika estetiska uttrycksformer. Dessa 
uttryck kan sedan kommunicera med tidens tecken och ungdomars erfarenheter 
[och förhoppningsvis den legitima kulturen]. Detta synsätt där den legitima 
kulturen går ned i ungdomskulturen och lyfter upp det bästa, ligger närmare 
Arnolds. Trondman hävdar dock att de kulturpolitiska möjligheterna bör bygga 
på ett mobiliseringsarbete både ovanifrån och underifrån. 28  
 
Ungdomskulturen är relativt självständig även om det finns de som menar att 
populärkulturen och den kommersiella medieinriktade kulturindustrin har tagit 
över ungdomskulturen. Ungdomar konsumerar dock populärkulturens alster på 
sätt som är svårt att förutse. De söker, prövar och skapar sina egna identiteter 
med hjälp av populärkulturens alster. En del ungdomar skapar också berättelser 
om sig själva och stärker sin identitet bland annat genom resor runt om i världen. 
Ungdomar skapar en föränderlig kultur, av och med medier, som är 
gränsöverskridande. ”Livsstil och livsprojekt är något som väljs, inte ärvs, och 
valmöjligheterna är – i teorin men kanske också i praktiken – till synes 
outtömliga.” 29  De blir inte bara passiva kulturkonsumenter utan även aktiva 
kommunikatörer av kulturen. En kultur som oftast står i motsättning till 
finkulturen, den legitima kulturen. Skolan, hemmet och arbetet blir därmed inte 

 
26 Hannerz, Ulf, red. (1990) Medier och Kulturer, Carlssons, s. 7.. 
27 Storey, John (1997) An introduction to cultural theory and popular culture, London, Prentice Hall/Harvester  
Wheatsheaf, s. 23.

28 Trondman, Mats (1999) Kultursociologi i praktiken, Lund, Studentlitteratur, s.250. 
29 Persson, Magnus, red. (2000) Populärkulturen I skolan Lund, Studentlitteratur, s. 16. 
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längre de självklara platserna där ungdomar socialiseras och tar till sig 
traditioner, normer och kunskap. Mediernas och populärkulturen har blivit ett 
alternativ som konkurrerar med skolan som kunskaps- och kulturförmedlare.  
 
2.4 Tre utbildningstraditioner 
Att praktiskt arbetet inte har lika hög status som teoretiskt är en diskurs som 
genomsyrar stora delar av samhället och utbildningsväsendet. De 
intelligensområden som värderas högst i den västerländska skolan är de 
språkliga – och de logisk-matematiska intelligenserna. 30 Det finns en tydlig 
diskursordning inom utbildning i Sverige där den ledande diskursen, den 
akademiska, prioriterar teori, tradition och finkultur. Kunskaperna förmedlas av 
lärare via föreläsningar eller via litteratur på ett traditionellt sätt. Den kunskap 
som förmedlas är ofta kvantifierbar fakta som finns i ”färdigpaketerad” form i 
samhället. Det är framför allt samhällets kulturarv och vetenskaplig fastställd 
fakta som oftast finns i bokform. Denna typ av kunskap kallas ofta ”declarative 
knowledge” eller ”know that. 31

 
I motsats till detta finns även en andra utbildningsdiskurs som har ett mer 
praktisk traditionellt undervisningssätt. Eleven lär sig efter en ”mästare” och 
upprepar det som ”mästaren” gör. Eleven lär sig det den ser och känner, samt 
upprepar det för att få kunskap och rutin. Detta är också en typ av 
reproducerande kunskap men också producerande i och med att eleven skapar 
sin egen kunskap själv genom praktisk tillämpning. Den kunskap som prioriteras 
kallas ofta för ”know how”. 32

 
Det finns också en ”ny mjukare” praktisk/reflektiv kunskapsdiskurs som också 
är processorienterad, men där medvetenheten om processen är viktig, . På sätt 
och vis kan man säga att den grundar sig på Deweys idéer om skolans viktigaste 
funktion att starta tankeprocesser hos eleverna och se till att dessa tankeprocesser 
fortsatte och utvecklades. 33 Synen på inlärning är att det är en aktiv process hos 
eleven som konstruerar sin egen kunskap bl.a. utifrån de förkunskaper och de 
problem som eleven ställs inför. Förmågan att reflektera över själva inlärningen 
är också viktig. 34 Kunskaperna blir i form av både ”know that”, ”know how” 
och ”know why”. Den processorienterade kunskapsdiskursen prioriterar även 
kompetenser av mer generell karaktär, som ansvarstagande, självständighet, 
kritiskt tänkande, förmågan att reflektera, lyhördhet, samarbetsförmåga och 
kreativitet. Enligt Richard Florida är kreativitet en av de viktigaste egenskaperna 
för en blomstrande ekonomi idag. För att människor ska kunna vara kreativa så 
krävs det att de har kunskap och gott självförtroende, så att de kan och vågar 
testa nya kombinationer av redan befintlig kunskap/idéer. 35

 
I den processorienterade utbildningstraditionen blandas ofta praktiska moment 
med teoretiska pass och reflektioner.  Denna utbildningsdiskurs lyfts ofta fram i 
tidskrifter, diskussioner och rapporter. Men den har svårt att vinna mark och få 
hög status i de traditionella utbildningsinstitutionerna, kanske för att de ovan 

 
30 Gardner, Howard (1994) De sju intelligenserna, Malmö, Brain books, se Garders resonemang om intelligenser. 
31 Arfwedson, Gerd och Gerhard. (1995) Didaktik för lärare, HLS Förlag, Stockholm, s. 147 
32 Ibid., s. 148 
33 Ibid., s. 154 
34 Ibid., s. 282 
35 Florida, Richard (2006) Den kreativa klassens framväxt, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, s. 58 
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nämnda egenskaper är svåra att mäta. De två sist nämnda utbildningsdiskurserna 
är ofta starka inom Folkhögskolor och K/Y. När studier görs om utbildningar bör 
man vara medveten om vilken diskurs den studerade utbildningen tillhör samt 
viken diskurs man själv företräder.  
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3. Undersökningen 
 
3.1 Studiens omfattning och genomförande  
Studien består av en enkätundersökning bland tre olika ”Medieklasser” från den 
kommunala skolan Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad. Två av klasserna gick 
det vanliga nationella Medieprogrammet (MP) och tog sin examen 1997 och 
2001. Den tredje klassen som tog examen 2001, gick ett specialutformat 
Samhällsprogram med inriktning mot media (Sam-Media). Studien genomfördes 
mellan december 2005 till februari 2006. Den bygger på enkätfrågor som är lika 
för både MP och Sam-Media. Enkäterna är utsända via post. Det är 62 elever av 
92 som har svarat, 19 män av 27 (= 70,4 %) och 43 kvinnor av 65 (= 66,2 %).  
 

Utskick: 92 Svar: 62 

        MP 1997     MP 2001   Sam-Media 2001  Totalt 

Man    6   6    7   19 

Kvinna    17   13    13   43 

 
Andelen kvinnor är något högre på programmen i Karlstad (70 %) än på det 
nationella Medieprogrammet i snitt i Sverige (60 %). 36 Att det är större andel 
kvinnor i Karlstad beror bland annat på att det är höga intagningspoäng och att 
de unga kvinnorna har högre betyg än männen.  
 
3.2 Begränsningar  
De elever som gick ut 1997 var den första klassen som gick ut media här i 
Karlstad. De elever som gick ut 2001 var den första klassen som jag var 
klassföreståndare för. Sam-Media har inte funnits lika länge så därför kan jag 
bara kolla upp den klass som gick ut 2001. 
Vid den tiden fanns dessa program bara på en kommunal skola, 
Sundsta/Älvkullegymnasiet, i Karlstad. Enkätundersökningen har sina 
begränsningar i att det är få klasser som deltar och ett visst bortfall som i och för 
sig var förväntat. Framför allt är det få Sam-Media elever som svarat i och med 
att det bara är utsänt enkäter till en Sam- media klass. Bortfallet i 
enkätundersökningen kan ge ett skevt resultat. Förmodligen är de som jobbat 
eller studerat inom medieområdet överrepresenterade eftersom de eventuellt kan 
vara mer motiverade att svara på frågorna. En del av frågorna kan även tolkas 
som om det handlar om hela gymnasietiden, inklusive kärnämnena, eller bara 
delar av gymnasietiden, endast karaktärsämnena.  
 
En annan svaghet i undersökningen kan vara att de klasser som är med i 
undersökningen 
är den första MP klassen (1997) och den andra Sam-Media klassen (2001) som 
gick ut i Karlstad. I början av en ny utbildning kan det vara mycket som är 
struligt och oklart. Detta framgår också av vissa svar i undersökningen. Detta 
framgår också av undersökningen att MP klasserna har haft en betydligt bättre 
klassammanhållning och mindre konkurrens än Sam-Media eleverna. Detta kan 
också påverka resultatet.  
 

 
36 Skolverkets rapport nr 149, s. 140 
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3.3 Bearbetning och analys 
Enkäten är uppdelad i fyra delar och innehåller 31 frågor. Första delen, A, 
handlar om varför eleverna sökte till gymnasiet och hur de upplevde tiden där. 
Andra delen, B, handlar om vad de sökt för vidareutbildning och hur 
gymnasietiden förberedde dem för dessa vidare studier. Tredje delen, C, handlar 
om vad de har arbetat med och om gymnasietiden har haft betydelse för deras 
val av jobb. Den sista delen, D, handlar om vilka kurser de haft mest nytta av 
och om de skulle välja samma program idag. Det finns självvärderande frågor i 
alla delar om ex. hur mycket de fått av olika förmågor, kunskaper eller arbetssätt 
under gymnasietiden. De värderande frågorna är graderade från 1 till 4 där 1 är 
minsta tänkbara eller ingenting alls och 4 är mesta tänkbara.  
 
Jag lyfter fram de frågor som jag anser viktigast för min text. En del svar 
kommer att ges i form av citat som speglar någon eller några elevers syn. 
Resultatet av enkäten är uppdelad på respektive år och klass samt med indelning 
av män och kvinnor. Enkäten visar att kvinnorna är mer positiva i sina svar än 
männen i MP klasserna. En sådan skillnad är inte lika tydlig i Sam-Media 
klassen. MP klassen ger även positivare svar överlag än Sam-Media klassen. En 
detaljerad redovisning av enkätsvaren återfinns i bilaga 1-7. 
 
3.4 Gymnasietiden  
Alla elever har gjort positiva val eftersom det krävdes höga intagningspoäng till 
båda programmen. Av de som valde MP nämner tjugofyra av eleverna ordet 
intresse som motiv att välja MP. Åtta av eleverna nämner kul eller roligt 
program som motiv att söka. Sex av kvinnorna som valde MP tyckte att det vara 
viktigt med praktiska kurser. ”Jag ville inte läsa ett teoretiskt program utan något 
kreativt.” Bland kvinnorna som gick ut MP 2001 var det fyra som tog upp att de 
ville flytta hemifrån. Endast en elev nämner att han trodde att det var lätt att få 
jobb inom media. Foto var den klart populäraste kursen som lästes av 38 av 42 
MP elever. Bland män följde sedan rörlig bild, grafisk form och ljud. Bland 
kvinnorna var grafisk form den näst vanligaste kursen följd av text, rörlig bild 
och expo. 
 
Tio kvinnor och tre män hade inga direkta framtidplaner när de sökte MP. Elva 
kvinnor och tre män hade framtidsplan att bli fotografer. Näst vanligast 
framtidsplan bland kvinnor var att bli journalist (7st) och bland män att jobba 
med film. Andra tänkbara jobb var Web design, reklam, informatör och 
ridinstruktör. En kvinna skriver ”Gymnasiet ger ändå inget ’färdigt’ yrke, så jag 
valde att läsa det som verkade roligast.”  
 
Tolv av eleverna som valde Sam-Media hade som motiv att de ville ha en 
bredare utbildning med högre behörighet än det nationella medieprogrammet. 
Tre av kvinnorna nämner att de ville ha inslag av praktiska kurser. Den 
populäraste valbara media kursen var foto även här. Nio av Sam-Media eleverna 
nämner journalistyrket som framtidsplan. Sex elever hade inga framtidsplaner 
och tre ville bara prova på media.  
 
På de värderande frågorna som tar upp hur eleverna upplevde gymnasietiden i 
skolan, är MP eleverna mycket positiva. På frågorna om det var utvecklande och 
kreativt sätter 52,4 % respektive 61,9 % värde 4 som är det högsta värdet. På 
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frågan om det var lärorikt satte 50 % av MP eleverna värde 4, medan 19 % satte 
värde 4 på frågan om det var allmänbildande (se bilaga 1A). 
 
