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Syfte  
Med hjälp av musikvideon, Call on me av Eric Prydz ska vi ta reda på om detta är ett bra 
diskussionsunderlag vid jämställdhetsfrågor. Vi vill se om skolan kan använda detta som 
undervisningsmaterial.  
 
Metod  
Genom att hålla en föreläsning för en årskurs 8:a där musikvideon får vara ett inslag vill vi 
väcka diskussion bland eleverna. För att kunna dra relevanta slutsatser kommer vi använda 
oss av pedagogisk dokumentation.  
 
Slutsats 
Efter vår studie kan vi dra slutsatsen att relationen mellan lärare och elever är väldigt viktig. 
Det var första gången de träffade oss så både vi och dem var obekväma i våra roller. Därför 
var det svårt att få igång en diskussion, men då eleverna själva fick använda och söka svar i 
tidningar blev de mer engagerade och öppna. Det är svårt att veta varför vi inte lyckades 
väcka en diskussion, men vi tror dock inte att det beror på att videon inte går att använda i 
undervisningen.  
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1.0 Inledning 
 
Denna uppsats som syftar till, att genom musikvideo väcka ungdomars intresse gällande 
jämställdhet, har uppkommit på grund av vårt, Rebecka Backlund och Elin Johansson, 
gedigna intresse för feminism.  Under våra knappt två år på mediepedagogutbildningen vid 
Musikhögskolan i Piteå har vi lärt oss behärska många olika medier. Vi har även lärt oss 
använda medierna som verktyg i inlärningssituationer. För att förankra våra kunskaper i 
”verkligheten” valde vi att göra ett föredrag om jämställdhet.  
 
Ämnet jämställdhet var inget givet ämne från början, utan växte fram från vår första idé, att 
skriva en uppsats om unga tjejer som viker ut sig på Internet. Men på grund av en het 
samhällsdebatt kring frågan plockades användbart material ner från Internet. Därför valde vi 
att skjuta ämnet åt sidan och ge plats för en ny idé. Under 2004 gjorde vi mediekritiska 
arbeten, Rebecka valde då att skriva om Eric Prydz musikvideo ”Call on me”. Hon ville 
studera hur kvinnor och män framställdes i videon på grund av hennes fördomar om 
användningen av extrema stereotyper. Det visade sig att kvinnorna framställdes som 
sexobjekt sedda genom mannens ögon. Här väcktes ett intresse för att jobba vidare med 
framställandet av kvinnor i media. 
 
När Elin, som är aktiv inom Rädda Barnen, var på ett möte kom det fram att Rädda Barnen 
satsar stort på att upplysa om sexualiseringen av media. Eftersom vi båda hade liknande 
tankegångar runt examensarbetet, bestämde vi oss för att samarbeta. Det var då idén kläcktes 
om att hålla en föreläsning för högstadieelever om jämställdhet. Genom att använda 
musikvideon hoppas vi väcka diskussion bland ungdomar och göra dem mer uppmärksamma 
på hur könen framställs i media.  
 
Eric Prydzs video är ett bra exempel på sexualiseringen av media. Där får vi följa åtta 
lättklädda, vältränade tjejer och en glad kille i vanliga träningskläder, under ett träningspass i 
en aerobicshall. Precis som i all ”reklam” sätts den manliga sexualiteten som norm och den 
signalerar att målet är HAN. Det är en manlig blick som tillfredsställs och kvinnor förväntas 
tända på att någon blir tänd på dem. De lättklädda kvinnorna trånar och blänger på killen, 
medan han bara ler. Deras dansliknande rörelser liknar mer en strippas än en gymnasts. I stor 
utsträckning är det tjejernas intima kroppsdelar som zoomas in. De tar sig på brösten, ligger 
på golvet och drar en handduk mellan sina ben och står framåtlutade med sina rumpor mot 
kameran. Detta är bara några exempel på scener som visas.(Se bilaga 1) De har använt sig av 
extremt etablerade stereotyper. Blondinerna är de som bär babyrosa kläder, som har med sig 
var sin rosa handduk, som tar sig på brösten och visar rumpan precis innan en bild på den 
flinande mannen visas.  
 
Vi tar inte ställning till huruvida denna syn på kvinnor är rätt eller fel, utan ser möjligheterna 
till att diskutera könsroller. Alla kan tolka videon olika, vissa kan tycka att tjejerna framställs 
som sexobjekt medan andra ser kvinnan som den sexuellt drivande och starka. Det är detta 
som förhoppningsvis gör videon till ett intressant diskussionsunderlag som kan få olika 
riktningar. 
 
I framtiden hoppas vi att lärare använder sig mer av ”ungdomsmedier” i undervisningen, för 
att väcka entusiasm hos eleverna. Vi tror det är viktigt att lärare och elever möts på halva 
vägen, för att kunna förmedla kunskap mellan dem och därmed förstå varandra.   
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2.0 Syfte  
 
De är viktigt att jämställdhet diskuteras i skolan. Därför har vi valt att ta reda på om 
musikvideon, ”Call on me” med Eric Prydz, är ett bra sätt att få diskussionsunderlag rörande 
jämställdhetsfrågor. På så sätt också få reda på om detta är ett medium som skolan skulle 
kunna använda sig av i undervisningen. Vårt bisyfte är att se diskussionen i ett 
genusperspektiv.  
 

2.1 Frågeställning 
 
Vår huvudfråga i detta arbete är: 
Kan man använda musikvideon ”Call on me” som ett givande diskussionsunderlag när man 
pratar om jämställdhet? Är helt enkelt en musikvideo ett lika bra undervisningsmaterial som 
skolböcker? 
 
Övriga frågeställningar som vi vill ta reda på är: 
Vilka pratar mest, tjejer eller killar? Hur fungerade diskussionen i klassen innan vår 
föreläsning? 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Genom att använda oss av mediepedagogik har vi utfört en mindre föreläsning för en årskurs 
8:a. Där använde vi Eric Prydz musikvideo ”Call on me” som ett diskussionsunderlag för 
jämställdhet i media. Vi använde oss av flera olika medier bland annat videofilmer, tidningar, 
power-point och en ljudinspelning.  
 

2.3 Material 
 
Det elevmaterial vi har att tillgå är 18 elever i en åttonde klass i Sjulnäs skola i Piteå och deras 
lärare John Engström. Klassen består av 8 tjejer och 10 killar. Vårt stimulusmaterial för 
diskussionen är musikvideon ”Call on me” av Eric Prydz.  

