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SAMMANDRAG

Det här arbetets syfte är att ge den intresserade en del information om
Utbildningsradion eller UR. Vad är UR? Vad kan Utbildningsradion erbjuda lärare i
årskurs 4-9 och vad har denna yrkesgrupp för attityd till UR?

Jag anser att det material som UR distribuerar i media har ett viktigt syfte och jag har
haft för avsikt att påvisa att det både är kvalitativt och pedagogiskt.

Resultatet av undersökningen visar att lärare har en positiv attityd till
Utbildningsradion.
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1 INLEDNING

De flesta människor som har gått i den svenska skolan eller som regelbundet tittar på

Sveriges television, har förmodligen på ett eller annat sätt kommit i kontakt med

Utbildningsradion eller UR. Jag minns själv när jag för första gången såg denna

välkända logotyp, längst upp i högra hörnet på tevebilden. Det var på mellanstadiet och

vi tittade och lyssnade på en engelsk dialog i syfte att lära oss fraser och öva på brittiskt

uttal. Utbildningsradion var en del av undervisningen under hela mellanstadieperioden.

Under höstterminen 2001 besökte en kvinna vid namn Ansa Sundh Hedberg

Universitetet och höll ett lysande föredrag för oss blivande lärare. Föredraget handlade

generellt om det material Utbildningsradion kan erbjuda oss lärare för olika

undervisningssituationer. Vi fick veta att UR hade omorganiserats och att deras material

därför skulle bli bättre. De flesta av oss studenter var förvånade och nyfikna över att

Utbildningsradion de facto kunde vara en resurs i vårt kommande arbete. En diskussion

tog fart och jag lyssnade ivrigt. Jag fick en känsla av att väldigt få, inklusive jag själv,

var medvetna om vad Utbildningsradion är för ett företag och vad de kan erbjuda. Men

det som intresserade mig mest av allt var den attityd som många uppvisade.

Förhållningssättet och erfarenheterna bland oss studenter varierade i stor omfattning. I

diskussionen kring studenternas uppfattning om UR förekom beskrivande ord som

föråldrat, larvigt, svart-vitt m.m.

Jag funderade på den reaktion som UR hade väckt hos studenterna på Universitetet och

bestämde mig för att på något sätt använda denna tanke till mitt kommande

examensarbete. Ursprungligen uppfattade jag avgränsandet av arbetet som mycket svårt.

Efter en del övervägande bestämde jag mig till slut för att stilla den nyfikenhet som

denna föreläsning hade väckt hos mig. Kunskapen om UR var, innan jag började med

detta arbete allt utom omfattande. Något starkt minne av vilka program som visats i

samband med symbolen hade jag inte. Likgiltighet skulle jag vilja sammanfatta känslan

som. Efter dessa tankar och reflektioner blev jag vetgirig. Vad är UR för någonting

egentligen? Hur är deras program och material utformade idag?  Har de någonting som

jag som Grundskollärare kan utnyttja i undervisningen? Varför har människor i vissa

fall en negativ attityd till UR? Jag bestämde mig för att ge detta bolag en ny chans

genom att försöka få svar på en del frågor.

Om man väljer att skriva om ett ämne som ständigt diskuteras i skolan eller som är

intressant ur forskningssynpunkt är det vanligtvis relativt enkelt att finna litteratur kring
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dessa områden. Det utbud av material som finns om Utbildningsradion är producerat av

den samma och finns i form av häften eller kataloger. En del står också att finna på

Internet.

1.1 Syfte

Jag vill i det här arbetet å ena sidan presentera utbildningsradion som företag med

information om dess syfte. Vid sidan av detta vill jag presentera en del av deras nya

distributionsmaterial och program avsedda för grundskolans årskurser 4-9. Grundskolan

valde jag eftersom det är mest intressant för mig med denna specifika åldersinriktning.

Jag avgränsade mig till en liten del av det nyutarbetade materialet eftersom det

är det samtida bolagets produktion jag intresserar mig för. Utbildningsradion har de

senast åren ändrat sin organisation och också moderniserat sitt material och dess

utseende. En annan bild som jag vill påvisa är det gensvar eller den respons som

kommer från skolan, det vill säga, lärarnas attityd till Utbildningsradion. Arbetet

handlar därmed i stort om UR s syfte och utbud kontra lärarnas respons och attityd.

1.2 Problemformulering

Följande frågeställningar vill jag finna svar på med detta arbete:

- Vad är Utbildningsradion för slags företag och vad har det för syfte?

- Vad kan detta företag erbjuda lärare och svenskundervisningen i Grundskolan år

4-9?

- Vilken attityd har lärare till UR?
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2 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Allmän information om UR

UR är en välkänd logotyp såväl som en förkortning av Sveriges Utbildningsradio. 1997

gjordes en undersökning i syfte att få en uppfattning om hur välkänd denna UR-symbol

eller logotyp egentligen är. Resultatet visade att 1997, kände 67 % av de tillfrågade igen

symbolen och visste också inom vilket område företaget verkade. Denna siffra ökade

sedan relativt hastigt och ligger nu på 91.8 %.  Denna stadiga ökning är enligt bolaget

en konsekvens av UR: s nya designprogram som syns i allt nytt material. (UR

Verksamhetsberättelse 2000 s.22f)

I samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television står

Utbildningsradion för Sveriges public service. Det vill säga, UR har som mål att

undervisa i allmänhetens tjänst eller med andra ord utbilda Sveriges befolkning. UR är

ensam i sitt slag. Verksamheten är multimedial och erbjuder både böcker, webb, TV,

radio och andra förlagsprodukter. UR är också väl utvecklat och organiserat i teknik och

media. Utbildningsradion är känd av de flesta människor i Sveriges befolkning. De ser

till att göra sig hörda och sedda i olika medier. Under år 2000 sände UR 787 timmar på

Sveriges Televisions båda kanaler, samt 1284 timmar på Sveriges Radios fyra kanaler.

Utbildningsradions material finns att beställa från AV-mediacentraler över hela Sverige

i form av cirka 10000 UR-program. Utlåning sker även vid 400 bibliotek. (www.ur.se,

A)

2.1.1 Public service – vad är det?
I Sverige finns det tre företag som arbetar i allmänhetens tjänst. Tolkningen av

begreppet public service är komplicerat och varierar både internationellt och i Sverige.