Sam- Media elevernas svar är också positiva men inte i lika hög grad som MP. 
Det skiljer ungefär ett steg eftersom 45 – 65 % av Sam-Media eleverna har värde 
3 på frågorna. Största skillnaden mot MP är på frågan om de upplevde 
gymnasietiden som kreativ. Där sätter 10 % värde 4 (mot MP:s 61,9 %) och 30 
% värde 2. Det kan bl.a. bero på att Sam-Media inte hade så många praktiska 
kurser. När det gäller frågan om allmänbildande så är Sam-Media svaren något 
mer positiva än MP. Skillnaden är dock väldigt liten med tanke på att Sam-
Media är ett bredare allmänbildande program.  
 
På frågorna om vad eleverna utvecklade under gymnasietiden (bilaga 1A, fråga 
A7) får analysförmågan och kritiskt tänkande ungefär lika höga värden både av 
MP och Sam-Media (40 – 50 % värde 3). När eleverna själva definierar vad 
social kompetens är så upplevde många, att de utvecklade den förmågan relativt 
mycket, över 54 % på värde tre. Bland Sam-Media eleverna finns det några som 
är mer negativa. De högsta värdena för MP eleverna på fråga A7 är bildspråket 
(64,3 % satte värde 4). Bildspråket får även höga värden bland Sam-Media 
eleverna, men förmågan att skriva får högst värden av Sam-Media eleverna(25 
% värde 4 och 40 % värde 3) Bland MP eleverna är det större spridning på 
skrivförmågan. Två av fyrtiotvå sätter värde 1 på skrivförmågan.  
De lägsta värdena har Sam-Media klasserna på initiativförmåga och 
självförtroende (10 % respektive 20 % får värde 1). Detta tillsammans med de 
låga värdena på kreativitet i fråga A6 (bilaga 1A) kan ev. kopplas till att det är så 
få praktiska moment i Sam-Media programmet.  
 
Nästan hälften av Sam-Media eleverna tycker inte att utbildningen gav det som 
de förväntade sig. Flera hade förväntat sig fler praktiska mediekurser. Alla som 
ville läsa foto fick inte det. Några tyckte att det var för lite djup och helhet. 
Några elevkommentarer: ”Det var mer teoretisk än jag tänkte mig, men i 
efterhand kan jag ändå se att det har gett mig något.” ”Jag upplevde utbildningen 
som rörig, det var svårt att få riktig info och vi elever hade inte mycket att säga 
till om över huvudtaget.” [Programmet var relativt nytt.] ”För mycket stress och 
krav som dödar den egna naturliga motivationen.” Det går även att utläsa av 
enkäten att klassammanhållningen inte var den bästa och att konkurrensen var 
hård. (Bilaga 6 och 7) 
 
MP eleverna känner sig betydligt mer nöjda med utbildningen (42,9 % värde 3 
och 40,5 % värde 4). En MP elev tycker att det stundtals var för låg nivå, men 
överlag ändå mycket stimulerande. Några kommentarer från MP 
eleverna: ”Fantastiskt rolig utbildning. Lärarna var duktiga, trevliga, peppande 
och respekterade eleverna och behandlade oss som vuxna, vilket var väldigt 
skönt i den åldern.” ”Utvecklades inom de områden jag var intresserad av och 
det var en rolig skolperiod med mycket kreativitet och eget tänkande.” (Bilaga 2) 
 
3.5 Fortsatta studier  
Av de MP elever som deltog i undersökningen har 76,2% studerat vidare varav 
40,5 % på fördjupad högskolenivå. De som gick ut 1997 har högst benägenhet 
att studera. Där har 20 av 23 eller 87 % studerat vidare. Bland Sam-Media 
eleverna är studiebenägenheten nästan lika hög (85 %) medan MP klassen 2001 
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har en lägre andel som gått vidare med studier, ca 63,2 %. Den totala andelen 
kvinnor som studerat vidare är 86 % och andelen män är 63,2 %. Här är det 
ingen större skillnad mellan klasserna (se bilaga 1B). På frågan om varför de 
valde sina senaste studier, så finns en stor variation i svaren. Allt ifrån att de ville 
fortsätta inom media till att de ville byta helt.  
 
Kurser genom tiderna är antal kurser som elever läst sammanlagt. Här är ett 
index uträknat där 100 innebär att det har lästs lika många kurser som det är 
antal elever. När det gäller Komvux studier är det ingen större skillnad mellan 
MP och Sam-Media klasserna. Däremot så skiljer det mellan kvinnor och män.. 
Det är två kurser som lästs av män (index 10,5) och tolv kurser som lästs av 
kvinnor (index 27,9). Sju av dessa komvux kurser (50%) har varit för att få 
behörighet till högre studier (bilaga 1B, fråga B1). 
 
Kvinnorna har överlag läst fler kurser än männen. Enda undantaget är 
KY/Folkhögskolor där kvinnorna har index 32,6 och männen 47,4. Det har lästs 
fler KY/Folkhögskolekurser av Sam-Media elever än MP elever. Av den MP 
klass som gick ut 2001 har bara fyra kurser lästa på folkhögskola, av enbart 
kvinnor. De vanligaste mediestudierna på folkhögskola är journalistik, foto och 
film. Sam-Media eleverna har dock inte läst film.  
 
Att eleverna inte har fastnat inom medieområdet kan ses på den mängd olika 
kurser som de läst på högskolenivå. Det är fler högskolekurser som lästs av MP 
elever än av Sam-Media elever. Det är också stor skillnad på kön. Fyra kurser 
har lästs av män (index 21,1) och tjugotvå av kvinnor (index 51.2). De vanligaste 
kurserna för MP eleverna är inom området bild/filmvetenskap, språk och 
religion/historia. Sam-Media eleverna har spritt sina kurser mer. När det gäller 
djupare studier och program så har Sam-Media eleverna ett index på 60 medan 
MP eleverna har ett index på 40,5. För MP eleverna är det vanligaste att läsa till 
lärare (11,9 %,) och informatör/kommunikationsvetenskap (9,5 %). Att läsa 
multimedia förekommer också bland både MP och Sam-Media. Sam-Media 
eleverna har spritt sina studier inom humaniora. Det har även förekommit studier 
utomlands utom för MP klassen som gick ut 2001 (bilaga 1B, fråga B1).  
 
På frågan om vad som krävdes för de senaste studierna så svarar 55 % av Sam-
Media eleverna att det krävdes en högre behörighet via komvux. Bland MP 
eleverna är samma siffra 16,7 %. Här kan det handla om att läsa 
behörighetsgivande kurs men också att någon elev har höjt ett betyg via komvux 
för att ta sig vidare (bilaga 1B, fråga B3). 
 
På frågan om gymnasiestudierna har haft betydelse för vidare studier så säger 
totalt 37,1 % ja och 22,6 % nej. MP eleverna är dock något mer positiva än Sam-
Media eleverna (bilaga 1B fråga B4).  
 
På frågan om gymnasietiden har förberett eleverna för vidare studier så får det 
kommunikationsmässigt/språkligt högst. Det som får sämst värde är studieteknik. 
Svaren är relativt lika för båda programmen med ett undantag, de praktiska 
kunskaperna. Där sätter 50 % av MP eleverna värde 4 mot 5 % för Sam-Media 
klasserna (bilaga 1B, fråga B6).  
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På frågan om vad eleverna fått med sig från gymnasiestudierna för sina fortsatta 
studier samt vad de saknat, så är skillnaderna mellan programmen inte så stor. 
Båda saknar behörighetsgivande kurser som Na B, Ma C. Några MP elever ville 
ha mer språk och några Sam-Media elever ville ha mer praktiska kunskaper. 
Sam-Media elever är också något mer kritiska och en skriver ”Mer fokus på 
elevernas fantasi och inre skaparglöd” (bilaga 6, fråga B8). 
 
MP eleverna lyfter fram fler olika saker på frågan ”om de fått med sig något från 
Medieprogrammet som de har haft extra stor nytta av i fortsatta studier”. Utöver 
datavana, foto, grafisk form och text lyfter de fram mer generella kompetenser 
som eget ansvar, självförtroende, jobba i projektform, jobba mot deadline samt 
förmåga att omvandla teori till något praktiskt. Några elever skriver: ”En 
mediekritisk blick, språklig finess och allmänbildning.” ”Att prata inför klassen 
och redovisa vad man gjort, varför och hur?” (bilaga 2,3,4 och 5, fråga B7) På 
samma fråga trycker Sam-Media eleverna på att de fått med förmågan att skriva, 
analysera och att tänka kritiskt från gymnasiet. Några skriftliga kommentarer 
lyder: ”Ja, eftersom jag läser juridik krävs en bra språkförmåga och 
skrivförmåga, vilket jag utvecklade under gymnasieåren. Samt förmågan att söka 
information.” (Bilaga 6 och 7, fråga B7) 
 
3.6 Yrken och sysselsättningar 
Det är en stor bredd på vad som är medieyrken. När eleverna själva har värderat 
vad som är medieyrken har 50 % av MP eleverna som besvarat enkäten uppgett 
att de någon gång har varit sysselsatta inom media. För Sam-Media eleverna är 
motsvarande siffra 30 %. Om dessa arbeten har varit praktikplatser eller 
avlönade framgår ej av enkäten. Dessa siffror går heller inte att jämföra med 
Skolverkets undersökningar som utgår från elevernas nuvarande arbeten. Jag har 
inte frågat efter nuvarande arbete utan sysselsättningar genom åren, efter 
gymnasiestudierna. Eleverna har inte uppgett hur många arbeten inom media de 
har haft utan snarare vilka olika medieyrken de haft. Därför kan jag inte ange 
exakt hur många olika arbeten de har haft, utan snarare hur många olika yrken 
inom media som eleverna har jobbat med (se bilaga 1C). Det är trettiofem olika 
yrken inom media som de sextiotvå eleverna har jobbat med. Av dessa har 
tretton varit utan vidare utbildning. Det är nio som arbetat med grafisk form och 
webb (med bl.a. reklam), nio som har arbetat med text (som journalist, 
informatör eller copywriter) och sju som arbetat med foto. Dessa tre 
yrkeskategorier är vanligast och även lättast att få arbete i, utan vidareutbildning. 
Det är fyra av sju som fått jobb med foto utan vidare studier På grafisk 
form/webb är det tre av nio och i text är det två av nio som fått jobb utan vidare 
studier (bilaga 1C).  
 
På frågan om vad det krävs för att få det senaste jobbet svarar de som arbetat 
inom media på följande sätt; arbetsprover (6st), kontakter/rekommendationer 
(6st), utbildning/kompetens (6st), intervju (4st), erfarenhet (2st), 
provjobb/praktikmånad (2st) samt social kompetens/personkemi (2st). Dessa 
svar kommer från både MP och Sam-Media elever. En kille från Sam-Media 
klassen svarar; ”Egen startat så en bra affärsidé.” (Bilaga 2-7, fråga C2.) 
 
De som jobbat inom medieyrken får även svara på frågan om vad som är 
viktigast för att klara av ett arbete inom media. Stresstålighet (6st) kommer först 
följt av kompetens (4st), självförtroende (4st), initiativtagande (3st), kreativitet 
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(3st) och allmänbildning (2st). Andra kommentarer är ”Förmåga att ta till sig nya 
saker i en bransch som ständigt växer. Förmåga att ’tänka utanför 
boxen’.” ”Extrem målmedvetenhet och tålamod. Att man kan tänka sig jobba ett 
tag utan eller med väldigt liten inkomst för att få kontakter etc. ”Att analysera 
problem och förstå målgrupp.” (Sist nämnda inom reklam) ”…framför allt 
uthållig (möjligen dum) eftersom det är svårt att få fast jobb.” ”Att ge 100% 
även då du inte orkar.” (Bilaga 2-7. fråga C4) 
 
För de flesta eleverna har dock inte gymnasiestudierna haft någon större 
betydelse för val av jobb (ca 61 % svarar nej på den frågan). De vanligaste 
yrkena för eleverna har varit inom servicesektorn där butik och restaurang är de 
vanligaste arbetsplatserna (bilaga 1C). En kille har mest haft tillfälliga jobb, typ 
grovarbete för att tjäna ihop pengar till resor. 
 