 

2.4 Avgränsning 
 
Vi valde att koncentrera oss på en skolklass och en musikvideo. Vi ville hellre fördjupa oss i 
en studie än att göra flera mindre grundliga undersökningar. Vi är dock medvetna att resultatet 
kan bli annorlunda om det hade omfattat fler klasser eller om vi använt oss av en annan 
musikvideo. Vi tycker ändå att vi kan dra relevanta slutsatser på grund av att resultatet 
troligtvis hade blivit detsamma om vi hade haft föreläsningen för fler klasser i samma årskurs 
och med liknande förutsättningar.  
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3.0 Metod och genomförande 
 
För att få svar på vår frågeställning besökte vi en högstadieskola i Sjulnäs, 1,5 mil utanför 
Piteå. Där höll vi en föreläsning om jämställdhet för en klass 8:a. Vi använde oss av en 
Power-Point presentation och en musikvideo, ”Call on me” av Eric Prytz. Vår tanke med 
föreläsning var att först hålla ett kort föredrag om jämställdhet där vi hade tänkt att eleverna 
själva skulle medverka. Sedan visade vi videon, och därefter drog vi igång med 
diskussionsfrågor. Vi valde att använda pedagogisk dokumentation med hjälp av 
videokamera, för att kunna gå tillbaka och uppleva diskussionen igen och få ett trovärdigare 
resultat. (Wehner-Godée, 2000, s 17-24)    
 
Under föreläsningen riktade vi en kamera mot oss, så att vi i efterhand skulle kunna se och 
reflektera och på så sätt även se vad vi kan förbättra i vårt framträdande inför kommande 
föreläsningar. Både före och efter föreläsningen intervjuade vi läraren om hur klassen brukar 
engagera sig i diskussioner och om hur eleverna påverkades av denna typ av diskussion. Inför 
dessa intervjuer har vi tagit del av den norske metodikexperten Kvales InterView och hans sju 
stadier som vi anser lämplig för vår undersökning. Denna metod har även inspirerat våra 
tankar kring diskussionen runt musikvideon. (Kvale enligt Trost, 1993, s 28-31).  
 
Kvales sju stadier bygger på att man ska se helheten i processen, genom att använda olika 
steg. Han tycker att det är viktigt att inte bara uppmärksamma svaren på sina frågor utan även 
svaren i förhållande till relationen mellan intervjuaren och den tilltalade. Kvale menar att en 
bra intervju bygger på att båda parter får utbyte av varandra. Det är även viktigt att bearbeta 
och analysera materialet. Genom att analysera materialet är det lättare att få fram ett resultat 
och avgöra trovärdigheten i sitt arbete. När det är dags för att rapportera är det viktigt att man 
väljer en målgrupp att skriva till. (ibid, s 28-31). 
 
 

3.1 Metoddiskussion 
 
Vi utgår utifrån vårt eget omdöme. Vi inser att om det varit någon annan som gjort 
undersökningen kunde resultatet ha tolkats annorlunda. Det faktum att vi inte har någon direkt 
erfarenhet av att föreläsa för yngre eller större klasser kan ha påverkat vårt resultat och det är 
möjligt att någon med mer erfarenhet hade kunnat få igång en annan diskussion i klassen. Den 
ordinarie läraren satt med i klassrummet under vår lektion, men det är svårt att säga om det 
påverkade eleverna. 
 
Enligt Kvales InterView och hans sju stadier som vi använde som metod så bör man ta hänsyn 
till relationen mellan sändaren och mottagaren. Detta trodde vi inte skulle spela så stor roll. I 
efterhand tror vi att det hade varit bättre att hålla ett föredrag för ett antal lärare och låtit dem 
som redan känner och har en relation till eleverna ha genomfört vår föreläsning.  
Ett alternativ tror vi hade varit om vi besökt klassen under ett flertal tillfällen, då hade de lärt 
känna oss bättre. För att följa Kvales råd att göra det möjligt att analysera materialet i 
efterhand, valde vi att filma. 
 
Idén om att göra en pedagogisk dokumentation genom att använda en videokamera visade sig 
vara ett bra hjälpmedel. Vi kunde då i efterhand gå tillbaka och reflektera över de misstag och 
framsteg vi gjort. 



 4

 

3.2 Begreppsdefinition 
 
Med jämställdhet menar vi i denna uppsats att män och kvinnor ska vara lika mycket värda, 
ska ha samma förutsättningar och samma lön för lika arbete. Vi tycker inte att vissa sysslor 
ska stämplas som ”kvinnliga” eller ”manliga” och att intresse inte ska styras av könsroller. 
Det är viktigt att elever behandlas lika, så att inte gamla förutfattade meningar om att till 
exempel killar är bra på matte och tjejer är bra på språk ska påverka betygsunderlaget. Vi vill 
inte att någon ska diskrimineras på grund av sitt kön eller utseende, vilket är svårt med de 
utsatta stereotypa rollerna som finns i vårt samhälle.  
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4.0 Bakgrund 
 
Eric Prydz, 29, sägs vara Sveriges mest anonyma superstjärna. År 2004 blev han aktuell med 
singeln ”Call om me”, som är en re-mix av Steve Winwoods gamla 80-talshit ”Valerie”. Det 
sägs vara den utmanande videon, med lättklädda kvinnor under ett träningspass, som lett till 
Erics framgångar. Han påstår dock själv att han inte hade någonting att säga till om när de 
gällde videoproduktionen, på grund av att han var en så pass ny och okänd artist. Videon har 
fått en del kritik. Kritik som Eric försvarar med att videon är menad att vara en ironisk 
skildring av gyminstruktörsstjärnan Jane Fondas Work-out-videor på 80-talet.( Forsling ,En 
ny svensk superstjärna, Aftonbladet 20041016)  
 
Media driver ofta med de typiska könsstereotyperna och kallar det för ironi. Eftersom deras 
skildringar ligger för nära verkligheten blir de inte tillräckligt tydliga för att uppfattas som 
ironi.( Ekman, 1998,  s 91-97) 
 
Den bild som media förmedlar av män och kvinnor behöver inte motsvara verkligheten men 
de har makten att påverka oss när de gäller hur vi ska/borde vara. Kvinnor framställs oftast 
som objekt och underlägsna medan män framställs som starka och aktiva. (ibid, s 94-96) 
 
Denna sexualisering eller erotisering av kvinnors beteende i musikvideor är ett vanligt sätt att 
framställa kvinnor idag. Detta beror bland annat på att samhället under 1990-talet utvecklat en 
besatthet av underkläder. Bilder där sittande och liggande kvinnor i märkliga ställningar som 
smeker sina renrakade ben, gnider in sig med krämer eller grejar med håret omgav och omger 
oss fortfarande. En pornofixering av samhället pågår. Inom populärkulturen märks detta i allra 
högsta grad. Barn och ungdomar är stora konsumenter av detta. (Jacobsson, 2004, s 41-47) 
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5.0 Teorier 
 
När vi har byggt upp vår föreläsning har vi utgått från Vygotskij’s pedagogiska teorier och vi 
har även använt oss av mediepedagogik. 
 