Det finns ändå en överensstämmande argumentation för public serviceföretagens syfte i

Sverige. Dessa argument har sammanfattats av Carl-Fredrik Jaensen i fyra steg:

1.Det tekniskt ekonomiska argumentet: Möjligheterna att organisera radio/TV-

produktion är begränsade. Dessutom är det resurskrävande och mycket kostsamt.

Följden av detta blir att möjligheterna för olika grupper att konkurrera i
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etermedialandskapet blir ojämlika. Detta gör att man bör betrakta radio/TV såsom en

kollektiv tjänst.

2. Demokratiargumentet: Förutsättningarna för att demokratin skall kunna fungera

godtyckligt och dessutom kunna innefatta alla samhällsmedborgare förbättras om radio

och TV organiseras i allmänhetens tjänst. En radio och TV som står i det allmännas

tjänst skall sträva efter att bli en garant för att demokrati utvecklas till att omfatta alla

samhällsgrupper. Detta oberoende av klass, kön eller etnisk tillhörighet.

3. Rättviseargument: Allas rätt att ta del av sändningarna och få sina intressen och

smaker tillgodosedda kräver att radio/TV organiseras i det allmännas tjänst.

4. Programpolitiska argument: Radio/TV är en nationell resurs som bör utnyttjas i det

allmännas tjänst. Detta kräver en politisk styrning. Av stor vikt är också att denna

politiska styrning utarbetar tydliga måldokument som utgör tydliga riktlinjer för hur

public serviceuppdraget skall bedrivas. (Boman 1998 s. 26ff)

UR som public service företag diskuteras ständigt och åsikterna är delade.

Utbildningsradion är ett av världens största utbildningsbolag i mediesektorn. Men det

betyder inte att upprätthållandet av den positionen är enkel. Under 1998 omprövades

UR hos kulturdepartementet och dåvarande vd Lars Hansson avgick för att han ansåg

att framtiden för UR var väldigt osäker och att uppdraget var för stort. Dessutom kände

han inget stöd i varken regeringen eller riksdagen angående UR: s ställning och

utveckling.

UR: s problem har fått olika förklaringar. En har varit UR: s personal som

arbetat in sig på ett särskilt spår och har lite kontakt med omvärlden. En annan har varit

ledningen. Den svåra situationen verkar ha gjort att ingen vill ta på sig ansvaret för

problemen. Nedskärningar, en hårdare konkurrens och korta sändningstillstånd som

hämmar långsiktig planering har komplicerat situationen och skapat svårigheter på

företaget. 1998 visste inte UR om de skulle få fortsätta som public service företag. ”Det

verkar som om regeringen har satt UR på undantag och vill låta den självdö genom att

inte stödja den och dess utveckling. Ingen verkar ta ansvar för UR: s framtid. Det tycker

jag är ett svek mot folket… ”  ”Inklämt mellan SVT/SR å ena sidan och skolverket å

den andra har UR ingen lätt situation. Man får varken göra riktig tv eller riktig
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utbildning. Man har knuffats hit och dit som en lillasyster som jämt är i vägen…”

(Arnborg, B., Askergren, J. & Westman, B. 1998, 18 juni. UR ur tiden? Svenska

Dagbladet s. 11.)

Detta är negativa bilder av UR, skrivna av människor som är pro deras existens

som public service företag. Men det finns även en del nytänkande idéer som framställs.

En av dessa är Utbildningsradion som ”… portal i kunskapens tjänst…” Det handlar om

att bolaget borde satsa mer på Internet, ”Trista präktiga UR är världens plattform för en

riktigt sexig Internetsatsning inom public service.” ”Ända sedan skolradions första

trevande steg 1925 har utbildningsuppdraget inom public service varit att föra in den

nya tekniken i skol- och utbildningssammanhang, och att stimulera till nya arbetssätt,

fortbildning och livslångt lärande.” (Persson, A. 2001, 4 maj. Portal i kunskapens tjänst.

Expressen s. 6)

Samtidigt som några hävdar att pengar från SR och SVT kan hjälpa UR på

fötter finns det andra som hävdar det motsatta. Att UR ska skrotas eftersom de två

övriga företagen kan ta över undervisningen. Public service frågan är komplicerad och

omdebatterad.

I januari 2002 ska ett nytt public service avtal skrivas under, av staten och

public service företagen. Det finns eldsjälar i den yngre mediegenerationen som vill

omdefiniera begreppet public service och göra det mer konkret. Men förhoppningarna

är inte stora. Många frågor figurerar på området: ”Kommer det att finnas behov av

public service även i framtiden?”, ”Ska en av tv-kanalerna säljas ut?”. Frågorna

besvaras dock inte på högre nivå då den politiska debatten är näst intill obefintlig.

(Byström, G. 2000, 8. Februari. Vad betyder public service? Göteborgs –Posten s. 41)

2.1.2 UR – statligt eller privatägt?
UR har som syfte att utbilda befolkningen i Sverige och står som tidigare nämnts ”i

allmänhetens tjänst”. Om man är medveten om detta kan det tyckas naturligt att utgå

från att Utbildningsradion ägs av staten och att det är statens intresse att människor

undervisas genom media. Idag har inte SVT, SR och UR något sändningsmonopol. Det

upphörde redan 1991 när konkurrerande, moderna, nyskapande och fristående

mediabolag fick tillstånd av regeringen att sända reklamfinansierat. (Boman 1998 s. 12)

Utbildningsradion ägs dock inte av staten, utan av Förvaltningsstiftelsen för

Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB samt Sveriges Utbildningsradio AB. Dessa
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tre företag drivs i form av självständiga aktiebolag. Anledningen till att företagen

organiseras och styrs oberoende är att det 1994 skapades en ordning för att garantera de

tre bolagens självständighet gentemot konkurrerande intressen. Konkurrensen ansågs

vara av privat, ideell, kommersiell samt politisk karaktär.

UR fungerar som ett aktiebolag. Således förestår en styrelse detta bolag.