På frågan om utbildningen på MP/Sam-Media har förberett för arbetslivet så 
upplever eleverna att de har blivit sämre förberedda för arbetslivet än inför 
vidare studier. Endast tre elever har satt värde 4 på frågan om de fått tillräckligt 
med teoretiska kunskaper och fakta inför arbetslivet (en från varje klass). Det 
kommunikationsmässiga/språkliga är den kategori som får flest värde 3 av båda 
programmen(43,5 %). MP programmet ger även höga värden på praktiska 
kunskaper (bilaga 1C, fråga C5). 
 
På frågan om eleverna fått med sig något från sina gymnasiestudier som de har 
haft nytta av i yrkeslivet svarar MP eleverna; data (9st), arbeta i projekt och 
grupp (6st) foto (4st), känsla för bild, form och design (3st) tänka kreativt (3st), 
självständighet/eget ansvar (3st), skriva (2st), ta egna initiativ samt mod att ta 
kontakt med folk. Två skriver nej eftersom de ej jobbat med media. Några 
kommentarer: ”MP gav mig en förmåga att tänka kreativt även när inspirationen 
saknas.” ”att göra informationsblad och kommunicera med grafisk form.” 
(Bilaga 2-5, fråga C6) 
 
Sam-Media elevernas svar på samma fråga är mer spridda. De har svårare att se 
att de fått med sig fakta- och praktiska kunskaper som de kan använda i 
yrkeslivet. Det är snarare mer generella kompetenser [förutom data] som; analys 
och kritiskt tänkande (3st). Exempel på kommentarer: ”Förmågan att tänka stort, 
utan begränsningar, problemlösningsförmåga, självtillit, humor, ansvarsförmåga, 
etc.” ”Kreativt tänkande” ”Efter utbildningen klarar jag att på ett kritiskt sätt ta 
åt mig vad medier har att berätta.” Några har dock svarat mer 
fakta/kunskapsrelaterat som data (2st) mediekunskap, texthantering, insyn i vissa 
rättigheter/upphovsrättslagar, etc. Någon har också svarat ”Nej” och ”Nej, inte 
direkt”. (Bilaga 6 och 7, fråga C6.) 
 
På frågan om eleverna saknat något från sin gymnasieutbildning när de börjat 
jobba svarar fyra MP elever att de saknat mer allmänbildande ämnen. Andra 
kommentarer är: ”ingenting faktist med tanke på att det just är en 
gymnasieutbildning. Sen ville jag givetvis bygga vidare med utbildningen med 
universitet utbildningen men den var ju ett skämt. [sic!]”           
”Informationen om hur svårt det är att få jobb inom mediebranschen.” ”Nej har 
inte jobbat inom media har ändå haft en del nytta av mina kunskaper.” (Bilaga 2-
5, fråga C7.) 
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Sam-Media elevernas svar på samma fråga är att de saknar praktiska 
erfarenheter(2st).  
Exempel: ”Möjligen praktiska erfarenheter men det fick jag via KY.”  Andra 
svar är mer spridda om faktarelaterad kunskap som naturämnen, analys av texter, 
mer kunskap om media och etik, om genus och idealbilder, till 
exempel ”Teoretiska kunskaper om skrivprocessen” Några kvinnor i Sam-Media 
saknar även argumentationsteknik och EQ. (Bilaga 6 och 7, fråga C7) 
 
3.7 Nyttan och nöjet 
När det gäller nyttan av kurserna som MP eleverna läste under gymnasiet så är 
det flest som värderar foto som en nyttig kurs (16st). Den kurs som näst flest MP 
elever värderar som nyttig är grafisk form (9st). Efter det följer rörlig bild(4st), 
ljud (3st), data (2st) och text (2st). Svaren är relaterade till jobb och intressen. Ett 
par kommentarer: ”Foto – det har berikat mitt liv.” ”Svenska, engelska, 
textproduktion, filosofi, psykologi och religion. De kurserna motiverade mig att 
läsa vidare.” (Bilaga 2-5, fråga D1.) 
 
De kurser från gymnasiet som Sam-Media eleverna värderar att de har haft mest 
nytta av är svenska (7st), foto (6st), text (3st), engelska (3st), olika 
samhällsorienterande ämnen (3st), mediekommunikation (2st), mediekunskap 
(2st). Exempel på kommentarer: ”Svenska, en kompetent lärare, inspirerande 
och vaken som ser alla elever och utmanar.” ”Jag tyckte rörlig bild kursen och 
entrepenörskapen var roligast men jag har kanske inte haft mest nytta av dem.”  
(Bilaga 6 och 7, fråga D1.) 
 
På frågan om de borde ha fått mer av något under gymnasiet så verkar MP 
eleverna relativt nöjda eftersom nitton av fyrtiotvå elever inte har kommit på 
något att skriva (45,2 %). Det som några MP eleverna saknar är fler 
behörighetsgivande kurser, Ma C (3st), historia (2st), samhällskunskap (2st), 
naturkunskap (2st) och språk (3st). Det är även två elever som vill ha djupare 
kunskaper i färre medieämnen (eller fler timmar). Denna önskan stämmer bra 
överens med det nuvarande MP. (Bilaga 2-5, fråga D2.) 
 
Sam-Media eleverna är inte riktigt lika nöjda som MP eleverna. Det är fem av 
tjugo som inte har kommit på något att skriva (25 %). En elev skriver ”Var ska 
jag börja…?” En annan Sam-Media elev skriver ”Vi fick aldrig ens röra den 
digitala kamera utrustningen.” Det som Sam-Media eleverna vill ha är fler 
behörighetsgivande kurser som Na B (2st), men också mer praktisk media (8st) 
som ex. grafisk form och film. Några elever ville även ha mer journalistiskt, 
kreativt skrivande. (Bilaga 6 och 7, fråga D2.) 
 
När det gäller arbetssätten på MP och Sam-Media så får det egna ansvaret högst 
värde. Av MP- eleverna sätter 69,1 %  värde 4 medan 75 % av Sam-Media 
eleverna sätter värde 3 på eget ansvar. Även arbetssätt som att jobba mot 
deadline, projektinriktat och i grupp upplevde eleverna som vanliga under 
gymnasietiden. Det som får lägst värde under arbetssätten på media är framför 
allt samarbetet över ämnesgränserna (bilaga 1D). Exempel på kommentarer: ”På 
informationsprogrammet och polishögskolan arbetar man på liknade sätt, men 
medieprogrammets sätt speglar arbetslivet bättre.” ”Högskolestudier krävde eget 
ansvar, samarbete samt klara deadline.” (Bilaga 1-7, fråga D4.) 
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På frågan om eleverna skulle välja samma program om de skulle söka till 
gymnasieskolan idag så är MP eleverna positiva. 64,3 % av MP eleverna svarar 
ja och 31 % nej (bilaga 1D, fråga D5). MP eleverna nämner ofta att 
gymnasiestudierna var roliga, inspirerande, kreativa, fria under ansvar och med 
en god sammanhållning i klassen. Några av MP eleverna motiverar sina ja på 
följande sätt: ”Absolut. Arbetsmetoderna skapar bra sammanhållning samtidigt 
som man lär sig ta ansvar och man uppmuntras och får tid till att vara 
kreativ.” ”Både ja och nej. Man inser ju nu att valet av gymnasieutbildning har 
mycket liten betydelse för framtida studie- och yrkesval. Därför hade jag lika 
gärna valt att plugga tex natur. Men av samma anledning kunde jag ha kul och 
jobba kreativt på mediaprogrammet.” ”JA ååå vad kul vi hade!” ”Aldrig! Jodå…. 
100 gånger av 100 skulle jag välja media i Karlstad igen. Bästa jag 
gjort.” ”Absolut! Även om det inte är det jag vill jobba med i framtiden så har 
det gett en otrolig bredd och kunskap. Bra kombination med praktik och 
teori.” ”Ja, eftersom det var en av de bästa perioderna i mitt liv, bra lärare, bra 
klass och roliga & lärorika lektioner.” Flera av de MP elever som svarat nej 
motiverar sina val med att programmet gav för dålig behörighet. Några 
exempel: ”Nej, jag skulle valt ett bredare program, tex samhäll eller natur.” ”Nej. 
Jag skulle ha läst Samhäll-media eller Samhäll-humanistisk. Ett mer 
allmänbildande program med språk.” ”Däremot ångrar jag inte mitt val, hade tre 
mycket bra år på media.” (Bilaga 2-5, fråga D5.) 
 
Sam-Media eleverna är mer tveksamma än MP eleverna, till om de skulle välja 
samma program idag. Det är 50 % av Sam-Media eleverna som svarar nej och 25 
% som svarar ja. Några av dem som svarar ja nämner att det var något mer 
praktiskt än det vanliga Samhällsprogrammet och ändå en bra behörighet för 
vidare studier. Här följer några exempel på motiveringar från Sam-Media elever 
som varit positiva: ”Det skulle jag nog gjort. Det är viktigt när man är så ung att 
få andra inslag än traditionell teori när man går i skolan.” ”Jag är/var intresserad 
av media. Även fast jag troligtvis inte kommer att jobba med det nu så är jag 
tacksam att jag läste programmet och lärde mig det som jag lärde mig!” Av de 
Sam-Media eleverna som är tveksamma eller negativa till att välja samma 
program igen så är flera negativa till innehållet, arbetssätten och den dåliga 
klassammanhållningen. Exempel på kommentarer från dem som svarat att de ej 
skulle ha valt samma program. ”Mycket var nytt o därför rörigt o oklart, men det 
kanske har ordnat sig…” ”Nej. Skulle välja ngt mer yrkesinriktat. Man kan läsa 
vidare ändå.” Några av kvinnorna ville ha större teoretisk bredd. Några andra 
insåg att media inte var deras grej och några elever skulle ha valt ett vanligt 
medieprogram. 
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4 Slutdiskussion 
 
4.1 Sammanfattning av undersökningen 
De finns tre tydliga anledningar till att de som deltog i undersökningen valde 
Medieprogrammet: Intresse, kul och roligt samt de praktiska inslagen. De 
vanligaste framtidsplanerna var fotograf, inga alls och journalist. Den 
populäraste kursen var foto. 
 
Av de Sam-Media elever som deltog i undersökningen var det vanligaste motivet 
till att söka utbildningen, att de ville ha en bredare utbildning med högre 
behörighet än det nationella medieprogrammet. Att det skulle finnas praktiska 
inslag i programmet var också viktigt för några. Framtidsplanerna var journalist, 
inga alls eller att bara prova media. Den populäraste kursen var foto. 
 
Tiden på Medieprogrammet upplevdes som mycket lärorik, kreativ och 
utvecklande men också till viss del allmänbildande. Att de utvecklade 
bildspråket och det egna ansvaret extremt mycket, upplevdes av väldigt många. 
Det var även många som utvecklade självförtroendet, analysförmågan, det 
kritiska tänkandet, förmågan att skriva, initiativförmåga samt social kompetens. 
Undersökningen visar också att de som gick Medieprogrammet var väldigt nöjda 
med sin tid på gymnasiet och att utbildningen till stor del uppfyllde deras 
förväntningar. 
 
De Sam- Media elever som deltog i undersökningen har också upplevt att de 
utvecklat och lärt sig mycket, men de sätter generellt lägre och mer splittrade 
värden än MP eleverna. De lägsta värdena har Sam-Media eleverna satt på 
kreativitet, initiativförmåga och självförtroende. Nästan hälften av Sam-Media 
eleverna tycker inte att utbildningen gav det som de förväntade sig. Flera hade 
förväntat sig fler praktiska mediekurser.  
 
Väldigt många av elever som deltog i undersökningen har studerat vidare på 
eftergymnasial utbildning. Sam-Media eleverna och de MP eleverna som gick ut 
1997 har högst studiebenägenhet. Gymnasiestudierna har inte haft så stor 
betydelse för elevernas fortsatta studier. Det är en stor bredd på vad eleverna 
läser. De flesta läser inom humaniora men MP eleverna läser något mer 
medieinriktat än Sam-Media eleverna. Det var fler Sam-Media elever än MP 
elever som behövde komplettera sina studier via KOMVUX för att komma in på 
sina senaste studier. 
  
Gymnasietiden har förberett eleverna relativt väl för vidare studier. Det som de 
har haft mest nytta av är de kommunikationsmässiga/språkliga kunskaperna samt 
datakunskaper. Det som saknas är studieteknik och för Sam-Media eleverna även 
praktiska kunskaper. 
 
