
 

 

MEDIELÄSKUNNIGHET BLAND  

ELEVERNA I ÅK 1-9 

Forskning om medieläskun-

nighet bland elever i årskur-

serna 1-9 vid Vasa övnings-

skola läsåret 2020-21.  

Inom projektet MedLå s gjordes tre studier, 

två  med elever som informånter och en med 

lå råre. Blånd de yngstå elevernå, å rskursernå 

1–4, genomfo rdes fokusgruppintervjuer och i 

å rskursernå 5–9 enkå ter. Likåså  insåmlådes 

enkå tdåtå blånd lå råre fo r å rskursernå 1–9. 

Såmmånlågt insåmlådes 329 elev- och 46 lå -

rårdåtå.   

Studiernå såmmånstå lldes och ånpåssådes 

språ kligt och kulturellt utgå ende frå n tre mot-

svårigå studier, EU Kids Online (London 

School of Economics, London, UK), Globål 

Kids Online (London School of Economics, 

London, UK)1 och FRÄM-projektet (Ä bo Äkå-

demi, Våså, Finlånd). Bå de elevintervjuer och 

-enkå t utgick frå n identiskå temån, Tillgå ng-

lighet, Få rdigheter, Äktivitet, Kommunikåtion, 

Beteende och Vå lbefinnånde och Resiliens. 

Den hå r årtikeln beskriver elevsvåren i enkå -

ter och fokusgruppintervjuer. Kårtlå ggning åv 

elevernås tillgå ng till och ånvå ndning åv digi-

tålå verktyg å r ett betydelsefullt led i det digi-

tålå jå mlikhetsårbetet i enlighet med den 

grundlå ggånde utbildningens uppdråg ått 

utjå mnå ojå mlikhet mellån elever.   

Enkå tens temån, Äktivitet, Kommunikåtion, 

Beteende såmt Vå lbefinnånde och Resiliens 

presenterås i fortså ttningen i relåtion till dis-

tinktionen åv medielå skunnighet som olikå 

former åv kunskåp, nå mligen ått Fo rstå , 

Håndlå och Bedo må. Desså åspekter bo r inte 

betråktås som sinsemellån sepåråtå entiteter 

utån som o verlåppånde eller som en inbo rdes 

progression åv medielå skunnighet. (Ärnolds-

Grånlund, 2010).2  

Förstå   

Fo rstå else-åspekten åv medielå skunnighet 

fråmkommer i de intervju- och enkå tfrå gor 

då r elevernå visår hur de kognitivt omfåttår 

ånvå ndning åv medieteknik och internet och 

hur desså fungerår.   

Fo rstå else - Elevernås skåttning åv sinå få r-

digheter digitål teknik och internet  

Initiålt i de två  elevstudiernå, fokusgruppin-

tervjuernå och enkå ternå, ombåds elevernå 

ått go rå en sjå lvbedo mning åv sin fo rstå else 

åv sekretessinstå llningår fo r digitålå verktyg, 

webbsidors trovå rdighet, godå so kord, del-

ning åv innehå ll, ått go rå å ndringår i kontåkt-

listor, hur mån beter sig online och hur/vår 

mån råpporterår negåtivt innehå ll.   

Resultåten åv fokusgruppintervjuernå visår 

ått en del åv de yngstå elevernå inte go r å t-

skillnåd mellån teknik, mjukvårå och internet. 

Internet beskrivs som ”olikå kånåler”, ”dåtor”, 

”ått mån spelår olikå spel ” eller ”Google”. Mer 

å n hå lften åv elevernå i å rskursernå 5–9 be-

do mde ått derås fo rstå else åv ifrå gå om desså 

temån vår ”mycket god”.    

Handla  

Medielå skunnighetsåspekten Håndlå åvser en 

persons fo rmå gå ått ånvå ndå teknik och digi-

tålå medier och ått klårå åv ått fungerå online. 

Den fo rekom i intervju- och enkå tfrå gornå om 

Äktivitet med digitålå verktyg, Kommunikå-

tion och Beteende online.  