Regeringen utser en ordförande och de fem ledamöterna väljs efter förslag från

ägarstiftelsen, av Utbildningsradions bolagsstämma. Vidare består styrelsen av en VD

samt fyra representanter ur personalen. (www.ur.se, B)

2.2 Verksamhetsområden

Allt material som vi tar del av från UR utvecklas utifrån ett sändningstillstånd och olika

villkor. Ett antal syften för Utbildningsradion i form av public service bolag står skrivet

i detta sändningstillstånd. Där framkommer att dess uppgift är att bilda allmänheten men

också att de skall driva sin verksamhet oberoende av staten, olika maktgrupper samt

intresseorganisationer. Sändningstillståndet förnyas med jämna mellanrum. Det

nuvarande är giltigt fram till den 31 december 2001. Detta sändningstillstånd ger också

UR rätten att sända sina program i samtliga av Sveriges Televisions samt Sveriges

Radios kanaler. Antalet sändningstimmar beslutas gemensamt av de tre public service

bolagen.(UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 33) Generellt kan sägas att analoga

sändningar av både TV och radio i har flest tittare och lyssnare. I denna tid av digital

utveckling har dock UR en ambition att använda marknät, satellit, kabel såväl som

Internet för att nå en ökad tillgänglighet genom fler och bättre sändningstider samt en

ökad interaktion.(UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 36)

2.2.1 Television
Många människor har kommit i kontakt med Utbildningsradions program genom TV i

hemmet eller i skolan. Vuxenutbildningen startade redan 1957 och skol-tv infördes

1961.(Arnborg, B., Askergren, J. &  Westman, B.1998, 18.juni. UR ur tiden? Svenska

dagbladet s. 11)

 

Anders Ljunggren, som ensam har undersökt och utrett svensk public service och dess
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genomslagskraft  har kommit fram till en del intressanta svar. Han menar att UR är

relativt

osynlig i TV- mediet och att deras verksamhet av den anledningen blir obestämd för

publiken och användarna. Konsekvensen av deras oklara profil har dessutom resulterat i

att UR har förlorat andra användare, nämligen skolorna.(UR Verksamhetsberättelse

2000 s. 24)

Under år 2000 sände UR 787 timmar i TV, en sänkning av sändningstid från året innan

då siffran stannade på 835 timmar. Man har gjort undersökningar för att få svar på hur

stor tittarandel UR har till sina program. Undersökningen har visat att det direkta

tittandet på UR: s program är relativt stabilt. Genom granskningen av UR: s publik har

företaget samtidigt fått en bild av vilka program som är mest populära bland tittarna.

Ett annat informationsverktyg som en del av Sveriges TV-tittare använder är

Text-TV. UR presenterar mellan 30 och 40 sidor på Text-TV och där kan intresserade

finna information om UR: s program och sändningstider samt information och övningar

till radio- och TV-programmen. (UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 38)

2.2.2 Radio
Sveriges Radio AB har fyra kanaler, nämligen P1, P2, P3 och P4.

Skolradiosändningarna infördes redan 1928 men blev reguljära 1930. (Arnborg, B.,

Askergren, J. & Westman, B. 1998, 18 juni. UR ur tiden? Svenska Dagbladet s. 11.) UR

har tillstånd att sända ut sina program genom radio i både nationella och regionala

frekvenser. Ett tydligt mål, som UR har förankrat i sin verksamhet angående digital

radio, är att de program som sänds analogt i SR:s kanaler också skall sändas digitalt.

Genom undersökningar har man blivit medveten om vilka radioprogram som har flest

lyssnare.  En faktor som har varit avgörande när det handlar om ökning av radiolyssnare

är sändningstiderna. Det blev uppenbart under 1990 då UR blev tilldelade nya

sändningstider av Sveriges Radio. Dessa användes för olika programserier och ledde till

en betydande ökning av lyssnare. Tyvärr har UR inte fortsättningsvis haft tillgång till

extra sändningstider hos SR vilket kan tyckas orimligt när resultatet blev så positivt.

(UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 40)
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2.2.3 Internet
UR har funnits tillgänglig på IT sedan 1995 i form av hemsidan: www.ur.se. Bolaget

prioriterar dock kvalitet framför kvantitet och koncentrerar sig på att förädla de redan

befintliga sajterna istället för att producera ytterligare sidor med svaga syften och mål.

Vad UR i första hand fokuserar sitt arbete på är att skapa webbfilialer till

programmen i etern. Syftet är att människor skall kunna delta och fördjupa sig i aktuella

och intressanta ämnen. En del program har haft sin grund och utgångspunkt enbart i

webben. Till största delen har detta varit olika språkkurser. (UR Verksamhetsberättelse

2000 s. 19f)

2.2.4 Tryckt Läromedel
Många av UR: s program kompletteras med tryckt material i form av

lärarhandledningar, elevmaterial m.m. för att användarna ska få inspiration och hjälp att

fördjupa sina kunskaper eller fortsätta arbetet i ett särskilt ämne. Allt material utan

trycksakerna från UR är gratis. UR säljer tryckmaterial och den största delen säljs till

olika kurser och program. Tryckta läromedel inom språkkurser dominerar försäljningen.

(UR Verksamhetsberättelse 2000 s.26f)

2.3 Vem står för idéer och produktion?

UR: s VD Christina Björk benämner år 2000 som ett förändringens år. Vad hon då

åsyftar är det faktum att en ny organisation trädde i kraft den 1 juli. UR beslutade att

alla redaktioner skulle arbeta målgruppsinriktat. Det gäller såväl barnredaktionen som

vuxen- och ungdomsredaktionen. Vid sidan av dessa tillkom ytterligare en ny redaktion,

nämligen Mediebiblioteket. ”Mediebiblioteket är främst ett webbibliotek av egna

kunskapsprogram, men med ett innovativt inslag i form av interaktiv läxhjälp.”

(Persson, A. 2001, 4. Maj. Portal i kunskapens tjänst. Expressen s 6)

Barnredaktionen inriktar sig på barn mellan 3-12 år. Ungdomsredaktionen koncentrerar

sig på åldersgruppen 13-19 år och vuxenredaktionen riktar sitt material till människor

som är nitton år eller äldre.
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Sammanlagt finns det fyra redaktioner på UR med uppgift att skapa

material och program för de tre medierna radio, TV och webb samtidigt som de har i

uppgift att komma med förslag och idéer till tryckt material i form av läromedel.