När eleverna själva har värderat vad som är medieyrken har 50 % av MP 
eleverna som besvarat enkäten uppgett att de någon gång har varit sysselsatta 
inom media. För Sam-Media eleverna är samma siffra 30 %. Några av eleverna 
har fått mediejobb direkt utan vidare högre studier. Trots det så tycker de flesta 
eleverna att gymnasiestudierna inte har betytt så mycket för val av jobb. 
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Gymnasieutbildningen har också förberett eleverna sämre för arbetslivet än inför 
vidare studier. Men MP eleverna tycker ändå att de har relativt goda praktiska 
kunskaper i bland annat data, att jobba i projekt/grupp, foto, färg och form samt 
att de kan ta eget ansvar och tänka kreativt. Många MP elever saknar dock 
allmänbildande ämnen och Sam-Media saknar praktiska kunskaper. Sam-Media 
eleverna har svårare att se vilka kunskaper de haft nytta av i arbetslivet förutom 
data, kritiskt tänkande och analysförmåga. 
 
MP eleverna är mycket nöjda med sin utbildning eftersom 64,3 % skulle välja 
samma utbildning igen. Sam-Media eleverna är inte lika nöjda. Endast 25 % 
skulle välja samma program idag. Några av MP eleverna skulle vilja ha mer 
allmänbildande/behörighetsgivande kurser och flera Sam-Media elever skulle 
vilja ha fler praktiska mediekurser.  
 
4.2 Slutsatser undersökningen 
Anledningarna till att söka de två olika programmen skiljer sig åt. MP eleverna 
trycker mer på intresse, kul och roligt samt de praktiska inslagen. För Sam-
Media eleverna är det viktigare med behörigheten för vidare studier. De 
praktiska kurserna är ändå mycket viktiga inslag i utbildningen. En tredjedel av 
eleverna i undersökningen har inga direkta framtidplaner. Nuet var viktigare än 
framtiden för många av dem. För en del ungdomar kan detta kännas rätt, bland 
annat med tanke på den förlängda ungdomstiden. 
 
MP eleverna är nöjda med sin utbildning. De har fått jobba med sina intressen på 
ett praktiskt sätt och de har haft roligt. Sam-Media eleverna är inte lika nöjda. De 
har inte fått jobba lika praktiskt och de har inte haft lika roligt under sin studietid. 
I Karlstad försöker vi blanda praktiska och teoretiska arbetssätt, mot den ”nya” 
processinriktade utbildningsdiskursen som jag tog upp under 2.4. 
Undervisningssätten på Sam-Media var mindre praktiskt och mer åt 
det ”akademiska” hållet eftersom det är ett studieförberedande program. MP 
eleverna fick jobba mer praktiskt i mindre grupper men också uppblandat med 
teori efter den ”nya” utbildningsdiskursen. Två olika traditioner för undervisning 
som också har olika status. Min personliga uppfattning är att Sam-Media 
eleverna har högre status än MP, bland de andra lärarna.  
 
Trots detta så är det inte så stor skillnad i vad eleverna har upplevt vad de lärt sig, 
på allmänbildningsnivån eller vad de har haft nytta av, både för vidare studier 
och för arbeten. MP eleverna har faktiskt lättare att se vad de har haft nytta av än 
Sam-Media eleverna. MP eleverna har även utvecklat, kreativitet, 
initiativförmågan och självförtroendet betydlig mer än Sam-Media eleverna. Mp 
eleverna får tydligen mer av de generella kompetenser som är eftertraktade på 
arbetsmarknaden idag [se ovan s. 10]. Dessa förmågor anses ofta som viktiga 
kompetenser i dagens samhälle. Detta resultat kan kopplas till att det är så få 
praktiska moment i Sam-Media programmet samt den hårda konkurrensen i 
klassen. Arbetssätten i det praktiska arbetet stärker både det sociala, i 
grupparbeten och det individuella där eleverna uppmuntras till individuella 
prestationer och uttryck. [se ovan s. 8] MP eleverna tycks också lära sig lika 
mycket teoretiska kunskaper som Sam-Media eleverna. På så vis är det 
undervisningssättet vida överlägset det traditionella akademiska 
undervisningssättet, i alla fall för eleverna som deltog i undersökningen. 
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Väldigt många av elever som deltog i undersökningen har studerat vidare på 
eftergymnasial utbildning och fördjupad högskolenivå. MP eleverna i Karlstad 
har högre benägenhet att studera vidare än MP elever i övriga landet. Skillnaden 
i kön när det gäller studier stämmer ungefär med riksgenomsnittet, att fler 
kvinnor läser vidare. Undersökningen visar att det tar tid för många elever innan 
de börja studera vidare. Det framgår även av vissa svar att eleverna har jobbat 
för att få pengar till resor – eleverna förlänger sin egen ungdomstid, samtidigt 
som de förkovrar sig i foto och film, när de skapar sina egna berättelser om sig 
själva som världsresenärer (se 2.2 ovan). 
 
De flesta eleverna har studerat vidare inom humaniora. MP eleverna riktar sig 
dock något mer mot mediestudier än Sam-Media eleverna. Övervägande delen 
elever känner sig relativt förberedda för vidare studier (förutom när det gäller 
studieteknik), speciellt på det kommunikationsmässiga/språkliga området. De 
vanligaste studierna är mot medieområdet samt till lärare. Det kan vara lämpligt 
med en mediebakgrund när eleverna läser till lärare, av minst två anledningar. 
Det ena är att de har bra vana att jobba med populärkulturen, både praktiskt och 
analytiskt. Den andra anledningen är att de är goda kommunikatörer och att de är 
vana att arbeta i projektform.  
 
Ytterligare en anledning till det goda resultatet av undersökningen kan vara att 
den mediekultur som ungdomarna lever i tas på allvar och lyfts fram av lärarna 
på medieprogrammet till skillnad mot andra delar av skolan. Det är ju den 
mediekultur som ungdomarna har omkring sig som ligger till grund för analys 
och kritik men också för att skapa egna kommunikativa uttryck, inom vardags- 
och populärkulturens begränsningar. Elevernas tidigare bakgrund och 
erfarenheter hamnar därmed inte i motsättning till skolans kultur på 
Medieprogrammet. Denna acceptans av ungdomars kultur kan även hjälpa 
eleverna med deras egna ”individualiserade” identitetsarbete, som enligt 
Trondman ibland kan leda till ett förkastande av skolan. 37 Att få arbeta praktiskt 
och föra fram sina kommunikativa uttryck i olika sammanhang, som även når 
utanför skolan, stärker elevernas självförtroende och identitet. Tillfälle till detta 
ges ofta på Medieprogrammet och ibland på Sam-Media. 
 
4.3 Uppsatsens olika röster  
I texten finns det tre perspektiv på funderingar kring nyttan av 
Medieprogrammet och var eleverna tar vägen efter gymnasiet. 
• Eleverna själva i Karlstad talar om hur de ser på sin utbildning och vad de har 

studerat och gjort. (Får stor plats.) 
• Facket syn på Medieprogrammet speglat genom medierna. (Får mycket liten 

plats.) 
• Skolverkets rapporter och den statistik som Skolverket förlitar sig på. (Får 

stor plats.) 
 
De mest positiva resultaten kommer från elevernas egna värderingar av 
studietiden och nyttan av programmet. De värdesätter de egenskaper som de 
utvecklat under sin studietid och värderar dem som viktiga, för både studier, 
yrkesliv och fritid. 
 

 
37 Trondman, Mats (1999) Kultursociologi i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s. 366  
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Fackets hårda kritik till Medieprogrammet motiveras av att det inte är så många 
elever som får jobb inom mediebranschen. Att Medieprogrammets elever inte får 
den kompetens som motsvarar grundläggande yrkeskrav kan bero på att 
mediebranschen är både bred, tekniktung och komplicerad. Att bli en bra 
medarbetare inom mediebranschen kräver både teoretiska - och praktiska 
kunskaper samt mycket erfarenhet. Att eleverna inte automatiskt får behörighet 
till många högskoleutbildningar ser facket också som en brist. I Karlstad har vi 
tydligen löst detta relativt bra i och med att så många elever läser vidare. Facket 
tycks också ha glömt att det faktiskt finns många bra KY och 
folkhögskoleutbildningar inom medieområdet. Även facket tycks vara fast i de 
två traditionella utbildningsdiskurserna. Vi bör även komma ihåg att när 
medierna speglar något så brukar de dramatisera och förtydliga (och därmed 
ibland överdriva). 
 
Skolverkets rapporter ger inte lika positiva resultat som Karlstadselevernas egna 
värderingar. Det kan visa att Medieprogrammet i Karlstad ligger väldigt bra till 
bland medieprogrammen i Sverige. Men man kan även visa att Skolverket har en 
annan syn på utbildning och vad som är viktigt för de studerande än vad eleverna 
själva har. Att praktiskt arbetet och praktiska utbildningar inte har lika hög status 
som det teoretiska är en diskurs som genomsyrar samhället och 
utbildningsväsendet. Det är svårt att se något i Skolverkets rapporter som 
försöker motverka detta. I rapporten har man till exempel inte tagit med KY och 
Folkhögskolornas utbildning som ett alternativ till fortsatt utbildning. Många av 
de yrken som finns inom mediebranschen går inte att utbilda sig till inom 
högskolans ramar eftersom de inte bygger på vetenskaplig grund. De praktiska 
utbildningar som bygger på erfarenhet och ”handens” kunskap finns 
företrädesvis inom folkhögskolor och KY utbildningar. Dessa praktiska 
utbildningar blir därför viktiga för många områden inom media som, ex foto, 
film och grafisk form. Detta medför också att många medieutbildningar kommer 
att ha svårt att få hög status inom utbildningsväsendet så länge den rådande 
diskursordningen existerar och Skolverket inte ens nämner dessa alternativ i sina 
rapporter.  
 
4.4 Slutord 
Medieutbildningen har låg status av minst två anledningar. Den ena är att 
programmet jobbar mer med populär kulturen än den legala finkulturen (se 2.3 
ovan). Den andra anledningen är att medieprogrammet arbetssätt och innehåll 
inte passar in i eller ligger långt ned i utbildningens diskursordning i Sverige. Vi 
måste uppvärdera de undervisningssätt som försöker smälta samman både teori 
och praktik, konst och medier, skrift och bild, kritik och lust, förnuft och känsla. 
En sådan skola som är öppen för mångfald, som lyfter fram lust och talang, 
skapar elever med gott självförtroende, som har kunskaper och förmåga att 
reflektera, som är initiativrika och kreativa, som tar ansvar och kan driva egna 
projekt. En sådan skola utvecklar människor som kan ligga i framkanten i den 
nya kreativa eran, som Richard Florida skriver om. 38 Dessa människor kommer 
att bli mycket eftertraktade i framtidens samhälle. 
 
En annan sak att fundera kring är det som kallas för målyrke i rapporterna. Vad 
är ett målyrke för den elev som läser kommunikation och media? Är det bara 

 
38 Florida, Richard (2006) Den kreativa klassens framväxt, Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB. 
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inom medieyrken? Se gärna exemplet ovan om läraryrket. 
Kommunikationskompetens är och kommer att förbli en viktig kompetens inom 
många yrken. Att ha kunskap om kommunikation bör tillhöra våra viktigaste 
allmänbildningar. Att utbilda sig inom media innebär att utbilda sig i och om 
kommunikation, som också är en förutsättning för kultur. Detta innebär att 
eleverna får en mängd olika möjliga ingångar till fortsatta studier och 
yrkesområden. Tyvärr så sätter behörigheten stopp ibland. Flera elever saknar 
även möjligheten att läsa extra språk. Det är också en anledning till att många 
Sam-Media elever inte väljer nationella medieprogrammet. Språken är viktiga i 
all kommunikation. Därför anser jag att det bör finnas ett nationellt teoretiskt 
Medieprogram, eller en inriktning från årskurs 2, som har en mer teoretisk 
inriktning. En annan anledning till ett teoretiskt Medieprogram är att det 
stämmer bra överens med fortsatta studiegångar på högskola och universitet. 
Kommunikationsvetenskap och Multimedia är två exempel på Högskole- och 
Universitetsutbildningar som ligger i linje med medieprogrammets kurser.  
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Bilaga1A 
Enkätsvar tabeller, självvärderande frågor, Gymnasietiden     
A6. Åren på medieprogrammet upplevde jag som:  Minsta tänkbara = 1 Mesta tänkbara=4 

A6 Utvecklande

0

5
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna
sam-me

Totalt

1
2
3
4
ej fyllt i

 

A6 Kreativa

0
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1
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3
4
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A6 Lärorika
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                    Bilaga1A 

A6 Allmänbildande
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A7. I skolan på medieprogrammet utvecklade jag:  Minsta tänkbara = 1 Mesta tänkbara=4 

A7 Självförtroendet
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A7 Analysförmågan
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                    Bilaga1A 

A7. I skolan på medieprogrammet utvecklade jag:  Minsta tänkbara = 1 Mesta tänkbara=4 

A7 Kritiskt tänkande
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A7 Förmågan att skriva
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A7 Bildspråket
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                  Bilaga1A 

A7. I skolan på medieprogrammet utvecklade jag:  Minsta tänkbara = 1 Mesta tänkbara=4 

A7 eget ansvar
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A7 Initiativförmågan
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A7 Social kompetens
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A8 Gav utbildningen det du förväntat dig?