5.1 Vygotskijs pedagogik. 
 
Vygotskij hävdar att man sett ur vetenskaplig synvinkel inte kan uppfostra någon annan och 
att utöva omedelbart inflytande och framkalla förändringar i en främmande organism är 
omöjligt. Han menar att man bara kan uppfostra sig själv genom att man förändrar sina 
medfödda reaktioner genom egen erfarenhet. Om eleven tvingas vara passiv i skolan 
undervärderas hans personliga egenskap. Detta grundas i en felaktig regel, att läraren är allt 
och eleven är inget. Det är viktigt ur pedagogisk synvinkel att erkänna att elevens personliga 
erfarenhet utgör allt i uppfostringsprocessen. Läraren ska inte uppfostra eleven utan eleven, 
ska uppfostra sig själv. Därför är det traditionella europeiska skolsystemet, som lämnar eleven 
passiv, inte rimligt sett ur en psykologisk synpunkt. Lärarens roll är att organisera elevens 
sociala miljö och kontrollera att samspelet mellan denna miljö och eleven fungerar. Detta gör 
inte lärarens roll oviktig eller passiv. (Vygotskij enligt Lindquist, 1996, s 19-20) 
 
Vygotskij anser att lärandet är ett samspel mellan tre aktiva parter, en aktiv lärare, en aktiv 
elev och en aktiv social miljö i vilken läraren och eleven verkar. Det är viktigt att väcka 
elevens intresse för det ämne den studerar och de nya kunskaperna ska kopplas ihop med vad 
eleven redan vet och bli en personlig angelägenhet för eleven. (ibid, s 21) 
 
Vygotskij var inte särskilt begeistrad över den dåvarande sex- och samlevnadskunskapen i 
skolan. Han ansåg att sexualfrågan har officiellt jagats ut ur skolans liv och betraktats som 
icke existerande. Detta hade enligt honom själv lett till att alla yttringar av sexuella känslor 
bekämpades och att detta område betraktades som motbjudande och smutsigt. Vygotskij ville 
visa att, till skillnad från vad vi kanske vill tro, är inte barndomen en helt asexuell tid och att 
detta att ta bort sexualkunskapen i skolan, i tron att på detta sätt radera sexualiteten ur unga 
människors liv, är fullkomligt förkastligt. (ibid, s 44-49) 
 
Pojkar och flickor skulle inte säras på i undervisningen, menade Vygotskij. Detta var mycket 
vanligt på hans tid, men han hävdade att kontakten mellan tjejer och killar blev mer naturlig 
om de fick umgås i denna miljö. Det hävdades att på grund av fysiologiska och psykologiska 
skillnader mellan pojkar och flickor krävdes det olika uppfostringssystem och skilda 
undervisningsprogram för de bägge könen. Vygotskij ansåg att detta främst handlade om 
skillnader som var av social karaktär. Uppfostringsidealen kopierades från det liv mannen och 
kvinnan skulle ha i framtiden. Flickor ansågs omöjliga att lära ut matematik. Vygotskij ansåg 
att detta inte var primärt villkorliga fakta, utan hade historisk bakgrund då kvinnan länge 
endast hade tagit hand om barnen och hemmet. Vygotskij ansåg dock att det fanns väsentliga 
olikheter mellan de båda könen och att dessa skillnader till största delen hänför sig till 
instinkterna, men det var också väldigt svårt att veta hur stor roll den sociala miljön spelar. En 
flicka som leker med dockor härmar förhållandet som finns i hemmet mellan modern och 
hennes barn. Skolan ska inte stöpa alla barnen i samma form. Tvärtom ska skolans sociala 
miljö skapas till en så komplex, olikartad och flexibel organisation som möjligt, och i ett 
sådant flexibelt system kan könsskillnader lätt beaktas i uppfostringsprocessen. Det är även 
viktigt att de båda könen får umgås så mycket som möjligt i skolan. (ibid, s 50-52) 
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Det är mycket viktigt att väcka barnens intresse för det som undervisas. Intresset är den 
naturliga drivkraften för barnets beteende. Det är därför väldigt avgörande att hela 
utbildningssystemet och all undervisning byggs upp med noggrann hänsyn till barnens 
intressen. Innan man lär ut barnen något nytt är det viktigt att få den intresserad av ämnet. På 
det sättet kommer barnet själv vara aktiv och läraren behövs endast i egenskap som 
handledare. Det finns dock en risk att när läraren försöker få eleverna intresserade av ett ämne 
kan elevernas intresse skifta och det framkallar ett annat intresse än vad som avsågs. En 
generell psykologisk regel för upparbetandet av intressen hävdar att för att ett ämne ska 
intressera oss, måste det hänga samman med något annat som intresserar oss. Intresset ska 
helt enkelt sättas i ett personligt förhållande till eleven. Alla ämnen ska ha en gemensam 
ryggrad vilket ger den bästa förutsättningen för att ett intresse hos eleven skall väckas. Ämnet 
ska enligt Vygotskij presenteras på ett sådant sätt, att dess kortaste och enklaste form kan 
upplevas i sin helhet. Hela skolsystemet bör byggas i en omedelbar anslutning till livet, om 
man ska undervisa barnen om något börjar man med något de känner till och det väcker deras 
naturliga intresse. (Vygotskij enligt Lindquist, 1996, s 55-59) 
 

5.2 Mediepedagogik 
 
Skolan har alltid varit skeptisk till massmedia, det tog över 50 år innan man släppte in det i 
undervisningen. Största reaktionen kom på 1900-talet då film, radio, serietidningar, TV och 
video växte sig starka. Oron kring mediernas påverkan var stor. Däremot var skolan väldigt 
positiv till datorernas intåg. De ville använda datorn som ett arbetsredskap och såg det inte 
som ett nytt medium. Först på 60-talet ansågs filmen mogen för att användas i 
undervisningen, innan dess har det endast förekommit undervisningsfilm av dokumenterande 
slag i skolan. (Rönnberg, 2003, s 75-82) 
 
Nya medier har alltid ifrågasatts och det brukar talas om tre stadier. Första stadiet handlar om 
att man ser bara faror och inte det positiva som mediet kan tillföra. Det är lätt hänt att bli 
överbeskyddande på grund av rädslan inför vilka konsekvenser det nya kan resultera i. I 
efterhand märker man dock att det inte går att skydda barnen utan det är bättre att de får 
utforska själva. Efter det följer det andra stadiet där man drar nytta av medierna genom att 
lägga alltför stor tillit till mediets utbildningskvalité. Detta gör att man glider över på det 
tredje stadiet, normaliseringen. Här ser man mediet för vad det är och man överskattar inte 
dess förmåga. (ibid, s 70) 
 