Bland redaktionspersonalen finns flera yrkesgrupper representerade. Där arbetar

producenter, skriptor, redaktörer, teknisk personal, controllers, personalhandläggare,

webbredaktörer samt regionala medarbetare. Alla med någon form av specialisering.

 (UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 2)

Det finns en idé bakom den nya organisationen. Numera fördjupar sig

respektive redaktion i sin åldersgrupps behov, kunskap, erfarenheter och intressen,

någonting man kallar mediepedagogisk kompetens. Målet är att få en tydlig bild av

varje åldersgrupps mediepedagogiska kompetens i syfte att sedan ta fram åldersinriktat

material inom alla medias verksamhetsområden. Alla redaktioner arbetar multimedialt i

syfte att utvecklas ”… programmässigt som pedagogiskt”. (UR Verksamhetsberättelse

2000 s. 41) Men vad har då den fjärde redaktionen, mediebiblioteket för uppgift? Jo,

denna redaktions huvudsakliga åliggande är att göra de tre övriga redaktionernas

material i form av program och produkter mer tillgängliga.

2.4 VILKA ÄR UR:s MÅL OCH SYFTEN?

När man som läsare studerar allt tryckt material samt det som finns presenterat på UR: s

hemsida blir man formligen överöst med uttalanden om syften och mål. De finns tydligt

uttalade i varje redaktions planering. De framkommer i samtliga program och i allt

material som UR har tagit fram och de är också skriftligt presenterade i

sändningstillståndet.

För att göra UR: s mål och syften så tydliga som möjligt skall jag försöka att

finna en röd tråd som tydligt visar de huvudsyften som barn- och ungdomsredaktionen

utformat. De områden jag kommer att presentera min sammanfattning kring är det

skapande området, det vill säga barn- och ungdomsredaktionernas mål och syften för

producerat material samt också det juridiska området, det vill säga bolagets mål ”i

allmänhetens tjänst”, som folkbildare.
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2.4.1 Bolagets mål och syften
• Ett av UR: s viktigaste mål är att företaget ska ges möjlighet att profilera sig som ett

modernt medieföretag.

• Verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika

intresseorganisationer och maktgrupper. Det vill säga målet är att vara opartisk och

saklig.

• Programverksamheten ska bedrivas inom förskola, ungdomsskola, högskola och

vuxenutbildning vilket också omfattar folkbildning. UR: s material skall främst

inriktas på att förstärka, bredda och komplettera de utbildningsinsatser som görs av

andra inom utbildningsområdena.

• I så stor utsträckning som möjligt tillgodose Sveriges befolknings skiftande behov.

Detta inkluderar också språkliga och etniska minoriteter samt funktionshindrade.

• Att se till att viktig kunskap om samhället och världen är tillgänglig för alla.

• Målet med public service är att bidra till att höja den svenska utbildningens kvalitet,

öka mångfalden i radio- och tevekanalerna samt att stärka de utbildande och

informativa funktionerna inom public service.

• Verksamheten ska bedrivas med en hög strävan efter rationalitet och effektivitet.

• Minska kunskapsklyftan. (UR Verksamhetsberättelse 2000 s. 33ff)

2.4.2 Barnredaktionens mål och syften
I det gula informationshäftet för år 2000 kan man finna nyheterna som kommer inom

radio och TV för barn mellan 3-12 år. Här får man också ta del av barnredaktionens

kunskapssyn gällande människan samt en del mål och syften med programmen.

Personligen anser jag att detta häfte ser både trevligt och intressant ut och jag tror också

att de har lyckats producera effektivt, rationellt och spännande material för denna

åldersgrupp. Deras teoretiska utgångspunkt, att barn skall lära genom lust är anammad

även i skolan.  Jag tror att det är varje lärares önskan att få eleverna motiverade att lära

genom att använda metoder som väcker nyfikenhet, lust och spänning. Detta material

skall enligt redaktionen ha stora förutsättningar att lyckas med detta. Barnredaktionen

producerar 100-tals radio- och TV-program varje år.

De arbetar efter grundsynen ”Människan lär sig överallt hela livet” och de utgår

specifikt från barnens lust, nyfikenhet och upptäckarglädje när de väljer ut och skapar

material.(UR hösten 2001 barn 3-12 år s. 3)
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Barnredaktionens mål som ovan beskrivna har ett starkt stöd i  Lpfö 98 som är

läroplanen för förskolan och denna inställning till barns inlärning finns även nedskriven

i Lpo 94. Texten nedan är utvalda delar ur Lpfö 98 som visar att UR:s mål i allra högsta

grad är berättigade och  överensstämmer med skolans:

 ”… Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska

verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust…” (www.skolverket.se, C)

 Sammanfattning av mål och syften:

• skapa material som väcker den lust, fantasi och nyfikenhet som krävs för att de

ska bli värdefulla pedagogiska hjälpmedel i skolan och förskolan.

• Producera program för såväl radio som TV och Internet.

• Programmen ska ge barnen upplevelser och leda till reflexion som är

förutsättningen för allt lärande. (UR hösten 2001 barn 3-12 år s. 3ff)

2.4.3 Ungdomsredaktionens mål och syften

Cecilia Bäcklander, som är redaktionschef för ungdomsavdelningen skriver i det lila

häftet, som är höstens programpresentation, ”Vi har bestämt oss!”. Vad hon menar med

detta är att redaktionen har bestämt sig för att låta lärare och elever få säga sitt om

programmen och att de dessutom skall ta deras ord på största allvar. Redan nu är elever

och lärare inbjudna till diskussion om olika program som spelas upp och utvärderas.

Bäcklander säger till eleverna: ” Vad önskar ni mer?, Hur vill ni ha det förpackat?, Vad

kan vi göra för er? Kan ni delta i programarbetet? Detta är en inbjudan också till dig.