0

5

10
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna
sam-me

Totalt

1
2
3
4
Ej fyllt i

 
Enkätsvar tabeller, Studier       
B1 Studier genom åren. Eleverna är indelade så att de som inte har studerat vidare hamnar i 
samma grupp som de som enbart läst på komvux. Anledningen till denna uppdelning är att 
komvux oftast är studier på gymnasial nivå. Den andra gruppen är eftergymnasiala studier, ex. 
KY, folkhögskola, högskola/universitet samt utlandsstudier. 

B1 Studier 
genom åren

0

10

20

30

40

50

60

Man -97 Kvinna -
97

Man -01 Kvinna -
01

Man
Sam-Me

Kvinna
Sam-Me

Totalt

Inga el
KomVux
studier
Vidare studier

B1 Komvux studier genom åren

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Man -97 Kvinna -
97

Man -01 Kvinna -
01

Man
sam-me

Kvinna
sam-me

Totalt

Behörig- het

Data Media

Allmän-
bildande
Kurser ej
nämnda
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                    Bilaga1B 
B1 Studier genom tiderna  
Nedan har jag tagit upp antal kurser och program som eleverna läst, i olika skolformer genom 
åren. En och samma elev kan därmed hamna på flera olika ställen. De som läst liknande 
kurser och program på olika skolor inom samma skolform räknas endast en gång. Dock kan 
eleven hamna flera gånger i samma kategori där det är skilda ämnen som ex drama, musik och 
hantverk. För en jämförelse mellan olika grupper så utgår jag från ett index som jag refererar 
till i texten. I indexet innebär 100 att det har lästs lika många kurser som det är elever i 
respektive grupp. 

B1 Folkhögskola KY

0

1

2

3

4

5

6

Journalist Foto Film Radio Grafisk Hantverk Ekonomi Samhälle Språk

Man -97
Kvinna -97
Man -01
Kvinna -01
Man sam-me
Kvinna sam-me
Totalt

 
Studier vid folkhögskolor och KY är vanligare bland män än kvinnor för de som deltog i 
studien. 
 

Enstaka kurser på högskola/universitet samt de som läst en eller två terminer på program och 
sedan avslutat räknas som kurser nedan. 

B1 Studier vid högskola A och B nivå

0

1

2

3

4

5

6

7

Drama Religion Eng. mm. Teknik

media kom.vet Bild vet. Psykologi Genusvet. Svenska Natur

multi- Medie o Filmvet. Ekonomi Juridik Pedagogik Idéhistoria Språk Matte

Man -97
Kvinna -97
Man -01
Kvinna -01
Man sam-me
Kvinna sam-me
Totalt
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De som läst kurser upp till och med C- nivå och mer hamnar nedan.  
De som läser ett program men ännu ej avslutat hamnar också här. Ingen elev har läst mer än 
ett program. Därför kan man räkna % på Studier C- nivå.  

B1 Studier C nivå

0

1

2

3

4

5

6

7

8

komvet föring mm. statsvet. lab.

media medie o Kulturvet Marknads- Socionom religion sjukskö/

Multi- Informatör Filmvet Ekonomi Juridik Lärare Psykolog Samhäll Medicin 

Man -97

Kvinna -97

Man -01

Kvinna -01

Man sam-me

Kvinna sam-me

Totalt

B1 Utlandsstudier

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna sam-
me

Totalt

College USA
University USA
Kultur UK
University UK

 

B3 Vad som krävdes för senaste högre studier

0
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8
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man Sam-me Kvinna Sam-
me

Totalt

Arbets- prover

Gymnaie
betyg
Komvux betyg

Högskole
poäng
Ej fyllt i el.
komvux

. 
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B4 Om gymnasiet haft betydelse för fortsatta studier, gäller även komvux studier.  
Streck och nja hamnar under vet ej. 

B4 Om gymnasiet haft betydelse för fortsatta studier
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna sam-
me

Totalt

Ej stud

Nej

Vet ej

Viss
del
Ja

 
 
B6. Utbildningen på Medieprogrammet har förberett mig för vidare studier.  
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 

B6 teoretiska kunskaper och fakta
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
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B6 Kommunikationsmässigt/språkligt
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna
sam-me

Totalt

1
2
3
4
Ej fyllt i
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B6. Utbildningen på Medieprogrammet har förberett mig för vidare studier.  
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 

B6 studieteknik
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
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Kvinna sam-
me

Totalt

1
2
3
4
Ej fyllt i

 

B6 Datakunskaper
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me
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sam-me

Totalt

1
2
3
4
Ej fyllt i

B6 Praktiska kunskaper
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Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna sam-
me

Totalt

1
2
3
4
Ej fyllt i
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Enkätsvar tabeller, yrken 
C1. Medieyrken genom åren. Här har eleverna själva värderat vad som är medieyrken. Nedan 
visas hur många som haft ett medieyrke genom åren, enligt egen värdering. 

C1 Mediayrken genom åren

0

5

10

15

20

25

30

Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna
sam-me

Totalt

Ej media
Media
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Nedan tar jag upp vilka olika medieyrken som eleverna har haft. Elever som har haft flera 
jobb inom samma yrke räknas endast en gång för det yrket. Det är trettiofem olika yrken inom 
media som de sextiotvå eleverna har jobbat med. Av dessa har tretton varit utan någon mer 
utbildning än gymnasiet. De som har delade arbetsuppgifter i ett arbete ex webbansvarig och 
administration hamnar under det som har med media att göra. Text innefattar bl.a. 
tidningsjobb. 
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Nedan tar jag upp vilka olika yrken som eleverna har haft.  
Elever som har haft flera jobb inom samma yrke räknas endast en gång för det yrket. 

C1 Kulturyrken
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Nedan tar jag upp vilka övriga olika yrken som eleverna har haft.  
Elever som har haft flera jobb inom samma yrke räknas endast en gång för det yrket. 

C1 Övrigt
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C3 Har gymnasiestudierna haft betydelse för val av jobb

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna
sam-me

Totalt

Ej jobbat
Nej
Vet ej
Delvis
Ja

 
De som skrivit att gymnasiestudierna gjort att de inte vill jobba inom media hamnar på nej. 

C5 Utbildningen på Medieprogrammet har förberett mig för arbetslivet. 
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 
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0

5

10

15

20

25

30

Man -97 Kvinna -97 Man -01 Kvinna -01 Man sam-
me

Kvinna sam-
me

Totalt

1

2

3

4

Ej
fyllt i

 

 39



 Ola Lindholm 2006 09 14 
   
                    Bilaga1C 
C5 Utbildningen på Medieprogrammet har förberett mig för arbetslivet. 
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 

C5 Kommunikationsmässigt/språkligt
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C5 Datakunskaper
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C5 Praktiska kunskaper
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D3 Arbetssätten på media. 
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 
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D3 Arbetssätten på media. 
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 

D3 Eget ansvar
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D3 Arbete i grupp
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D3 Arbetssätten på media. 
Värde 1 är minsta möjliga eller inget alls och värde 4 är mesta möjliga. 
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D5 Skulle du välja samma program idag?
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Sammanfattning MP kvinnor 1997   17 av 22 kvinnor har svarat     
 
A. Frågor om gymnasietiden.  
A3. Jag läste A och B- kurs i: Foto 15st Rörlig bild 4st Grafisk 8st 
Ljud 4st Text 7st Expo 4st  (Eleverna kunde läsa 3 kurser var.) 
 
A4. Varför sökte du Medieprogrammet? Fem ville bli fotografer och två journalister. Sex tyckte det verkade 
vara en rolig och ny utbildning. Fyra tyckte att det var viktigt med praktiska kurser. ”Jag ville inte läsa 
ett teoretiskt program utan något kreativt.” 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började Medieprogrammet? Sex tjejer hade inga direkta 
planer, fem ville bli fotografer och tre journalister. Övriga yrken var informatör, redigerare och 
ridinstruktör. 
 
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: De flesta tyckte att utbildningen gav mer än 
förväntat eftersom de inte hade så höga förväntnignar. ”Fantastiskt rolig utbildning. Lärarna var duktiga, 
trevliga, peppande och respekterade eleverna och behandlade oss som vuxna, vilket var väldigt skönt i 
den åldern.” 
 
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i studierna? 
Datakunskaper (3st), grunden i fotograferande (2st), eget ansvar (2st), självförtroende(2st), jobba i 
projektform (2st), inblick i/förståelse för olika inriktningar inom media, estetiskt tänkande, förmåga att 
omvandla teori till något praktiskt, analysförmåga, intresse för bild och form, textkursen och nyfikenhet. 
 
B8. Saknar du något från din gymnasieutbildning när du börjat med andra studier? Vad?  
Mer akademiskt förberedande. mer teori, uppsatsskrivning, flera språk, högre behörighet ex. Ma C 
 
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast de som jobbat inom media tas med här. Grafisk form, 
arbetsprover, erfarenhet av elektronik och teknik och bra intryck på intervju. ”Mina datakunskaper och 
personkemi.” ”Bra internreferenser.” ”En portfolio, utbildning och erfarenhet.”  
 
C4. Vad tycker du är det viktigaste för att klara av ett arbete inom media? Endast de som jobbat inom media 
tas med här. Kompetens (4st), bra utbildning, stresstålighet (3st), viljestyrka, självförtroende (2st), 
initiativtagande (2st), idérikedom, kreativitet (2st), snabbtänkt, ansvarstagande, deadline, förmåga att 
jobba både enskilt och i grupp, social kompetens (3st), brinnande intresse, allmänbildning, och känna till 
olika inriktningar inom media.  
 
C6. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet? Data (4st), 
fotografering (4st), bild och form, skriva (2st), eget ansvar, tänka kreativt, vara flexibel, arbeta i projekt 
och grupp (2st), samhällskunskapen,  
”att göra informationsblad och kommunicera med grafisk form” ”Vana att samarbeta, lyssna på andras 
åsikter och ändå inte backa med mina egna.” ”Nej, snarare svårighet att få jobb utan 
vidareutbildning.” ”Utbildning inom elektronik, teknik och videosignaler…” 
C7. Tycker du att det är något som du saknat från din gymnasieutbildning när du börjat jobba? Vad? Bättre 
allmänbildning, ”Utbildning inom elektronik, teknik och videosignaler…” ”Nej har inte jobbat inom 
media har ändå haft en del nytta av mina kunskaper.” 
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Fotografi (6st), grafisk form (2st), text 
(2st), ljud, rörlig bild (2st), data, mediekommunikation, samhällskunskap, engelska, språk och 
svenska. ”Foto – det har berikat mitt liv.” 
 
D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Utöver C7; Bild, mer teori kring kommunikation och 
medier, fler behörighetsgivande kurser, ma C, språk, historia, religion, skriva rapporter, mer praktik, 
hur man söker jobb, göra portföljer, samt vad säger lagen om… 
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D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel. Deadlines (5st), eget ansvar 
(6st), arbete i grupp (4st), ämnesöverskridande (2st), långa pass (2st) samt en som svarar nej. ”Hmm… att 
skriva ex C-uppsats är ju ett slags projekt. Jag gör det just nu tillsammans med en person, vi måste få till  
 
ett bra samarbete – men också ta eget ansvar, samtidigt som vi jobbar mot en dead-line.” ”På 
informationsprogrammet och polishögskolan arbetar man på liknade sätt, men medieprogrammets sätt 
speglar arbetslivet bättre.” ”När jag pluggade vidare jobbade vi så här hela tiden. Jobb – eget ansvar, i 
grupp o långa pass.” ”Mitt jobb jag har idag ansvarar jag för en servering. Det kan vara stressigt, eget 
ansvar.” ”Absolut! Hela studietiden på KAU har sett ut så. Även där jag arbetar idag tillämpar man 
denna arbetsform.” ”Komma på idéer och ro dem iland.” 
 