Barn och ungdomar lever i ett samhälle fyllt av olika medier. De jämför sig själva med de 
olika mediebilderna när de söker sina identiteter. Mediekunskap har funnits i skolan en längre 
tid, men det är inte samma sak som mediepedagogik. Mediepedagogik kan man säga är 
ämnesöverskridande. Nuförtiden är inte den skrivna texten enda sättet att föra fram ett 
innehåll. Det talas om ett vidgat textbegrepp. Detta innebär att numera finns det möjlighet att 
använda sig av bild, ord, ljud och retoriska grepp för att föra fram ett innehåll. 
(Olson/Boresson 2004, s 10) 
 
Mediepedagogik är ett vidare begrepp än mediekunskap. Mediekunskap brukar beskrivas som 
en teoretisk kunskap om medier. Mediepedagogik kan innefatta mediekunskap men 
mediepedagogik sammanflätar medier med pedagogik och med övriga ämnen. Genom att 
använda sig av olika medier kan eleven fördjupa sina kunskaper i olika ämnen. Olika medier 
används i undervisningen såsom rörlig bild, stillbild, ljud, musik och text. Mediepedagogik 
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handlar om att undervisa om medier, med medier och ibland även för medier. Grundtanken är 
att demokrati och yttrandefriheten främjas om fler människor vet hur man ska hantera 
medieuttrycken. När eleverna får lära sig medierna, lär de sig också att kritisk granska dem. 
(Olson/Boresson 2004, s 11) 
 
Det är bättre om mediepedagogik är ämnesöverskridande och inte ett eget ämne. Det är vikigt 
att alla ämnen ses över för att hitta möjligheter till att få in media på ett naturligt sätt i 
undervisningen. Detta innebär inte att ändra undervisningens innehåll, utan att hitta nya vägar 
att förklara på. (Rönnberg, 2003. s 71) 
 
Mediepedagogiken erbjuder metoder att ta sig bort från den ensidiga pedagogiken då eleven 
sitter passiv och lyssnar på läraren. Istället kan eleven själv göra till exempel en film om 
ämnet. Ska eleven kunna berätta om ämnet måste hon förstå ämnet först sedan kan hon göra 
en enkel informationsfilm. (Olson/Boresson 2004, s 16) 
 

5.3 Genus  
 
Ordet genus kommer från latinet och betyder slag, sort, släkte, kön. Fram till 80-talet 
användes ordet endast i språkläran för att beteckna substantiv av olika slag såsom han, hon 
den och det. Men ordet ”stals” av kvinnoforskare för att få ett ord som förklarade det engelska 
ordet gender. (Hirdman, 2001 s.11) Forsberg menar att genus står för det socialt konstruerade 
könet och skiljer sig från det biologiska könet, men det är omdiskuterat eftersom det är svårt 
att hålla isär vad som är biologiskt och kulturellt betingat. (Forsberg, 1998, s 11) 
 

5.3.1 Genus i skolan 
 
Kajsa Svaleryd har i sin bok Genuspedagogik skrivit om hur flickor och pojkar behandlas 
olika i skolan. Det är lätt hänt att tänka på stereotyper när man tänker på de olika könen, 
pojkarna ska leka med bilar och flickorna ska leka med dockor. I skolan läser flickor och 
pojkar tillsammans, de har samma lärare och läser samma ämnen. Trots att de till synes har 
samma villkor, består skolan av två världar. Flickorna och pojkarna är åtskilda. De delar 
klassrum men delar upp sig själva i grupper beroende på könstillhörighet. Pojkar väljer pojkar 
och flickor väljer flickor när de ska välja arbetspartner. Även när de ska leka väljer de 
könsstereotypt. Flickorna väljer att leka med varandra och med traditionellt flickiga leksaker 
och killarna gör likadant med varandra. Detta begränsar barnen i deras erfarenheter och 
lärande och det får förmodligen en betydelse för hur deras framtid formas. (Svaleryd, 2002, s 
14-16) 
 
Många pedagoger har ett mjukare tilltal till flickor än vad de har till pojkar. Flickorna lär sig 
snabbt att de ska vara duktiga och hjälpsamma och de får ofta sitta som en buffert mellan 
stökiga pojkar. Pojkarna som ofta är mer aktiva får större men negativ uppmärksamhet. Det 
lär flickorna sig snabbt och de får ett dolt budskap att de innehar en biroll och kommer i andra 
hand eftersom de är mindre viktiga, intressanta och roliga. De duktiga flickorna får allra minst 
uppmärksamhet i klassrummet, och de duktiga pojkarna får mer positiv uppmärksamhet än de 
övriga pojkarna. Barnen är oerhört mottagliga för uttalade och outtalade signaler. Det är på 
detta sätt de lär sig sitt ”rätta” kön. De lär sig att de måste uppföra sig som flickor och pojkar 
förväntas uppföra sig. (ibid, s 20-22.) 
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5.3.2 Genus och pedagogen 

Det finns flera hinder i vägen till verklig jämställdhet. Det ena är att många har uppfattningen 
att Sverige är ett jämställt land. Ett annat problem är att när folk diskuterar jämställdhet, då 
talas det om manligt och kvinnligt på ett sådant sätt att man lätt får uppfattningen om att 
könen är varandras motpoler. Kvinnor är av naturen svaga medan männen är starka. Därför 
handlar jämställdheten enligt somliga om att värna om och acceptera skillnaderna mellan 
könen, annars skulle det inte uppstå någon attraktion dem emellan. Denna syn ifrågasätts av 
genusvetenskapen. De skillnader de tror finns mellan könen, i ett socialt och kulturellt 
sammanhang, är inget annat än ett resultat av våra egna skapade föreställningar. Det är sällan 
som jämställdhet talas om som en demokratifråga som både rör männen och kvinnorna. 
Jämställdhet har historiskt sett varit en kvinnofråga och många kvinnor är rädda för att bli 
stämplade som manshatare om de engagerar sig i kvinnofrågor. Även män som vill engagera 
sig i dessa frågor har det inte lätt. De kan lätt bli stämplade som en toffel. Det är åsikter som 
dessa som hindrar arbetslag från att ta itu med problemen. Det är lätt hänt att jämställdhet 
känns oseriöst eller riskabelt. (Svaleryd, 2002, s 39-40.) 