Aktivitet – vad eleverna gör med digitala verk-

tyg och internet 

Elevernå i å rskurs 1–4 uppskåttår och ånvå n-

der gå rnå internet. Internetånvå ndningen 

reglerås i olikå ho g gråd och på  olikå så tt åv 

derås fo rå ldrår. De ånvå nder internet fo r 

kommunikåtion, spelånde och fo r ått se och 

go rå film. Elevernå i å k 5–9 ånvå nder digitålå 

verktyg och internet fo r ått go rå skoluppgif-

ter, chåttå med vå nner och fåmilj eller surfå 

utån å ndåmå l.  Ätt årbetå med olikå uppgifter, 

bå de fo r skolå och uppdråg utånfo r skolå, 

såmt ått skåpå egnå produkter med digitål 

teknik tenderår ått o kå med stigånde å lder. 

Såmmå go r det sociålå livet på  nå tet, chåttån-



 

 

det med slå kt och vå nner och också  med obe-

kåntå.   

Kommunikation – hur eleverna interagerar 

med teknik i internet  

Ätt bårn och ungå bå de kognitivt och få rdig-

hetsmå ssigt kån hånterå digitålå verktyg och 

internet innebå r dettå no dvå ndigtvis inte ått 

de å r kommunikåtivt mognå ått deltå i och 

ånvå ndå sociålå medier. Enligt elever i å k 1–4 

och 5–9 innebå r internet bå de positivå och 

negåtivå erfårenheter. De flestå åv elevernå i 

å rskursernå 5–9 upplever internet som 

”oftåst positiv”. Ett få tål upplever internet 

som ”mycket positiv” eller ”inte positiv”. Upp-

levelser åv negåtiv kommunikåtion kån blånd 

ånnåt vårå otillbo rligå kontåkter eller sexuellt 

ofredånde.   

Beteende – hur eleverna agerar med teknik i 

internet   

Sto rånde beteende upplevs oftåre åv de å ldre 

elevernå å n de yngre. De upplever också  of-

tåre ått nå gon ånnån behåndlås på  ett otå ckt 

och så rånde så tt å n de yngre. De flestå åv ele-

vernå i studien håde dock inte sjå lvå sett 

otå ckå eller skådligå såker hå ndå åndrå on-

line, men å ndå  fånns det en del elever som 

gjort det.   

Frå gå: Hur oftå hår du under det senåste 

Ä RET, om nå gonsin, sett eller ho rt tålås om 

fo ljånde som hå nt nå gon du kå nner? De er-

bjo ds pengår eller gå vor i utbyte mot sexuellå 

bilder eller videor? De erbjo ds pengår eller 

gå vor fo r ått trå ffå nå gon personligen fo r ått 

go rå nå got sexuellt? De utpressådes fo r ått 

go rå nå got sexuellt? (Tåbell 1). 

Bedöma  

Medielå skunnighetens bedo må-åspekt hånd-

lår om pråktiskt omdo me dvs fo rmå gån ått 

kunnå åvgo rå hur mån skå håndlå i en viss 

situåtion och huruvidå det å r klokt ått go rå 

det.   

Välbefinnande och resiliens  

Frå gornå om vå lbefinnånde och resiliens 

håndlår om hur elevernå upplever internet 

MEDLÄS tar fasta på ungas användning av nätet och 

sociala medier. Foto: BK. 



 

 

men också  hur de go r fo r ått skyddå sig on-

line. Må ngå elever skyddår sin integritet, men 

ållå go r det dessvå rre inte. Elevernå i å rskur-

sernå 1–4 hår må ngå godå rå d fo r hur mån 

kån skyddå sig och våd mån go r då  mån upp-

levt nå got otrevligt.    

På  frå gån våd mån kån go rå om mån få r mår-

dro mmår åv så dånt som hå nt online svårår 

elever: ”Min måmmå hår sågt ått mån stå nger 

o gonå och tå nker på  nå got ånnåt.”, ”Stå nger 

åv.”, ”Mån blundår så  lå gger mån tå cket o ver 

huvudet.”, ”Mån slutår spelå spel.”, [Jåg berå t-

tår fo r] ”Min påppå”, ”Mån kån tittå med en 

vuxen.” (elever i å k 1–4). Enkå tsvåren på  frå -

gån om vilkå fo rsiktighetså tgå rder elevernå i 

å k 5–9 tår då  de å r online visår ått de flestå 

elever ”oftå” eller ”mycket oftå” vidtår fo rsik-

tighetså gå rder då  de å r online.  (Tåbell 2). 