Använd våra program. Mejla, skriv eller ring och tala om vad du tycker. Besök vårt nya

mediebibliotek”. (UR hösten 2001 Ungdom 13-19 år s. 2)
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Som blivande språklärare ser jag kommunikationen och samtalet som en oerhört viktig

del av undervisningen. Ämnet etik är väldigt ofta en effektiv och logisk utgångspunkt

för diskussion och debatt i klassrummet.  Ungdomsredaktionens nyheter som går att

finna i det nya programhäftet för år 2000 är starkt kopplat till etik och kan väl användas

i skolan i syfte att nå de mål Lpo 94 presenterar. Jag har gjort ett urval av de mål som

framställs och vill på detta sätt påvisa att UR:s syfte att skapa diskussion i klassrummet

är berättigat.

”Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,

• respekterar andra människors egenvärde,

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling

samt medverkar till att bistå andra människor,

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att

handla också med deras bästa för ögonen…” (Lpo-94, s. 10)

”Läraren skall

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och

dess konsekvenser för det personliga handlandet,

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och

problem…” (Lpo-94, s.11)

”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och

lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen…”

”Skolan skall sträva efter att varje elev

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära…”

• ”… utvecklar tillit till sin egen förmåga,

• ”… känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med

andra…”
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• ”… befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl

kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden,…”

• ”… utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda

sitt språk,…”

• ”…lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som

redskap för att

- formulera och pröva antaganden och lösa problem,

- reflektera över erfarenheter och

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden…”

 ”Mål att uppnå i grundskolan

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer

och tankar i tal och skrift…” (Lpo-94, s.11f)

Sammanfattning av mål och syften:

 Skapa program som syftar till att ungdomarna ställer frågor och att en initiativrik

process aktiveras i klassrummet.

 Ge svar på hur man som lärare kan använda etermedier i klassrummet i syfte att

skapa diskussion och debatt.

2.5 Materialpresentation

I det här avsnittet har jag för avsikt att presentera en del program och material som

Utbildningsradion presenterar som nyheter. Naturligtvis har jag ett behov av att

avgränsa mitt stoff, vilket är en mycket svår uppgift.  Det finns nämligen en uppsjö av

nya idéer och nya program från UR. Av den anledningen har jag bestämt mig för att

fördjupa mitt intresse i ett urval av nyheter, några inriktade på mellanstadiet och några

på högstadiet. Några läraranpassade aktualiteter kommer också att presenteras.
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2.5.1 Någonting för lärare?

Jag är numera mycket positivt inställd till UR: s material för lärare. Som

nyutexaminerad har jag stort intresse av att få insikt i dagens skolproblem både då det

handlar om pedagogiska och sociala dilemman. I dagens skola är det en mängd olika

problem som frekvent omtalas men det är inte alltid lärare har tid att gemensamt och

grundligt debattera, diskutera och reda ut pedagogiska samt sociala problem. Detta tror

jag att det fanns en stor medvetenhet om när redaktionen skapade program för dagens

lärare.

2.5.2 Skolakuten och Läraröppet

Skolakuten är en serie som är avsedd för TV och den har visats i nio program, varje

program har en sändningstid om 30 minuter. Skolakuten har en 40 minuters

motsvarighet i SR som kallas Läraröppet.

Skolakuten vänder sig i första hand till lärare. Programledaren heter Patrik Peter. All

personal inom skolan samt föräldrar som är intresserade av utvecklingen i dagens skola

har stor anledning att titta på detta program. Skolakuten är dels ett

fortbildningsprogram. Där kan man lära sig om ITIS och hur man konkret kan använda

olika pedagogiska modeller. Men människosynen, värdegrunden och psykosociala

problem är ständigt närvarande ämnen. (UR hösten 2001 barn 3-12 år s. 12)

Jag har tittat på en del av Skolakutens program och det är utan tvekan ett oerhört

intressant och viktigt program som kan göra lärare mer informerade om orsakerna

bakom skolans problem och därmed ge en större förståelse för olika trender. Som snart

nyutexaminerad lärare ser jag ett viktigt syfte med detta program, att medvetandegöra

och skapa debatt. Jag tror att Skolakuten skulle kunna vara ett utmärkt sätt på vilket

man kan göra konferenser i skolan mer intressanta. Olika problem och behov dominerar

olika skolors vardag. Ibland kanske lärarna inte själva har tagit ställning i viktiga frågor

som gäller skolan, beroende på tidsbrist, omedvetenhet eller för lite kunskap.

Skolakuten tar upp en mängd olika frågor och jag ska redovisa ett antal exempel som

förmodligen känns igen från debatter kring skolproblem:

 Varför äter inte barnen skolmaten?

 Varför väljer lärare vikariat framför fast tjänst?
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 Kulturkrockar

 Vikten av att vilja och kunna läsa

 Droger i skolan

 Utseendefixering

 Friskolor

 Barn till missbrukare

När Skolakuten för fram ett nytt problem eller presenterar ett nytt ämne får det liv

genom välproducerade och mycket realistiska reportage. Reportaget fungerar som en

inledning till en diskussion samtidigt som den ger förförståelse till de som inte är insatta

i situationen. Studiodiskussionerna blåser sedan liv i debatten. Många gånger är

studiogruppen sammansatt i syfte att presentera olika åsikter och ge oss en chans att se

problemen från olika perspektiv. Det är svårt att vara likgiltig, vilket är ett bra betyg.

När jag såg reportagen, vaknade min nyfikenhet och jag ställde frågor kring problemet.

Många av svaren på dessa frågor besvarades under studiodiskussionen. Till studion

bjuds både elever, föräldrar, rektorer, lärare och andra yrkesgrupper som agerar inom

skolan in. Detta ger tittaren ett brett perspektiv på de problem som framställs.

Radions motsvarighet till Skolakuten är Läraröppet. De har samma syfte och befinner

sig under samma rubrik, nämligen lärarfortbildning. Trots att de framförs i skilda

medier har de ändå i många fall samma problem på dagordningen. Några problem som

är gemensamma men framställs i olika program är:

Skolmatsfrågan – varför väljer eleverna att avstå skolmaten? Om detta kan man få

information och diskussionsunderlag i Skolakutens program Chicken bits eller rotmos?

Eller i Läraröppets Läxfritt, fläskfritt, glutenfritt.

Kulturkrockar i skolan kan bland annat handla om invandrarelevers problem att anpassa

sig efter både hemmets och det svenska samhällets normer utan att hamna i konflikt. En

i högsta grad ständigt aktuell skolfråga som diskuteras i Skolakutens I en korseld av

normer eller Läraröppets Att leva med dubbla identiteter.