Många pedagoger hävdar att eftersom de har en individuell planering och en portfolio på alla 
barn, behöver de inte arbeta med jämställdhet, de anser att de kan se den unika människan i 
varje elev och att könet inte är relevant. Individperspektivet kan inte säkerställa 
jämställdheten, eftersom det finns dolda föreställningar om kön och andra olikheter på ett 
medvetet plan. Att verka för jämställdhet handlar inte om att det ena könet ska gynnas. Det 
handlar om att komma bort från vissa föreställningar om kön som bedömer egenskaper hos 
män och kvinnor på ett icke likvärdigt sätt. (ibid, s 41) 

Förändringar i skolan kan orsaka stress. Många är tveksamma mot att förändra saker och ting, 
det är mycket bekvämare att behålla allt som det är. Motstånd mot förändring kan ofta bero på 
en rädsla att inte göra bra ifrån sig och det behöver inte nödvändigtvis grunda sig i ett 
konservativt tänkande.  Därför är det viktigt att inte ge upp jämställdhetsarbetet i skolan 
eftersom det finns motståndare. Pedagogen måste förstå att han/hon har en möjlighet att 
påverka ungdomens utveckling i det dagliga pedagogiska arbetet. För att jämställdhetsarbetet 
ska bli lyckat måste pedagogen vara villig att förändras och se sin roll i ett nytt perspektiv. 
Hela arbetslaget behöver kunskap om genus, maktsystem och strukturer, så att de kan finna en 
gemensam grund att stå på. Det är viktigt att arbetsgruppen börjar från noll för att bygga upp 
en gemensam grund, detta gör att missförstånd undviks och samarbetet underlättas. (ibid, s 
41-42) 

I läroplanen står det att pedagogen har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och 
göra det möjligt för elever att utveckla sina intressen oavsett kön. Skulle dessa möjligheter tas 
tillvara skulle även många av de tidigare begränsningarna försvinna. För att detta ska ske 
behövs mer kunskap om jämställdhet. Det är inte bara eleverna som styrs av könsrollerna, 
utan lärarna är lika påverkade av detta. Barnen måste få utvecklas utifrån deras individuella 
personlighet och inte hindras av genusstereotyper. Om inte pedagogerna uppmärksammar 
detta fenomen, kommer troligtvis det gamla ojämlika systemet att upprätthållas, vilket gör 
både kvinnor och mäns livsmöjligheter begränsade. Det finns föreskrifter om att skolan ska ta 
ansvar för att barnen, oavsett kön, ska ha möjlighet att utveckla hela sin potential. 
Jämställdhet är en viktig pedagogisk fråga och oavsett om skillnader mellan flickor och pojkar 
beror på biologi eller psykologi är det viktigt att ge jämlika förutsättningar för flickor och 
pojkar. (ibid, s 44-45)  
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5.3.3 Genus och media 
 
I media finns könsrollerna till stor del kvar. Barnen skildras sällan genom barns ögon utan hur 
vuxenvärlden ser på dem och i media är flickor rosa och söta medan pojkarna är mörkare och 
tuffare. Reklamen förstärker och bevarar gamla fördomar om hur män och kvinnor bör vara. 
Institutet för reklam och mediestatistik hade följande att säga om hur män och kvinnor 
framställs: Handlar reklamen om godis får männen energi, medan kvinnorna njuter. Är det en 
reklam för rengöringsmedel kommer männen med vetenskapliga fakta medan kvinnorna är 
bekymrade. I blöjreklamen har pojken kontroll. Han är aktiv och talar ofta själv i reklamen, 
men är det en flicka med i blöjreklamen har hon problem, medan mamman talar. (Svaleryd, 
2002, s.73) 
 
Tittar man på leksaker för barn märker man att det finns en stor skillnad mellan flickor och 
pojkar. Pojkarnas leksaker stimulerar kroppslig aktivitet. Leksakerna beskrivs med ord som 
snabb, tuff och spännande. Flickleksakerna är ofta mer gulliga och främjar verbal aktivitet. De 
är små och mjuka. I barnreklamen framställs flickorna som den lilla husmodern medan 
pojkarna är ingenjören. I en reklam från Hennes och Mauritz kunde man läsa under 
pojksidorna: ”Vi klarar allt” och på sidorna riktat till tjejer stod det ”Vi gör så gott vi kan”. 
(ibid, s 73-74). 
 
 Karin Ekman har i sin bok ”Var så god” skrivit om modebranschen. Hon hävdar att vi matas 
med reklam, från dess att vi går upp på morgonen till dess vi lägger oss på kvällen och oftast 
är det en kvinna som syns i reklamen. Hon får gärna vara halvnaken och göra anspråk på sex. 
Reklambranschen använder sig ofta av stereotyper, det kan vara ”den framgångsrika 
mannen”, ”den vackra kvinnan” eller ”det söta barnet”. Enligt Konsumentverket så domineras 
reklamen av kvinnor (57%). Reklammakarna använder sig nästan uteslutande av kvinnliga 
stereotyper när de vill sälja kroppvårdsprodukter. I denna form av reklam är det ofta en 
kvinna som blir ”tillfredställd” av de olika hud- eller hårvårdprodukterna. Det skulle inte 
fungerna på en man   -  han ska ha makten. Ekman hävdar att det i manlig heterosexuell 
sexualitet alltid är kvinnan som är objektet och sexualiteten är ett av reklambranschens 
trumfkort om man ska ladda en vara positivt. Som sagts tidigare, är det oftast en kvinna som 
visas i reklamen, hon skurar, hon handlar och hon serverar glass, men det är nästan alltid en 
manlig speakerröst. Det är en man som ska övertyga reklamköparen varför han eller hon ska 
välja just denna produkt. (Ekman, 1998, s 91-95) 
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6.0 Resultat  

 

6.1 Research och planering  
 
För att få mer kunskap om media, jämställdhet och pedagogik började vårt arbete med 
litteraturstudier. Efter att sedan ha diskuterat oss fram vilket inlärningssätt och vilken roll vi 
själva skulle inta vid föreläsningen, lade vi upp en planering för hur föreläsningen skulle gå 
till. Vi valde att använda oss av följande medier:  
 

• Dagsaktuella ungdomstidningar: Veckorevyn, Slitz, Café och Okey  
• Ljud: en bit ur egen ljudupptagning. 
• Film: En scen ur Fucking Åmål och även inledningen till Pretty Woman  
• Power Point: En presentation för att visa bilder och stödord till grund för 

föreläsningen.  
 
Detta för att ta till vara den kunskap vi fått genom vår utbildning, men även för att väcka 
ungdomarnas intresse genom att använda medier som de själva konsumerar.  
 