D5. Skulle du välja samma program (medieprogrammet) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? Motivera 
gärna ditt svar. Motiveringar till ja:”Tror det, fast jag kanske skulle vilja ha lite fler ämnen förutom 
media.” ”Alternativet hade varit samhällsprogrammet, då kunde jag läsa fler språk.” ”JA ååå vad kul vi 
hade!” ”Självklart” ”Absolut. Arbetsmetoderna skapar bra sammanhållning samtidigt som man lär sig ta 
ansvar och man uppmuntras och får tid till att vara kreativ.” ”Ville jobba som fotograf. Roligt. Trött på 
bara teori.” ”Ja, en bred och intressant utbildning.” ”Ja, jag visste/vet att jag vill jobba med ljud o bild, så 
det finns inget alternativ.” ”Aldrig! Jodå…. 100 gånger av 100 skulle jag välja media i Karlstad igen. 
Bästa jag gjort.” 

Motiveringar till nej: För dålig behörighet, ex. Ma C (3st), Samhällsprogram med medieinriktning (2st) 
samt frisörutbildning. ”Däremot ångrar jag inte mitt val, hade tre mycket bra år på media.” ”Media 
passar mig bättre som tex kvällskurs. Vill inte jobba professionellt med det. Är en naturmänniska.” 
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? Fotar (9st), hemsidor (2st), grafisk form, skriver 
en del, en egen 1-timmes dokumentär, hjälper kompis företag med grafisk formgivning, ” …så skrev jag 
en insändare till tidningen häromdagen…” 
Fem skriver nej eller lämnar tomt på fritiden. 
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Foto eller att bli självförsörjande fotograf (2st), grafisk 
formgivare (3st), informatör, författare, rockmusiker eller ljudläggare, lärare, något med djur, frisör, 
egen bildbyrå, ”Ha egna utställningar. Jobba mer åt konsten eller öppna eget.” ”Jag vill jobba med 
affärsstrategier, gärna inom svenskt företag utomlands.” ”Jag skulle vilja vara inspiratör och införa mer 
estetik i matteundervisningen.” 
 
D8. Övriga synpunkter. ”Vill bara säga tack till de underbara lärarna vi hade som alltid ställde upp för oss 
och visade sin uppskattning över vårt arbete.” ”Eva, Dan & Per hade ett sätt som inspirerade mig otroligt 
mycket. Det kändes som om vi var mer kollegor än elev och lärare, vilket gjorde att jag växte mycket och 
kände mig respekterad och tagen på allvar – viktigt! Bra att få tid till att vara kreativ – därför är det bra 
med långa block så man inte behöver krysta fram en idé.” ”Som första medieklass var vi lite 
försökskaniner men jag tror ändå att det var mest positivt. Många och väldigt bra lärare på få personer 
& helt ny utrustning. Det var riktigt kul för det mesta.” ”Det är svårt att veta vad man vill när man är så 
ung. Men jag tycker nog att det var 3 väldigt roliga år. Bra lärare och en jätte go klass.” ”Även om jag 
idag skulle önska att jag hade varit bättre förberedd i ämnen som matte och svenska så har jag aldrig 
ångrat mitt val. Media gav mig otroligt mkt & jag skulle aldrig haft möjlighet att göra det jag gjort 
(jobbat som fotograf, webb programmerare) om jag inte gått programmet.” 
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Enkätsvar MP män 1997  6 man av 10 har svarat         Bilaga3  
 
A. Frågor om gymnasietiden.   
 
A3. Eleverna läste tre st. A och B- kurs. 6 läste Foto, 4 Rörlig bild, 2 Grafisk, 3 Ljud, 1 Text och 0 Expo. Alla 
killar läste foto. Vanligaste kombinationen var foto, rörlig bild och ljud som lästes av tre killar. En kille 
mindes bara att han läst foto + rörlig bild och en bara foto + grafisk. 
 
A4. Varför sökte du Medieprogrammet? Alla killar gjorde positiva val. Två nämner intresse för att skriva, 
en nämner intresse för digital formgivning och en att han trodde att det var lätt att få jobb inom media. 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började Medieprogrammet? Två ville jobba med film, en 
sportfotograf, en grafiskformgivare eller AD och en fotograf/skribent. 
        
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: Fyra killar nämner att det var lite 
av ”försökskaniner” eftersom de var första Mediaklassen. En som ger en 4:a nämner att det egentligen 
inte är ett yrkesförberedande program. En ger ingen kommentar. 
 
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i studierna? Tålamod 
och intresset för Mac. Att ta ansvar. 
 
B8. Saknar du något från din gymnasieutbildning när du börjat med andra studier? Vad?  
Mer digitalt, för låga krav på gymnasiet, för få kärnämnen ex Na B och Ma B.  
                
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast de som jobbat inom media tas med här. Kunskap, 
talang, rekommendationer, arbetsprover, intervju och provjobb. ”Erfarenhet av textredigering och vana 
med mediet radio.” 
 
C4. Vad tycker du är det viktigaste för att klara av ett arbete inom media? Endast de som jobbat inom media 
tas med här. Lyhörd, allmänbildad, tro på sig själv, tålamod, hantera mycket på en gång, avläsa 
människor, förmåga att möta kunders behov. ”Stresstålighet, nyfikenhet, ibland social kompetens, ibland 
ambitiös, öppen, framåt, integritet och framför allt uthållig (möjligen dum) eftersom det är svårt att få 
fast jobb.” ”Att ge 100% även då du inte orkar.” 
 
C6. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet? 
Datakunskaper (2st), kontakter genom klasskompisar, förmågan att arbeta i grupp, leda den och göra den 
framgångsrik, att känna till bakgrunden till vissa tekniker. 
 
C7. Tycker du att det är något som du saknat från din gymnasieutbildning när du börjat jobba? Vad? Mer 
allmänbildande ämnen (3st), kritiskt och analytiskt tänkande, 
”Informationen om hur svårt det är att få jobb inom mediabranschen.” ”Mina klasskamrater som jag 
gärna skulle vilja arbeta med i framtiden.” 
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Data, grafisk form, text, ljud, rörlig 
bild och foto. Svaren är relaterade till jobb och intressen. 
 
D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Ma C, Sh B, mer individuella val, ny teknik, mer TV, fler 
utmaningar och gästföreläsare från näringslivet.  
 
D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel. ”Högskolestudier krävde eget 
ansvar, samarbete samt klara deadline.” ”På sätt och vis men i yrkeslivet är projekttiden oftast mycket 
kortare.” ”Är ständigt en del av en arbetsgrupp.” ”Deadline arbetar man ju alltid med. På Front i P3 fick 
jag 2 till 3 veckor med en grej och då gällde det också att leverera.” ”I mitt nuvarande jobb som 
fönsterputsare, har arbete i grupp och emot deadline varit en vardag.” 
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D5. Skulle du välja samma program (medieprogrammet) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? Motivera 
gärna ditt svar (Varför? Varför inte?) Motiveringar till ja:”Ja, för idag är utbildningen bättre.” ”Absolut. Det 
skulle fortfarande passa mig.” ”Både ja och nej. Man inser ju nu att valet av gymnasieutbildning har  
 
mycket liten betydelse för framtida studie- och yrkesval. Därför hade jag lika gärna valt att plugga tex 
natur. Men av samma anledning kunde jag ha kul och jobba kreativt på mediaprogrammet.”  

Motiveringar till nej: För smal kärnämnesmässigt, fler valmöjligheter individuellt, inte med nuvarande 
erfarenhet. 
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? Foto, film, musikproduktioner, hemsidor och 
skivfodral 
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Sportfotograf, filmproduktion, egen företagare, journalist 
inom radio och designer över olika gränser. ”Å ena sidan vore det perfekt att kunna skriva, redigera och 
jobba med webben om vartannat. Å andra sidan har jag gjort allt det så länge nu att jag känner att det 
vore grymt att få göra något helt annat, något med kroppen. Snickare vore trevligt.” 
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Enkätsvar MP kvinna 2001. 13 av 20 kvinnor har svarat        Bilaga4 
    
A. Frågor om gymnasietiden.   
 
A3. Eleverna kunde läsa tre st. A och B- kurser. 13 läste foto, 5 Rörlig bild, 9 Grafisk, 4 Text, 3 Expo och 
ingen Ljud.   
 
A4. Varför sökte du Medieprogrammet? Åtta var intresserade av foto. Fyra såg chansen att flytta hemifrån 
(tre av dem var fotointresserade). Två ville inte gå vanligt ”plugg” program. En ville bli programledare. 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började Medieprogrammet?  
Sex kvinnor ville bli fotografer.  Fyra kunde tänka sig att bli journalister och två regissörer. Två ville 
jobba med marknadsföring eller reklam och en som programledare på TV. Fyra hade inte så klara tankar 
om vad de ville.  
 
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: ”Utvecklades inom de områden jag var 
intresserad av och det var en rolig skolperiod med mycket kreativitet och eget tänkande.” 
 
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i studierna? Datavana 
(4st), mörkrumskunskaper (2st), grafisk form (2st), text, eget ansvar (2st), jobba mot deadline (2st) samt 
grundkunskaper inom media. ”En mediekritisk blick, språklig finess och allmänbildning.” ”Att prata 
inför klassen och redovisa vad man gjort, varför och hur?” 
 
B8. Saknar du något från din gymnasieutbildning när du börjat med andra studier? Vad?  
Na B (2st), Matte och Språk. Två skriver nej, en av de som studerat lämnar blankt. 
”Jag hade velat ha mycket djupare teoretisk kunskap inom film, framkallningsarbete, osv.” En skriver att 
den saknat kritiskt tankande och analyserande, effektivt läsande samt uppsatsskrivande.  

Fyra har tagit upp vad de saknar i sin nuvarande utbildning. Tre saknar lärarna och en saknar de 
praktiska delarna i data i sin nuvarande utbildning. ”All uppmärksamhet från lärarna. Känslan av att 
skolan är ett andra hem. Tillgången till lärarnas kunskap o vilja att lära ut, samt tillgången till all 
utrustning/teknik!” 
 
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat  
Här är det sex kvinnor som ej svarar alls. 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast en kvinna har jobbat inom media. Hon nämner 
kontakter. 
 
C4. Vad tycker du är det viktigaste för att klara av ett arbete inom media? Endast de som jobbat inom media 
tas med här. ”Extrem målmedvetenhet och tålamod. Att man kan tänka sig jobba ett tag utan eller med 
väldigt liten inkomst för att få kontakter etc. Självständighet och att man tror på sig själv.”  
 
C6. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet? 
Självständighet (2st), datakunskaper (2st), egna initiativ, arbeta i grupp, mod att ta kontakt med folk, 
ledarförmågan, 
”Kreativiteten från bl.a. expokursen.” 
 
C7. Tycker du att det är något som du saknat från din gymnasieutbildning när du börjat jobba? Vad? Endast två 
svarar. Rättskunskap, ”Jag skulle vilja ha valt texthantering o mer ekonomi.” 
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Kvinnorna svarar foto (6st), grafisk 
form (3st), textkursen, medieproduktion, bildanalys, bild samt historia B – behörighetsgivande. ”Svenska, 
engelska, textproduktion, filosofi, psykologi och religion. De kurserna motiverade mig att läsa vidare.”  
 
D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Sex kvinnor har inga svar alls. Övriga svar är språk (2st), 
matematik, naturkunskap (2st), samhällskunskap, historia B, rättskunskap, ekonomi, ”Ännu mer 
datakunskaper i Adobe prog. Framförallt.” ”Det var bra som det var! Ev. mer kritiskt 
tänkande.” ”Kanske mer personlig handledning under projektets gång, lite ’check-ups’.” ”Jag tror inte 
det var bra uppdelat mellan kurserna, men hade ni frågat mig under min gymnasietid så hade jag kanske 
svarat annorlunda.” 

 48



 Ola Lindholm 2006 09 14 
   
                    Bilaga4 
 
D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel. Fem ger inget svar och två 
svarar nej. Övriga svar är deadline (5st), grupparbete (4st), eget ansvar (2st) och projektarbeten (2st) 
”…att inte lärarna ger information och idéer i handen utan man får ta reda på saker och ting själv.” 
 