Det händer att barn och ungdomar väljer att ta sitt liv. Någonting man aldrig kan vara

förberedd på. Frågor som berör anledningar till valet av denna utväg samt hur man
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handskas med situationen om detta blir en verklighet tas upp i Skolakutens När en ung

människa tar sitt liv samt i Läraröppets När döden känns som enda utvägen

Jag tror att samtliga lärare är medveten om varför det är viktigt att känna lust för och

rent tekniskt kunna läsa. Men varför är det så viktigt? Det får lärare svar på i

Skolakutens Det är bara orden som räknas och Läraröppets Orden räddar fantasin.

Hur fungerar en friskola? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med denna nya

skolform? Skolakuten beskriver frågan i Skolor tar sig friheten och radion sänder ett

program som heter Friskolan – hot eller tillgång? (www.ur.se, D)

Att radioprogrammen synkroniserar ämnesmässigt med teveprogrammen borde

innebära att redaktionen har nått upp till ett av de viktigaste målen för UR, nämligen att

material ska vara tillgängligt för så många som möjligt i olika medier.

2.5.3 Elevinriktat material

Jag kommer här att presentera några olika serier som riktar sig till och kan användas i år

4-9. Behovet av avgränsning har gjort att jag har valt program som bör vara viktiga för

de flesta elever. Således är de inte specifikt ämnesinriktade utan mer övergripande för

det generella intresset.

2.5.4  Stop!

Stop är ett TV- program som framställer och diskuterar de frågor som är aktuella för

ungdomar idag. UR skriver ”de svåra livsfrågorna för unga” (UR hösten 2001 ungdom

13-19 år s. 4) som en sammanfattning för vad programmen handlar om. Programmen

har en väldigt sen sändningstid enligt mig, om syftet ska vara att ungdomarna mellan

16-19 år, som programmen vänder sig till, skall se dem. Mitt intresse med detta arbete

berör inte huruvida ungdomar ser dessa program eller inte utan snarare om läraren har

användning av dessa i ett undervisningssyfte och om dessa program, i en sådan

situation, är väsentliga samt intressanta för eleverna.

Stop! är ett program om unga, för unga och med unga, det skriver UR i sin

programpresentation på sin webbsida. Följande faktorer finns med i samtliga program:
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personliga reportage och granskande reportage skapade av ungdomar runt olika

frågeställningar och problem som behöver diskuteras. Studiodiskussionerna ska enligt

UR ”gå ner på djupet”. (www.ur.se, E)

Rubrikerna på programmen är

Hösten 2001

Några av dessa program kanske är mindre lämpade för högstadieelever än andra. Stop!

– programmens målgrupp är 16-19 och är då följaktligen i första hand skapade för

användning på Gymnasiet, men kan väl visas och diskuteras i år 9. Varje lärare som vill

använda materialet i undervisningssyfte bör ha en uppfattning om den mognad eleverna

uppvisar. Lärare som har lagt en trygg grund för diskussioner, öppenhet, tolerans och

etiska diskussioner kan ha stor nytta av detta material.

På webbsidan uppmanas människor att diskutera programmet i någonting

redaktionen kallar diskussionsforum. Där möts man av en lång lista med debattbidrag

som handlar om tittarnas reaktioner på programmen. När tittaren skriver ett inlägg får

han även skapa en rubrik som ger personen som besöker sidan en uppfattning om vad

anförandet handlar om. Jag gick in på sidan för att undersöka om uppmaningen till

debatt har fått gensvar och jag blev överraskad. Här finns mängder av inlägg från tittare

som har någonting viktigt att tillföra. Det finns flera länkar på sidan som gör det enkelt

för besökaren att personligen lägga in ett anförande eller ge respons på befintliga

yttranden. Kontaktsidan presenterar ytterligare försök att få ungdomar engagerade. Här

uppmanas ungdomar mellan 15-20 år med intresse att göra TV – program, att med hjälp

av en videokamera presentera sig själva och sända materialet till Stop!
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Vilka program som kommer att sändas, när de kommer att sändas och vad

de kommer att handla om presenteras tydligt på länken Stop! 2001. Till varje program

finns också en länk till Svenska Läromedel på Internet specifikt skapad för lärare som

vill beställa material från olika delar av Sverige på ett enkelt och effektivt sätt. Här är

samtliga skolor som är knutna till en AV- mediaenhet representerade. (www.sli.se/)

2.5.5 Lilla löpsedeln och Lilla aktuellt

Det är naturligtvis viktigt att barnen kan hålla sig a jour med vad som händer i världen.

UR har skapat ett program för barn i syfte att hålla dem underrättade om vad som sker

både i Sverige och utanför. Programmet heter Lilla Löpsedel och har samma funktion

som nyhetsprogrammen i TV, att informera genom nyheter och reportage. Målgruppen

för Lilla löpsedeln är elever som går på mellanstadiet. Lilla löpsedeln sänds på

torsdagar klockan 9.30 vilket gör det möjligt för läraren att visa programmet i skolan på

sändningstid. Om läraren efter nyhetssändningen vill diskutera vad programmet

presenterade så finns det en lärarhandledning som består av olika frågor kring aktuella

ämnen. Var fjärde vecka ägnar Lilla löpsedeln ett helt program åt ett specifikt tema.

Ett annat program som liknar det ovan beskrivna och som visas på kvällstid en gång i

veckan, heter Lilla Aktuellt. På grund av de båda programmens gemensamma intressen

har jag valt att endast presentera det ena mer djupgående.

 Hemsidan har flera länkar, en av dessa har rubriken Nyhetsarkivet. Där kan man finna

färska och stora nyheter under olika rubriker såsom Brott, Kultur, Litteratur, Data,

Inrikes, Utrikes m.m. Ett annat alternativ är att använda ett eget sökord för att finna

information om en speciell nyhet. Jag sökte efter något så aktuellt som terrorattacken i

USA och fick nio sökträffar som ger olika perspektiv på denna nyhet. Rubrikerna på

sökträffarna var följande

 Människor rädda för att flyga - trots att säkerheten blivit större!

 Mjältbrandsbakterier sprider skräck runt om i världen!