Eftersom målet med vår föreläsning egentligen var att ta reda på om musikvideon ”Call on 
me” av Eric Prydz är ett bra diskussionsunderlag vid jämställdhetsfrågor, var vi tvungna att 
delvis ge dem förkunskaper vad gäller jämställdhet och även visa på andra medier.  
 

6.1.1 Pedagogisk dokumentation 
 
Vi bestämde oss för att filma föreläsningen med kameran riktad mot oss själva, dels för att ta 
upp ljudet för att i efterhand kunna se om vi uppnått vårt mål, dels för att vi själva skulle 
kunna se och reflektera över vårt agerande. Vår tanke var även att få vår målgrupp, en årskurs 
8:a vid Sjulnäs skola strax utanför Piteå, att göra dem mer uppmärksamma på vad media 
matar dem med och vad de själva tycker är okej.  

 

6.1.2 Vi dömer efter utseende 
 
Vi ville även få dem aktiva i föreläsningen redan från början för att på så sätt lättare få in dem 
i diskussionen om musikvideon och få dem att känna sig bekväma. Föreläsningen började 
därför med en kortare presentation av oss, men för att få dem att tänka på hur vi uppfattar 
människor och dömer dem bara efter deras utseende hade vi även en slags gissningstävling 
där eleverna fick gissa vem av oss som till exempel bott i Afrika, eller vem av oss som vill bli 
konditor. Där fick de själva se hur svårt det är att avgöra hur en person är, eftersom de gissade 
fel på alla frågor utom en. Det var till och med en kille som sa ”Shit vad de var svårt, det är ju 
nästan omöjligt!”. 
 
Efter det pratade vi lite om hur vi människor dömer personer på grund av deras utseende, kön, 
ålder och så vidare, och hur vi behandlar människor på grund av de fördomarna. Därefter 
spelade vi upp ”radioprogrammet” där en person blir intervjuad på ett sätt som han 
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ifrågasätter, han undrade om de som intervjuar honom trodde att han var utlänning. De 
skrattade lite. Typiska stereotyper diskuteras och varför detta är bra och dåligt och vilka 
följder det kan få att generalisera om människor på det viset.  
 

6.1.3 Manligt och kvinnligt 
 
Detta ledde in på vad som anses manligt och kvinnligt och en scen ur ungdomsfilmen Fucking 
Åmål, där de diskuterade just vad som anses manligt och kvinnligt. Därefter följde en 
diskussion om vad tjejer respektive killar är bra på och där eleverna fick komma med förslag. 
Detta gick inte så bra, för de hade svårt att säga vad de tyckte. Man var tvungen att dra ut 
orden ur dem och diskutera några exempel från filmen. I filmen presenterade de smink och 
utseende som kvinnligt medan teknik och mobiltelefoner ansågs manligt. Eleverna i klassen 
tyckte detta stämde till viss del.  För att inte fastna där gick vi vidare i vår planering.  
 
Vi pratade lite om varför det har blivit så stora skillnader mellan hur de olika könen framställs 
och vad som anses är manligt och kvinnligt. Fördomar om feminism reddes ut och olika 
feministiska inriktningar togs upp. Detta blev lite för mycket prat och information för deras 
del. Detta märkte man genom att de började skruva sig på stolarna, sucka, viska och titta sig 
runt i rummet. 
 

6.1.4 Musikvideon 
 
Därefter visades musikvideon ”Call on me” och efter den följde en del diskussionsfrågor som 
diskuterades i helklass, detta utifrån lärarens rekommendationer. Vår förhoppning om att 
skapa en diskussion kring musikvideon ”Call on me” gick inte som planerat. Det var svårt att 
få eleverna att vara frispråkiga. Frågorna vi förberett innan föreläsningen blev mer en 
frågesport än ett diskussionsunderlag. De svarade på våra frågor men det blev ingen 
diskussion på grund av att alla alltid höll med varandra oavsett hur ”konstiga” deras åsikter än 
var.  
 
Så här gick diskussionen i stora drag: 
 
Vad tyckte ni om tjejerna i videon? 

– De var kvinnliga. (kille) 
Tror ni man skulle kunna skifta och ha killar istället för tjejer? 

– Nej, för det vill man inte se.  (kille) 
Vad gör killen i videon, vad har han för syfte? 

– Han är ju  artisten  (kille) 
Har tjejerna passande kläder? 

– Jo, för att de är tajta.  (kille) 
Är det någon som tränar aerobics? 

– Nej. 
Vi tränar aerobics och vi känner inte riktigt igen övningarna. 

– Är det inte så här?(kille) 
– Hade det varit så skulle jag gå. (kille) 

Vem har mest status? 
– Hon som står därframme. (kille) 
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Vilken känsla förmedlas? 
– Jag trodde att det var ett skämt. (tjej) 

Artisten försvarar videon med att det är en parodi på work-out videor från 80-talet. 
– Såg man ut sådär då? (kille) 

Vad tror ni att producenten tänkte när han gjorde denna video? 
– Han tänkte nog inte så mycket.  (kille) 
– Har de inte kläder så är det mycket killar som tittar.  (kille) 

Tror ni låten hade blivit lika stor om inte videon hade funnits? 
– Förmodligen inte, den är ju inge bra.  (tjej) 

 
 Tjejerna var tystare än killarna och svarade endast vid personligt tilltal. Läraren, John 
Engström, påstod att han såg att tjejerna bet sig i läppen för att de ville diskutera men vågade 
inte riktigt hela vägen.  
 
Koncentrationen försvann några gånger under diskussionsmomentet då bland annat en kille 
slog upp klassrumsdörren för att lämna igen pengar. Han kom sedan tillbaka för att låna 
pengarna igen till en glass. Detta försvårade våra förutsättningar för en god diskussionsmiljö. 
Läraren styrde upp detta, men stämningen i klassen hade redan ändrats till att bli en aning 
turbulent.  
 

6.1.5 Tidningsmomentet 
 
Efter det tog vi upp utseendefixering och hur tidningar retuscherar modellerna och därefter 
sattes klassen i mindre grupper på 3-4 i varje grupp. Där fick de var sin tjej- och killtidning 
och de fick i uppgift att ta reda på 3 skillnader mellan tidningar som vänder sig till tjejer 
respektive killar. Detta var deras största passion då de själva fick vara aktiva. De blev nöjda 
när de hittade något och visade glatt upp det för de andra i klassen. Vi gick runt lite i 
klassrummet och observerade hur diskussionerna gick. Under detta moment var även tjejerna 
mycket aktiva och pratsamma och alla var även mer öppna för diskussion efteråt.  