D5. Skulle du välja samma program (medieprogrammet) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? Motivera 
gärna ditt svar (Varför? Varför inte?) Motiveringar till ja: 
”Ja det ger högskolekompetens samtidigt som det är roligt och praktiskt.” ”Ja. Jag är själv mycket nöjd 
med min gymnasietid.” ”Ja, eftersom jag fortfarande vill jobba med något inom media.” ”Självklart! En 
praktisk utbildning känns bättre och roligare än en teorettisk.” ”Ja, om det hade varit lättare att få jobb 
efter.” ”Ja det tror jag absolut, för det var en bra blandning av frihet (utveckla sig själv) och även 
grundläggande ämnen.” ”Absolute, jag hade jätte kul under min gymnasietid.” ”Javisst. Väldigt 
inspirerande och fritt framför allt. Sen blev det egna ansvaret för svårt för mig PERSONLIGEN, slö & j-
vlig som jag var….” ”Ja, eftersom det var en av de bästa perioderna i mitt liv, bra lärare, bra klass och 
roliga & lärorika lektioner.” ”Absolut! Även om det inte är det jag vill jobba med i framtiden så har det 
gett en otrolig bredd och kunksap. Bra kombination med praktik och teori.” 

Motiveringar från de som svarat nej: ” Nej jag skulle ha valt att gå frisör linjer, eftersom jag idag 
jobbar inom skönvård.” ”Nej, jag skulle valt ett bredare program, tex samhäll eller natur.” ”Nej. Jag 
skulle h aläst Smhäll-media eller Samhll-humanistisk. Ett mer allmänbildande program med språk.” 
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? Fotar (11st), ”tittar på logotyper 
överallt,” ”Fotograferar och så skriver jag en bok (sakta och osäkert, men det går framåt…)” ”Jag skrev 
ett fanzine…intervjuade kändisar & så.” ”Nej, men jag gillar bildhantering.” 
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Informatör/pr-konsult, konstpedagog, 
frilansfotograf/fotograf (4st), animatör, skönhetsvård, jobba med barn (2st), 
”DRÖMJOBBET är att resa & fotografera, komma hem och leva på utställning.” ”Jobba 
med ’problemungdomar’, psykiskt sjuka på något spännande projekt, forskare inom socialt arbete, 
författare av jättebra böcker ☺.” ”Jobba med, mot, hemlösa barn i Afrika. Mänskliga rättigheter. 
Fältarbete om förståelse mot andra kulturer. Fred på jorden…” ”Folkhälsoplanerare, få arbeta i u-länder 
med hälsoplanering, gärna också fotografera & rapportera, som delar av mitt arbete.”  ”Jag vill vara 
både sjuksköterska, fotograf, massör och nagelteknolog och skifta däremellan.” ”Vet fortfarande inte.” 
 
D8. Övriga synpunkter  
”Att jag valde media i Karlstad på gymnasiet är fortfarande ett av de bästa val jag gjort. Alla kunskaper 
och minnen kommer jag alltid bära med mig i fickan.” ”Gymnasietiden kommer alltid att vara en av den 
bästa tiden i mitt liv. Saknar både lärare och klasskamrater.” ”Jag är helnöjd med min gymnasietid, men 
Gud! Jag fattar inte att jag kom undan med mitt skolk och min slappa ”nu bor jag hemifrån” – 
attityd!” ”Jag skulle önska lite mer gnist, energi och nytänkande sätt att hålla lektion på. Viktigast av allt 
är att inte säga att det är hopplöst att få jobb inom media- branschen. Ungdomar måste få hopp och tro 
på sig själv!” ”Tycker att tiden på gymnasiet var bra och lärorik period! Programmet var varierande och 
intressant och framför allt så var alla lärare underbara och såg till eleverna som individuella personer och 
arbetade från var och ens utgångspunkt! Det var mer samarbete och vänskap mellan lärare och elev än 
det annars vanliga att lärare ser sig själva som ’högre’ rankade än elever.” ”Tycker att vilken linje det må 
vara så är det viktigt med ett bra samarbete mellan elever och lärae, så att det som studeras inte lika lätt 
glöms bort. Repetition, repetition,,,,” ”Tack för en rolig och inspirerande gymnasietid.” 
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Enkätsvar MP män 2001  6 av 10 har svarat    
 
A. Frågor om gymnasietiden.   
A3. Eleverna kunde läsa tre st. A och B- kurser. 4 läste Foto, 3 Rörlig bild, 4 Grafisk form, 3 Ljud, 1 Text 
och ingen läste Expo. 
 
A4. Varför sökte du Medieprogrammet? Alla killar gör positiva val. Fyra killar nämner intresse varav en för 
skrivande och en för form och design. Den sist nämnda ville bli web designer. Två killar nämner ordet kul. 
En nämner att de praktiska delarna verkade spännande. 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började Medieprogrammet? Två killar hade inte tänkt så 
mycket på det, en ville jobba med film eller reklam. En ville bli Webbdesigner, en journalist och en som 
reklamare eller författare.   
                     
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: Två har inga kommentarer. En hade inga 
specifika förväntningar men är i efterhand nöjd. En tyckte att det var bättre än förväntat. ”Jag hade 
framför allt roligt under min gymnasietid, bra kompisar och bra lärare.” En tycker att det stundtals var 
för låg nivå, men överlag mycket stimulerande. 
 
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i studierna? Endast två 
killar som studerat vidare. En skriver ”väldigt lite” och en ”Grunderna i mediekunskap och kunskaper i 
Adobe – programmet.” 
 
B8. Saknar du något från din gymnasieutbildning när du börjat med andra studier? Vad?  
Ma C samt ”Inget direkt” 
 
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat 
C1. Vad har du arbetat med? ”Mest tillfälliga jobb för att tjäna ihop pengar för att resa.” 
 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast de som jobbat inom media tas med här. Kontakter (2st) 
och kompetens. Provjobb och praktikmånad.  
 
C4. Vad tycker du är det viktigaste för att klara av ett arbete inom media? Endast de som jobbat inom media 
tas med här. Stresstålighet, att kunna tala för sig själv, social kompetens, talang, drivkraft och 
vetgirighet. ”Förmåga att ta till sig nya saker i en bransch som ständigt växer. Förmåga att ’tänka utanför 
boxen’.” ”att anpassa sig till situationen, ständigt hålla sig uppdaterad inom sitt område, teamwork, ta 
eget initiativ” De två sista har jobbat med Web design.  
 
C6. Har du fått med dig något från Medieprogrammet som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet?  Två 
skriver nej eftersom de ej jobbat med media. De som jobbat med media; ”förbättrad känsla för form och 
design” ”MP gav mig en förmåga att tänka kreativt även när inspirationen saknas.” ”Kunskaperna i 
Adobe – programmen” ”Absolut” 
 
C7. Tycker du att det är något som du saknat från din gymnasieutbildning när du börjat jobba? Vad? Två 
skriver nej eftersom de ej jobbat med media. De som jobbat med media; nej, mediekunskap samt djupare 
nivå på de praktiska kunskaperna. ”ingenting faktist med tanke på att det just är en gymnasieutbildning. 
Sen ville jag givetvis bygga vidare med utbildningen med universitet utbildningen men den var ju ett 
skämt.” 
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Grafisk form (3st), foto (3st) och rörlig 
bild. ”Engelska & historia. Engelska när man är utomlands, historia när man spelar Trivial 
Purcuit.” ”Foto för att man lärde sig kompositionen i en bild, vare sig det hade med foto eller inte.” 
 
D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Djupare kunskaper i färre medieämnen (eller fler timmar) 
(2st) och mer mediekunskap. ”Nej, jag tycker att läroplanen var väldigt givande.” 
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D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel. Tre av männen svarar nej. 
Övriga svar: ”Jobbade mot deadline hela tiden i utbildningen.” ”Ja, att man brainstormade igenom en idé 
innan det hamnade på papper.” 
 
D5. Skulle du välja samma program (medieprogrammet) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? 
Motiveringar för de som svarat ja: ”Självklart. Medialärarna var/är de mest kunniga och ödmjuka personer 
som jag haft någonsin i skolan.” ”Ja det skulle jag, förutsatt att jag hamnade i samma klass med samma 
lärare.” ”Absolut! Det var bland de tre bättre åren hittills.” ”Absolut, det är fortfarande ämnet jag ser 
mig inom.”  

Tveksamma: ”Svårt. Det var jävligt kul men det leder inte till jobb. Man skulle nog valt el eller bygg 
egentligen. Men ja, jag skulle välja det igen.” ”Media eller Sam-Media.”  
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? ”Jag skriver privat, designar, osv.” ”Fotar en del 
när jag är ute och reser.” ”Ja, webdesign & design” ”Grafisk design mest, en kul grej bara 
dock.” ”Väldigt lite foto, väldigt lite ljudredigering.” ”Gör just nu en grafisk profil åt en gycklargrupp.”  
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Grafisk formgivare, bildregissör eller producent, web 
designer,  naturfotograf, frilansande kreatör/ Copywriter/ skribent. ”Ett fritt jobb jag trivs med och ser 
fram emot att gå till på morgonen. Har inte hittat det än.” 
 
D8. Övriga synpunkter. ”Tre roliga år. En väldigt mättad bransch. Tror inte att så många har jobb inom 
media. Högst 10% tror jag.” ”Jag är tacksam över att utbildningen fanns. ☺” ”Åren på 
mediaprogrammet var dom trevligaste åren i mitt liv tack vare alla klasskamrater & lärare. TACK!!” 
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A. Frågor om gymnasietiden.  
A3. Medieinriktningen bestod i en A- kurs om 100p.9 Foto 4 Rörlig bild 
 
A4. Varför sökte du SPM? Sju tjejer ville ha en bredare utbildning med högre behörighet än det nationella 
medieprogrammet. Tre ville ha en variation med praktiska och teoretiska ämnen. En var intresserad av 
foto, en ville bli journalist och två nämner de fina lokalerna. 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började SPM? Sex tjejer nämner journalist som 
framtidsplan. En ville gärna jobba med TV, bakom kameran. Sex tjejer av tretton hade inga tydliga 
framtidsplaner. Två av dessa ville ändå prova på hur media kändes.  
      
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: Tre tjejer tyckte att det var för mycket 
teoretiska ämnen. Tre nämner att de inte fick foto som de önskat. En ville ha mer multimedia och en 
nämner att hon förväntade sig mer utveckling av skrivförmågan. En upplevde att medieämnena höll låg 
nivå. En saknar fokus på helhetsförståelse och sammanhang mellan de olika ämenena. ”För mycket stress 
och krav som dödar den egna naturliga motivationen. För mycket ämnen samtidigt.” En vill ha någon 
mer livsförberedande kurs som rör livet efter gymnasiet. ”Mer fokus på emotionell 
intelligens.” ”Upplevde att merparten av medialärarna var dåligt pålästa och ej intresserade av sitt 
ämne.” ”Det var mer teoretisk än jag tänkte mig, men i efterhand kan jag ändå se att det har gett mig 
något.” ”Jag upplevde utbildningen som rörig, det var svårt att få riktig info och vi elever hade inte 
mycket att säga till om över huvudtaget.” 
  
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från MPC som du har haft extra stor nytta av i studierna?  
Kritiskt tänkande, analysförmåga (2st), informationssökning (2st), skrivvana (5st), jobba i grupp (2st), 
foto. ”Att jag tänkte ’media’ och ’multimedia’ hade jag viss nytta av.” ”Ja, eftersom jag läser juridik 
krävs en bra språkförmåga och skrivförmåga, vilket jag utvecklade under gymnasieåren. Samt förmågan 
att söka information.”  
 
B8. Tycker du att det är något som du saknat när du börjat med andra studier? Vad?  
Här har några få elever tagit upp ämnen och lektioner som de saknar, ex. att få framkalla foton. Tanken 
var att de skulle ta upp sådant som de borde fått men ej fick i gymnasiet. ”Mer fokus på elevernas fantasi 
och inre skaparglöd.” Naturkunskap B (3st). Bättre engelskakunskaper. Bättre datakunskaper (2st). Att 
läsa in stora mängder text. Mer praktiska kunksper. För lite diskussioner. 
 
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat  Två har ej svarat på sidan 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast de som jobbat inom media tas med här. Social 
kompetens, intervju, arbetsprover och utbildning. 
 
C4. Vad tycker du är den viktigaste egenskapen för att arbeta inom media? De som har jobbat med media tar 
upp; praktiska kunskaper, kreativitet, flexibilitet, framåt, goda språkkunskaper, 
 
C6. Har du fått med dig något från MPC som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet? Fyra av de som fyllt i 
sidan har i princip ej svarat på frågan. En har svarat nej. Övriga har svarat Multimedia, datakunskaper, 
mediekunskap, texthantering, analysförmåga, insyn i vissa rättigheter/upphovsrättslagar, etc. ”Förmågan 
att tänka stort, utan begränsningar, problemlösningsförmåga, självtillit, humor, ansvarsförmåga, 
etc.” ”Nej, inte direkt. En lektionsuppgift gav en nyttig livsläxa dock. Vi fick i början av 3:an skriva ner 3 
saker vi tyckt gjort bra senaste läsår och 3 mål vi hade med det kommande.” 
 