 Varje dag ser hon i TV:n hur hennes hemland bombas sönder.

 Efter attacken på USA sprids många rykten.
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 Tre veckor efter attacken mot USA flyr människorna från Afghanistan!

 Nu faller bomberna över Afghanistan.

 Efter terrorattacken mot USA - Blir det krig nu?

 Världen chockad efter den fruktansvärda terrorattacken i USA.

 Mannen som misstänks ligga bakom terrorattacken.

Under dessa rubriker följer en informativ ingress. Brödtexten är mycket enkel,

informativ och intressant. Jag har studerat några av texterna för att försöka se vad det är

för faktorer som underlättar förståelsen och gör brödtexten lättläst för eleverna. Det

illustrationsexempel som jag har valt ut är artikeln Mannen som misstänks ligga

bakom terrorattacken samt grundfrågorna Vem, Vad, och Varför?

På frågan vem som ligger bakom dådet får vi följande svar:  ”Den man som pekats ut

som hjärnan bakom terrorattackerna heter Usama Bin Ladin. Han är en av världens

mest efterlysta terrorister…”

På frågan varför han attackerade USA får vi dessa svar: ”…Usama Bin Ladin, hatar

USA. Han menar att USA med sitt sätt att vara mot andra länder har förstört för och

mördat massor av hans folk…”

”…Han tycker USA leker världspolis och lägger sig i saker dom inte har med att göra.

Och han har flera gånger sagt att han bedriver ett krig mot USA…”

Låt oss koncentrera oss på frågan vad? Den kan innehålla olika typer av information

kring denna händelse och här får vi veta följande: ”… Att misstankarna faller på just

honom har flera förklaringar:

Dels så har han legat bakom flera andra blodiga terroristattacker mot USA. Både inne i

landet och mot USA:s ambassader ute i världen. Bland annat mot två ambassader i

Afrika.

Eftersom attackerna var så välplanerade tror experterna att det finns få

terroristgrupper förutom hans som klarar av en så stor terrorattack.
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Det som gör honom extra misstänkt är han troligen en gång tidigare legat bakom en

terroristattack mot precis samma byggnad som flygplanen krockade med. Det var

för tio år sedan. Nu säger den amerikanska polisen att dom vet vilka terroristerna

som styrde de kapade passagerarplanen är. ”

”…Det handlar om runt tio män varav två är bröder. Dom kommer från olika

muslimska länder runt om i världen.

Terroristerna har i hemlighet lärt sig flyga flygplanen på amerikanska flygskolor.

I en bil på vid flygplatsen där två av planen startade hittades bland annat

instruktionsböcker för flygplan på arabiska.

Amerikanerna menar att de misstänkta männen på olika sätt hör i hop med Usama

Bin Ladin.

Men Bin Laden själv säger att han inte ligger bakom attacken men att han tycker att

det som hände USA är rätt åt dem…” (www.ur.se, F)

Följande faktorer gör texten lättläst

 texten är indelad i korta stycken

 endast mycket väsentlig fakta presenteras – inga fördjupande detaljer

 frånvaron av komplicerade ord

 enkel grammatik - utan långa invecklade meningar

 bilder till texten

Jag anser att programmen och webbsidorna kan användas i undervisningen på många

sätt. Nyhetsarkivet kan man använda vid sidan av andra medier när eleverna ska

eftersöka olika former av information eller fördjupa sig i varierande teman som rör

nyheter. Då kan man som lärare försäkra sig om att eleverna har en god möjlighet att

tolka informationen rätt och förstå den skrivna texten.
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Programmet Lilla Löpsedeln kan också göra nyheter mer intressanta för eleverna

och skapa förutsättningar för ett fortsatt engagemang i vad som händer runt om i

världen. I skolan förekommer bland annat nutidskryss som är en form av test på hur väl

insatta eleverna är i nyheter. Lilla Löpsedeln utgör en bra grund för dessa nutidsfrågor.

Det måste finnas ett syfte med att ha ett sådant test. Motivet är att eleverna skall hålla

sig informerade och Lilla Löpsedeln är ett utmärkt verktyg för detta.

2.5.5 Barn- och ungdomsboken

UR har gjort ett urval av böcker och delat in dessa i för åldersgrupperna 10-12 och 13-

15. Sedan har de gjort inspelningar av dessa böcker så att ”… författarens röst stiger

fram ur boksidorna…” Syftet är att göra läsningen så intressant, levande, spännande

och givande som möjligt. Dessa kassetter med bokinspelningar är inte enbart högläsning

utan innehåller också resuméer, författarporträtt, boksamtal, musik och ljudeffekter.

Författarporträtten är även de åldersanpassade. UR skriver i katalogen för dessa

program att många lärare och lärarstuderande inte har hört talas om Barn- och

ungdomsboken. När de möter programmen första gången inse de dock att de ”… håller

en guldgruva i sina händer”. (UR Barn- och ungdomsboken i Utbildningsradion s. 2)

 Det utkommer cirka 1100 barnböcker varje år och UR vill ge barn och ungdomar tips

om bra böcker, både nyskrivna och äldre. I den senaste katalogen får jag som är

intresserad många förslag på vad UR har att erbjuda, ändå är dessa bara en del av det

totala utbudet.

3 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

3.1 Metodbeskrivning

Jag vill i min empiriska del undersöka vilken attityd lärare har till UR. Min första tanke

var att låta lärarna spontant svara på följande fråga: Vad tänker du på när du hör ordet
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utbildningsradion eller ser deras välkända symbol UR? Svara med så många

beskrivande ord som möjligt!” För att undersöka om frågan skulle ge något utslag så

ställde jag den till en medstudent samt två lärare.  Jag gjorde en pilotundersökning på en

specifik fråga. En pilot undersökning gör man för att ”… pröva och vidareutveckla

datainsamlingsmetoder och/eller instruktioner…” (Nyberg 2000 s.226) Att svaren

skulle vara beskrivande gjorde uppgiften komplicerad: ”Vad menar du med

beskrivande?”, ”Ska man svara med enstaka ord”? Detta var några av frågorna som jag

fick. Eftersom jag planerar att kategorisera orden i två grupper, positiv och negativ, så

var jag tvungen att tänka om fullständigt. Anledningen till att jag gjorde

undersökningen var bl.a. för att jag hade en känsla av att frågan inte skulle ge de resultat

som jag behöver. ”Samtala gärna med dem som har besvarat frågorna i en

pilotundersökning och be dem öppet berätta om vad de inte förstått eller vad de tror kan

missförstås.” (Nyberg 2000 s.103) Pilotundersökningen var nödvändig.  Svaren som jag

bland annat fick var ”tv”, ”skolan”, ”tyska”, ”radio”, ”undervisning” m.m. Dessa ord

har ingen tydlig laddning och blir därför svårare att kategorisera.