 

6.1.6 Film och mediabilder 
 
Efter att ha pratat om vad ungdomarna kommit fram till i sina diskussionsgrupper, tog vi upp 
film och symboler. Vi pratade om hur filmskapare använder sig av symboler för att få oss att 
uppleva vissa känslor. Filmen Pretty woman togs upp som ett exempel och eleverna fick 
själva se anslaget på filmen och försöka hitta symboler som visar på kvinnoförtryck. Sedan 
visade vi dem olika rekvisitasymboler och vi pratade om att media planerar sina bilder och 
ingenting lämnas åt slumpen. Att mediabilden påverkar oss hela tiden och att framtiden 
hänger på alla.  

 

6.1.7 Reflektionslek 
 
Hur framtiden kommer att se ut spekulerades det om och sist följde en reflektionsövning. Där 
fick eleverna blunda och tänka på vad de tyckt varit bra respektive dåligt med föreläsningen 
eller om de hade någon fråga, efter en minut fick de öppna ögonen. En boll kastades då runt i 
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klassen där den som fick bollen var tvungen att ställa sin fråga eller berätta vad de tyckt varit 
bra eller dåligt, och sedan kasta bollen vidare. Detta tyckte de var obehagligt eftersom de inte 
var vana att reflektera. De fick dock fram en del saker som till exempel att de ser media med 
andra ögon, att de var roligt att kolla i tidningarna, att de finns mer killar i killtidningar än i 
tjejtidningar. De frågade oss även hur lång tid man måste förbereda en föreläsning. 
 

6.1.8 Intervju med läraren 
 
För att få någon uppfattning om hur eleverna brukar agera vid diskussioner, intervjuade vi 
läraren både före och efter vår föreläsning. Före föreläsningen sa han att tjejerna i klassen var 
väldigt diskussionsvänliga, men att några av killarna fortfarande var väldigt omogna och hade 
svårt att sitta stilla. Under vår föreläsning var alla väldigt snälla och satt stilla som ljus och 
lyssnade på vad vi hade att säga. Detta kan ha berott på att eleverna inte var vana vid att ha 
folk utifrån som föreläsare, påpekade läraren i efterhand. Efter föreläsningen berättade läraren 
för oss om hur långt pojkarna hade kommit i utvecklingen angående samlevnadsfrågor, där 
killarna låg långt efter tjejerna. Hur man behandlar killar och tjejer i en relation var inte så 
självklart, mer än att man ska inte slå sin partner.  
 
Vi fick även feedback från honom om att det var en intressant föreläsning och absolut viktigt i 
dagens samhälle. Han var däremot förvånad över att eleverna inte var så diskussionstörstiga, 
men det trodde han berodde på att de inte kände oss och att de var blyga på något sätt.  
 
Deras intresse för vad vi sa fanns ändå där. Trots deras avvaktande beteende kunde man se att 
de tog in informationen och när de väl pratade så var det relevant för ämnet.     
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6.2 Resultatanalys 
 
Vi tycker att vår föreläsning hade ett bra dramaturgiskt och pedagogiskt upplägg som vi 
hämtat ur Vygotskij’s teorier. Vygotskij skriver att det är viktigt att eleven är aktiv när han lär 
sig, därför har vi låtit ungdomarna vara delaktiga så mycket som möjligt i undervisningen. 
Enligt Vygotskij är det viktigt att ta vara på ungdomarnas intresse och därför använde vi oss 
av medier som vi tror de konsumerar. Man kan läsa i boken Medieresor att det är viktigt att 
även få in olika medier i skolan, så att eleverna lär sig att kritiskt granska dem. Margareta 
Rönnberg menar att mediepedagogik bör vara ämnesöverskridande och möjligheten att 
använda medier finns i alla ämnen. För oss var det roligt att se hur man kan använda medier i 
jämställdhetsundervisningen.  
 
 
Vi valde att ha diskussionen i helklass för att eleverna skulle lära av varandra. Enligt 
Vygotskij är det viktigt att flickor och pojkar pratar och umgås med varandra i skolan. På vår 
föreläsning fungerade detta inte riktigt som vi tänkt oss. De enda som hävdade sig var 
killarna, trots sin påstådda omognad, medan tjejerna satt tysta. Man kände även av ett slags 
grupptryck då ingen vågade säga emot varandra och alla höll med förgående talare. Vi kan 
inte säga vad det beror på, kanske var det en för stor grupp, kanske låg vi för nära i åldern så 
tjejerna upplevde det som pinsamt att uttrycka sina åsikter inför oss.  
 
Eftersom vi kom utifrån kan det också ha berott på att eleverna inte var vana med främmande 
föreläsare, vilket vi också fick bekräftat av John, deras lärare. Vi tror även att eleverna kan ha 
varit för unga för att ta till sig denna form av information. De har inte riktigt kommit så långt i 
sin egen självbild än och det kan vara svårt att förstå medias påverkan av deras uppfattning av 
sig själva. Vi tror att det hade varit lättare med en gymnasieklass, då de har kommit längre i 
sin egen utveckling och har lättare att stå för sina åsikter. 
 
Vi valde att göra vår föreläsning om jämställdhet för att det fortfarande är stora skillnader 
mellan hur tjejer och killar behandlas. Även media spelar en stor roll i detta sammanhang. 
Enligt Kajsa Svaleryd tar pojkarna mer plats i klassrummet då de är mer högljudda och aktiva. 
Detta upplevde vi också när vi besökte klassen i Sjulnäs. För som Kajsa Svaleryd skriver har 
man en god chans att influera ungdomarna när man undervisar. Det är också viktigt att 
föreläsarna har kunskaper om makt och genus, så de inte behandlar eleverna olika på grund av 
deras kön utan tar tillvara deras intresse och ambitioner. Därför lade vi ner mycket tid på att 
hitta relevant information från olika källor när vi förberedde vår föreläsning. På det viset fick 
vi olika infallsvinklar och kunde få eleverna att bilda sig en egen uppfattning vad gäller 
könsroller. Vi tycker att det är viktigt att inte propagera för en speciell åsikt utan istället låta 
eleverna själva ta ställning. Därför valde vi att inte säga någonting om själva videon i sig, utan 
enbart förbereda dem på att vi efter videon skulle för en diskussion kring videon och hur 
kvinnor och män framställs. 
 