Resultåten åv så vå l fokusgruppintervjuer som 

enkå t visår ått de flestå elever kå nner till ris-

ker på  nå tet, hur mån go r fo r ått skyddå sig 

och hur mån kån ågerå fo r ått fo rhindrå ått 

skådå sker. Studien visår dock VÄD elever vet 

men, dessvå rre inte HUR de go r i pråktiken.   

Enligt en norsk studie å r yngre bårns fo rstå -

else åv ått skyddå sig i internet kontextbero-

ende. Det finns en skillnåd mellån derås fo r-

stå else åv begrepp om internet och derås fo r-

må gå ått omså ttå dennå fo rstå else i pråktiskt 

håndling.3   

Resultåten åv MedLå s-studiernå å r till må ngå 

delår uppmuntrånde. De flestå elever verkår 

fo rstå  hur digitålå verktyg och internet funge-

rår, de kån också  ånvå ndå dem och bedo må 

hur de bo r ånvå ndås på  ett tryggt och så kert 

så tt. Som hjå lp fo r utvecklingen åv en god 

medielå skunnighet hår må ngå elever ett fun-

gerånde sto d i hem och vå rdnådshåvåre. Stu-

diernå visåde också  ått i de olikå å rskursernå, 

blånd de informeråde och kunnigå elevernå 

fånns enståkå elever som kånske inte upple-

ver sto d i desså frå gor i sinå hem, som åv 

olikå ånledningår inte kån, vill eller få r ån-

vå ndå digitålå verktyg eller internet, som inte 

fo rstå r hur mån ånvå nder dem eller hur mån 

kån skyddå sig mot ått go rå skådå eller sjå lv 

skådås online. Elever som åv olikå ånledning-

år inte utvecklåt en god medielå skunnighet 

kån då rfo r bli osynligå fo r lå rårnå. I dylikå 

situåtioner, liksom också  i åndrå, å r skolåns 

uppdråg ått åv jå mlikhetsskå l utjå mnå skill-

nådernå i mediepedågogiskt kunnånde elever 

emellån.   

Tabell 1 Någon man 

känner blivit sexuellt 

lockad eller hotad. 
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Enkå tstudien visåde ått det i vårje å rskurs 

fånns ett åntål elever, såmmånlågt 18 elever, 

som o nskår sto d åv en vuxen i frå gor som 

gå ller upplevelser online. Om frå gån inte 

stå lls eller temåt inte behåndlås i klåss fo rblir 

desså elever osynligå fo r lå rårnå och derås 

frå gor blir obesvåråde.   

Projektet MedLå s hår gå tt in i skede 2, utårbe-

tåndet åv lå rstig och plånering åv skolmåteri-

ål fo r undervisning i mediepedågogik fo r 

såmtligå å rskurser vid Våså o vningsskolå. På  

så  så tt kån fo rutså ttningårnå fo r ett å nnu 

merå meningsfullt och så kert liv online så ker-

stå llås fo r ållå elever, i helå skolån.   

Fotnoter: 

1 Nå tverken EU Kids Online och Globål Kids Online utgo r nå tverk åv forskåre 

och kompåråtiv forskning om 

bårns online-upplevelser. De tillhåndåhå ller också  ett brett spektrum åv 

jå mfo rånde forskningsresultåt och en 

offentlig dåtåbås med resultåt. Eukidsonline.net 

2 Änålysen åv existerånde definitioner åv medielå skunnighet såmmånfåttås 

utgå ende frå n Äristoteles tredelåde 

distinktion åv kunskåp, ”episteme” (ått kognitivt vetå eller fo rstå ), 

”techne” (ått go rå eller ått ågerå) och 

”fronesis” (ått hå pråktiskt omdo me). (Ärnolds-Grånlund 2004; 2010; Gus-

tåvsson 1996). 

3 Ní  Bhroin & Rehder, 2018. 

 

 

Tabell 2 Försik-

tighetsåtgärder 

online.  

”Enkätstudien vi-

sade att det i varje 

årskurs fanns ett an-

tal elever, samman-

lagt 18 elever, som 

önskar stöd av en 

vuxen i frågor som 

gäller upplevelser 

online.” 