C7. Tycker du att det är något som du saknat när du börjat jobba? Vad? ”Det är synd att man underskattar 
värdet i att lära sig arbeta mer praktiskt.” ”Naturämnena tyvärr” ”Argumentationsteknik, mer kunskap 
om genus och idealbilder, mer kunskap om media och etik, analys av texter.” ”EQ, EQ, EQ!! Mer fokus 
på gruppen, klimatet i klassen, as viktigt för ALLAS studieresultat, trygghet i klassen, lägg in 
massage/avslappning, meditation, dans, bild, musik på schemat.”   
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Data, text (2st), foto (3st), 
mediekommunikation, mediekunskap, svenska (4st), engelska (2st), språkkurser, olika  
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samhällsorienterande ämnen (3st), historia, religion, rättsvetenskap och entrepenörskap. ”Svenska, 
religion, historia. Jag läser historia o rel på universitetet. Svenskan för vi lärde oss att uttrycka.” ”Ny tid, 
ny tro. Vi fick verkligen lära oss att vi var betydelsefulla och att man får tycka vad man vill – 
demokrati!” ”Jag tyckte rörlig bild kursen och entrepenörskapen var roligast men jag har kanske inte 
haft mest nytta av dem.” ”Svenska, en kompetent lärare, inspirerande och vaken som ser alla elever och 
utmanar.” 
       
D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Na B (2st), data, flash – kunskaper, mer praktisk media 
(2st), grafisk form, text (2st), ”Var ska jag börja…?” ”Kan inte komma på något.” ”Skriva mer. Hade 
velat ha mer journalistik, kreativt skrivande.” ”Diskussioner!! Jag har svårt att uttrycka mig 
muntligt.” ”Mer av vilka rättigheter man har som anställd, mer om offentlighetsprincipen, etc.” ”Påverka 
skolarbetet för att få variation och hålla intresset uppe.” (Samma elev skrev på föregående fråga: ”Vi fick 
verkligen lära oss att vi var betydelsefulla och att man får tycka vad man vill – demokrati!” [Något 
motsägelsefullt.]) 
 
D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel. Deadline (5st), eget ansvar 
(4st), grupparbete/team (7st), projekt, blockläsning, redovisnigar samt nej. ”Jobba mot deadline, eget 
ansvar och grupparbeten är vanliga inslag i studierna.” ”Universitetet var en fördjupning, yrkeslivet såg 
annorlunda ut.” Två svarar ej och en svarar nej. 
 
D5. Skulle du välja samma program (Sam-Media) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? Motivera gärna 
ditt svar (Varför? Varför inte?) Motiveringar till ja: ”Ja, jag trivdes bra. Bra med studiemotiverade 
klasskamrater, allmänbildande, ngt mer praktiskt än ’sam’.” ”Ja, på det stora hela är jag mycket nöjd 
med min gymnasietid. Trots att jag inte valde utbildning inom media är det fortfarande ett stort 
intresse.” ”Det skulle jag no gjort. Det är viktigt när man är så ung att få andra inslag än traditionell teori 
när man går i skolan.” ”Jag är/var intresserad av media. Även fast jag troligtvis inte kommer att jobba 
med det nu så är jag tacksam att jag läste programmet och lärde mig det som jag lärde mig!” ”Jag tror 
det. Det gav en bra grund att stå på. Både allmänbildande och specialinriktat.” ”Ja ev. Bra med 
mediaämnen som bryter av den ’vanliga’ skolan. Skönt med fina lokaler att ha ’fri’ tillgång till.” 

Tveksamma: ”Ja för att det var väldigt roligt. Nej för att jag skulle vilja ha läst mer historia och 
religion.” ”Mycket var nytt o därför rörigt o oklart, men det kanske har ordnat sig…” 

Motiveringar till nej: ”Jag är besviken på att vi inte fick en bredare utbildning framför allt inom 
mediabiten.” ”Nej, även om jag fått med mig mycket så kan jag ej ge min välsignelse till ert sätt att 
undervisa/innehållet i programmet” ”För att det verkligen inte var min grej, varken socialt eller 
utbildningsmässigt.” ”Nej, jag skulle nog ha tagit ngn annan inriktning, mediajobben är inte riktigt min 
grej.”  ”Nej. Skulle välja ngt mer yrkesinriktat. Man kan läsa vidare ändå.” 
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? Fotar (6st), hemsidor, skriver, använder dator 
mycket. ”Skriver texter och poesi för uppläsning och publikationer.” Nej eller ej ifyllt (5st) 
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Skribent/journalist (2st), copywriter, AD, ekonomi, juridik 
(2st), polis, psykolog, läkare, specialistsjuksköterska, speciallärare, skådespelerska, ”Vill gärna jobba med 
ekonomiska frågor och utvecklingsländer.” ”Rättsexpert i Bryssel kanske ☺.” ”Inspiratör men till 
kravlöst skapande(musik, konst, hantverk, rörelse).” ”Att dels få jobba med dans/stå på scen och 
kombinera med min utbildning.” ”Vet inte.” ”Gärna chef eller projektledare på ett ftg, kanske inom 
media eller inte… Eller egen företagare och då kanske ’Event planner’ eller drömmen vore att äga ett 
spa!” 
 
D8. Övriga synpunkter. ”Tänkt mkt på gymnasiet som en mkt nedbrytande tid för mig och jämför m. 
högstadiet som framstår som drömtillvaro. Många lektioner kändes som att sitta av tid.” ”Kul att få tänka 
tillbaka på studietiden” ”Ni lärare gjorde ett bra jobb.” ”Jobba mkt i projektform. Nyttigt o användbart 
både i vidareutbildn & jobb.” ”En stor anledning till att jag inte ser tillbaka på tiden på SAM media i 
speciellt positiva termer är att klassen var värsta tänkbara. Otroligt destruktivt och ingen som helst 
sammanhållning. Detta bidrar naturligtvis till helhetsintrycket, speciellt eftersom mkt gick ut på 
gemensamma projekt o grupparbeten.” ”Blir glad när man tänker på gymnasiet. Bra sjyssta lärare som 
man fick en personlig relation till!! Saknar dem!” ”Måste tillägga att ni är ett jävligt bra arbetslag och att 
det var roligt att spendera dessa år i er närhet. Keep up the good work! Uppmuntra, locka fram, bekräfta. 
A few changes and it’ll be perfect!” (Samma elev skrev ”… så kan jag ej ge min välsignelse till ert sätt att 
undervisa/innehållet i programmet” som motivering varför hon inte skulle välja samma program idag. En stark 
kritik som slätas ut något under övriga synpunkter.) 
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Enkätsvar Sam-Media män 2001 
A. Frågor om gymnasietiden.   Alla killar som gick i klassen har svarat = 7 man 
 
A3. Medieinriktningen bestod i en A- kurs om 100p. 3 Foto 4 Rörlig bild 
 
A4. Varför sökte du SPM? Två av de som valde rörlig bild ville ha en bredare utbildning än 
media, med högre behörighet. Två ville lära sig mer om film. Alla tre som valde foto ville ha en 
bredare utbildning än det nationella medieprogrammet. 
 
A5. Vilka framtidsplaner/yrkesplaner hade du när du började SPM? Av de som valt foto ville en bli 
journalist en journalist eller fotograf och den tredje hade mer ett allmänt medieintresse. Av de 
som valt rörlig bild var det två som inte visste, en ville jobba med radio och en ville jobba som 
journalist eller inom filmvärlden. 
    
A8. Utbildningen gav det som jag förväntade mig? Kommentar: Av de som valt foto har en ingen 
kommentar, två tyckte att det var för lite praktiska kurser. Den ena av dem tycker dock i 
efterhand att det var bra med de teoretiska kurserna. Den andra tycker att det var för litet djup, 
t.ex. endast en C- kurs (matte). Av de som valt rörlig bild var det en som ej hade någon 
förväntning, två förväntade sig mer valbara mediekurser. Den ena av de två sist nämnda + den 
fjärde eleven tyckte att kurserna var lite luddiga utan klart samanhang.       
  
B. Frågor till dig som studerar/har studerat vidare.  
B7. Har du fått med dig något från MPC som du har haft extra stor nytta av i studierna?  
Kritiskt tänkande (2st), analys (2st), argumentation samt förmåga att arbeta i grupp. En svarar 
nej och en har ej fyllt i av de som studerat vidare. ”Jag har lärt mig hur man skriver 
journalistiska texter samt en del praktiska och teoretiska kunskaper inom film.” 
 
B8. Tycker du att det är något som du saknat när du börjat med andra studier? Vad? Inga svar eller 
nej  
 
C. Frågor till dig som arbetar/har arbetat 
C2. Vad krävdes för att få det senaste jobbet? Endast de som jobbat inom media tas med här. 
Arbetsprover (2st), kontakter samt intervju. ”Egen startat så en bra affärsidé.” 
 
C4. Vad tycker du är den viktigaste egenskapen för att arbeta inom media? De som har jobbat med 
media tar upp; extrem vilja, social kompetens, skrivarlust, stresstålighet samt ”Att analysera 
problem och förstå målgrupp.” (Sist nämnda inom reklam) 
 
C6. Har du fått med dig något från MPC som du har haft extra stor nytta av i yrkeslivet? ”Kreativt 
tänkande” ”Efter utbildningen klarar jag att på ett kritiskt sätt ta åt mig vad medier har att 
berätta.” ”Analyserande och kritiskt tänkande” ”Förmågan att veta mina begränsningar o tron 
att jag klarar mer än vad jag (ibland) tror.” ”Inte för mitt nuvarande jobb men mina 
filmkunskaper kommer alltid vara bra att ha om man tillslut kommer in i filmbranschen.”  
 
C7. Tycker du att det är något som du saknat när du börjat jobba? Vad? ”Teoretiska kunskaper om 
skrivprocessen” ”Nej. Möjligen praktiska erfarenheter men det fick jag via KY.”  
 
 
D. Övriga frågor 
D1. Vilken kurs från gymnasietiden har du haft mest nytta av? Varför? Foto (3st), rörlig bild, 
mediekommunikation, infosök, text, svenska (2st), engelska samt företagsekonomi. ”Den om 
mediers uppbyggnad och historik. Gav mig en bra bas och förståelse för hur det funkar och 
varför.” 
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D2. Är det något som ni borde fått mer av? Vad? Mer film (2st), bildanalys samt textanalys 
teoretiskt. ”Vi fick aldrig ens röra den digitala kamera utrustningen.” ”Praktisk erfarenhet, 
skarpa projekt.” ”Praktiska övningar” 
 
D4. Har du jobbat på liknande sätt i utbildning och yrkesliv? Ge gärna exempel Tre svarar ej och en 
svarar nej. Projekt (2st), blockläsning (2st) samt deadline.  
 
D5. Skulle du välja samma program (Sam-Media) om du skulle söka till gymnasieskolan i dag? 
Motivera gärna ditt svar (Varför? Varför inte?) Motiveringar till ja: ”Ja, med förhoppning att linjen 
utvecklats till det bättre.”  

Tveksamma: Kanske. Minus är arbetsmarknaden. Plus är den breda kunskapen man 
samlar på sig.” 

Motiveringar till nej: ”Jag insåg mitt i utbildningen att jag ville göra annat.” ”Jag hade valt 
Sam-Hum för språkbredd o djup.” ”Jag skulle istället valt en ’ren’ medialinje. För mig har 
resterande betyg inte varit till nytta.” ”Jag skulle nog valt vanlig media istället för att få lära 
mig mer om film.” ”Nej gav mig inte det jag hade hoppats på i dagsläget hade jag valt vanligt 
mediaprogram.” 
 
D6. Håller du på med något inom media på fritiden? Vad? Foto (4st), skrivande (2st), webb, 
filmning/redigering och musik på datorn. ”Jag kollar mycket film och skriver recensioner för 
skojs skull och för att hålla igång skrivandet.” 
 
D7. Vilket är ditt drömjobb som du ser det idag? Marknadsföring (2st), företagsledare, fotograf, 
Manusförfattare inom film (eller brandman), forskning, filmredigerare/regissör för kort/reklam 
film/musikvideos. 
 
D8. Övriga synpunkter. Endast två svar. ”Mer skarpa projekt” ”Hade mycket trevliga stunder på 
skolan genomgående trevliga och bra lärare.” 
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