Läraren tyckte att vi gick ut för fegt i början på föreläsningen under våra mindre diskussioner. 
För att skapa en större diskussion trodde han att vi borde ha pekat ut någon som skulle ha 
svarat på våra lättare frågor. Vi tyckte däremot att eftersom vi inte kände dem, skulle det 
kännas fel. Vi ville inte att någon skulle känna obehag inför oss och eftersom vi inte visste 
vilka deras personligheter var och vad de hade att ge, ville vi inte peka ut någon om vi skulle 
ha gått på fel person.  
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Eftersom eleverna blev mer pratglada med tiden, kunde vi ha planterat mer lättare frågor i 
början så att de kände sig behagligare till mods inför oss när vi skulle ha diskussionen. Lättare 
frågor hade kanske gjort att eleverna känt sig tryggare med oss. Det är något som vi kan ta 
lärdom av vid våra kommande föreläsningar. 
 
Karin Ekman menar i sitt exempel att kvinnor ofta syns i reklam medan mannen är 
speakerrösten och anses som pålitlig medan kvinnan är mer ett objekt. Detta är tydligt i vårt 
val av musikvideo, där mannen är artisten och rösten men som inte själv medverkar i videon. 
Istället studsar ett antal lättklädda damer omkring, endast en kille finns med och han 
förstärker de genusstereotypa bilderna.  
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7.0 Slutdiskussion  
 
Vi valde att göra en föreläsning för att få erfarenhet av sådan typ av undervisning, det tycker 
vi att vi har uppnått. Vi har själva fått planera och lägga upp undervisningsmaterial. Det har 
varit en mycket lärorik tid, då vi både har lärt oss mycket om ämnet och hur man lägger upp 
en lektionstimme. Teknik och annat kan dock strula, vilket vi fick erfara precis innan 
lektionen började, även om vi i förväg kontrollerat utrustningen flera gånger kan det sluta 
fungera utan orsak just när man behöver den. Trots att vi kontrollerat utrustningen två gånger, 
fungerade inte projektorn vid föreläsningstillfället. Detta löste vi genom att låna en projektor 
som skolan ägde. Tack vare vår tidiga ankomst skapade detta inga större problem. Skolans 
video hade ingen pausknapp vare sig på fjärrkontrollen eller på videon, vilket gjorde det svårt 
för oss att visa de olika detaljerna i filmerna. Detta gjorde inte så mycket denna gång men 
nästa gång kan det vara betydligt viktigare och definitivt något som vi kommer att kontrollera 
i förväg. 
 
Ämnet vi valde anser vi är viktigt att ta upp i skolan i dag. Dock visade det sig att vår 
målgrupp hade svårt att ta till sig det vi ville framföra. Vårt budskap var egentligen att män 
och kvinnor behandlas olika bara på grund av kön, och att deras inre kvalitéer får stå tillbaka 
för utseendet. Vi ville också lära ungdomarna att kritisk granska media och tänka över sin 
mediekonsumtion. Detta tror vi att vi har uppnått med hjälp av vår reflektionslek. Vi fick 
uppfattningen att de hade tänkt till och ändrat synen på media, åtminstone en liten smula. 
Under reflektionsleken var det flera som antydde att de fått en annan syn på media och att de 
inte tidigare tänkt att media påverkar dem på flera sätt.  
 
Vi fick uppfattningen att media inte används så mycket i skolan. Vi skulle gärna se att det blir 
en förändring på den punkten. Att få in media i undervisningen vore ett bra komplement till 
övrig undervisning, som idag mestadels består av traditionell inlärning där läraren står och 
matar eleverna med information. Detta ger ingen interaktion vilket vi anser är en viktig faktor  
vid inlärning.  
 
Vi valde att använda flera olika medier för att stimulera flera olika sinnen hos eleverna. Detta 
var något som var ovant även för oss. När vi gick i skolan användes endast video i 
undervisningen och det var i ytterst liten utsträckning.  Det vi märkte var att när de fick 
använda medierna själva, till exempel när de fick jämföra veckotidningar, spreds en 
nyfikenhet och lust att ta del av materialet. De tog till sig informationen på ett helt annat sätt 
och började diskutera med varandra och visa de andra vad de funnit i deras tidning.  
 
Det vi också lade märke till är att vissa skolsalar inte har förändrats särskilt mycket. En stor 
kateder som var drygt en meter bred och två meter lång stod upphöjd längst fram i 
klassrummet var vad vi hade till vårt förfogande. Bakom den fanns en whiteboardtavla och en 
vit duk med tillhörande overhead. Salen kändes som en oinspirerande lärmiljö. Vi hade hellre 
haft ett mer öppet klassrum, där vi hade känt oss mer nära eleverna och där vi kunde ha rört 
oss med eleverna på samma golvhöjd. Nu kändes det som om det fanns en barriär mellan oss 
och eleverna. Detta kan ha haft inverkan på vårt resultat.  
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Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns mycket outforskat i detta ämne. Våra förslag 
till fortsatt forskning är: 
 

• Hur man kan få in media naturligt i undervisningen? 
• Jämföra vilka medier som passar till vilken ålder. 
• Om media kan användas i alla ämnen?  
• Hur ofta används gästföreläsare i utbildningen i Sverige? 
• Hur använder de olika kommunerna i landet sig av mediepedagogik? 
• Hur påverkar en utomstående lärare grupprocessen? 
• Hur lär man elever om jämställdhet i skolan idag? 
• Vilka diskussionsunderlag är mest förekommande i skolan? 
• Vad tycker elever om skolmiljön idag? 
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8.0 Slutsats 
Vi tror att videon är användbar men att relationen mellan eleverna och läraren måste vara 
bekväm innan. Vi har dock fått en djupare insikt av vad mediepedagogik kan göra i skolan, 
och våra förhoppningar är att det snart kommer vara en naturlig del av undervisningen i 
skolan.  
  
De slutsatser vi kan dra av vårt arbete är att det inte fungerar till 100% att en utomstående 
lärare kommer in i en klass för första gången och försöker få en livlig diskussion kring ett 
angeläget ämne med hjälp av media. Däremot kan man fråga sig vad detta kan bero på. Är det 
på grund av elevernas obehag runt den nya läraren eller går inte videon att använda som 
diskussionsunderlag eller är ämnet för känsligt i denna ålder?  
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Musikvideo 
 
Call on me, Eric Prydz. 
 
 



Bilaga 1 

 
 

   
 

   
 

   
 

   



Bilaga 2 
 

Diskussionsunderlaget 
 
• Vad tyckte ni om tjejerna i videon? 

 
• Tror ni att man skulle skifta och ha killar istället för tjejer? 

 
• Vad gör killen i videon, vad har han för syfte 

 
• Har tjejerna passande kläder? 

 
• Är de någon som tränar aerobic? Känner ni igen er? 

 
• Vem har mest status? Instruktören? 

 
• Vilken känsla förmedlas? 

 
• Vad tror ni att producenten tänkte när han gjorde denna? 
 
• Tror ni låten hade blivit lika stor om inte videon hade funnits? 

 



 
Bilaga 3 