Beslutet blev att försöka ge respondenterna ett verktyg som konkretiserar frågan.

Undersökningen blir av kvantitativ karaktär. Lärarna får en mängd ord att välja mellan i

sitt svar. Orden är både positivt och negativt laddade för att de senare ska föras in under

dessa två kategorier. ”Svaren kan indelas i klasser eller kategorier, men sällan i

mängder eller kvantiteter…” (Nyberg 2000 s. 100)

När jag valde ut de positiva och negativa orden försökte jag utnyttja kontraster i så stor

utsträckning som möjligt. För ordet intressant finns motsatsen ointressant och för ordet

aktuellt finns kontrasten inaktuellt. Det finns lika många positivt laddade som negativt

laddade ord i svarsutbudet.

Det är i princip möjligt att en respondent har olika erfarenheter av UR. Låt

säga att någon tycker att det nya programmet Skolakuten är oerhört intressant och

aktuellt.  Personen kanske också minns ett tråkigt skolprogram från barndomen eller

anser att en del program som visas på tv är helt ointressanta för just honom/henne. Då är

det möjligt att välja båda kontrasterna, ointressant och intressant, aktuellt och inaktuellt.

När jag får resultaten kommer dessa att räknas in i de två kategorierna. Jag är medveten

om att en person kan ge både positivt och negativt laddade ord i svaren. På grund av

detta kan jag inte sammanställa alla svar från samtliga respondenter och sedan placera

dessa i de olika kategorierna. Då blir undersökningen missvisande. Av den anledningen

kommer jag att i ett första steg titta på varje enskild lärares svar för att se vilken
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kategori som dominerar. Sedan placerar jag respondenten i rätt kategori. Orden kommer

därmed att kategoriseras under samma rubriker som lärarna sedan kommer att placeras

under.

En annan faktor som kan påverka resultatet av undersökningen är det faktum att

jag i förhand bestämmer vilka ord som har positiv och negativ laddning. Det är möjligt

att människor upplever laddningen i ett ord på olika sätt. I min enkätundersökning har

jag därför försökt att välja så tydligt positiva och negativa ord som möjligt. Kul kontra

mindre roligt är t.ex. mindre kontrasterande än roligt kontra tråkigt.

En nackdel med denna undersökning är att jag riskerar att gå miste om en

del information. I en enkätundersökning kan jag aldrig förvänta mig att respondenterna

tänker igenom frågan noggrant och skriver ner samtliga tankar.

 När man gör en sådan här undersökning kan man inte försäkra sig om att svaren som

respondenterna har gett har en specifik betydelse. Resultaten visar enbart en möjlig

tendens.

För att undersöka om det finns en naturlig konsekvens av lärarnas attityd

har jag valt att ta reda på i vilken utsträckning lärarna använder/ser/lyssnar på UR:s

program. Ponera att de flesta av respondenterna hamnar i den kategori som visar på en

positiv attityd till UR. Då borde konsekvensen vara den att de i större eller mindre

utsträckning använder materialet. Frågorna kommer att ha fasta svar.  Frågor i

kvantitativa undersökningar ”… kan antas börja med: Hur mycket, Hur många, Hur

ofta eller I vilken utsträckning…”. (Nyberg 2000 s.102) Det tycker jag är en bra

utgångspunkt i min undersökning.

De andra frågorna kan också användas för att stödja en attityd eftersom dessa

ger ett positiv och negativt svarsalternativ. På frågan ”Hur ofta använder du material

från Utbildningsradion”? finns följande svarsalternativ: ofta, ibland, ytterst sällan och

aldrig. De två första svaren kan antas visa en relativ positiv bild av UR medan de två

sista visar en mindre positiv alt. negativ attityd. Det isolerade svaret på den här frågan,

det vill säga svaret endast sett utifrån den konkreta frågan, visar hur ofta lärare använder

UR:s material. Frågan kan användas även i annat syfte. Om det inte blir något utslag på

den första frågan, om de negativa och positiva kategorierna tar ut varandra, kan ändå det

neutrala resultatet få en viss prägel tack vare de övriga frågorna.

Jämför följande möjliga alternativ:
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• Attityden blev neutral, men respondenten har sett många av programmen och

beställer ofta material

• Attityden blev neutral och respondenten har inte sett något av programmen och

beställer aldrig material.

Kanske kan man utgå från att den sistnämnda har mer negativ attityd till UR än den

första? Detta är dock ingenting jag kommer att fördjupa mig i. Jag kommer däremot att

nämna någonting om attitydprägeln i de fall där respondenten är neutral efter första

frågan.

Den tredje frågan, som ska ge en bild av hur kända de aktuella, moderna

programmen är för respondenterna ska ge oss ett svar på vilka program som är mest

kända eller använda av respondenterna.

Den fjärde och sista frågan skildrar också attityden i viss mån. Låt säga att

en respondent svarar nej på frågan: ”Skulle du vilja få mer information om vad

Utbildningsradion har att erbjuda?” Då kan det innebära olika saker. Dels att han/hon

redan har fått eller har tillgång till den information som är nödvändig. Det kan också

innebära att personen är väldigt negativ i sin inställning och redan har valt bort UR som

en resurs eller ett alternativ i undervisningen. De tidigare svaren kan eventuellt ge en

bild av detta men det är näst intill omöjligt att dra några slutsatser.

3.2 Insamling av data

Metoden som jag använder ska ge mig en bild av den attityd som råder bland lärare och

jag kommer att redovisa resultatet både genom konkreta siffror och genom resonemang

kring dessa.

Eftersom mitt arbete tenderar att inrikta sig på årskurserna 4-9 beslutade jag mig för att

vända mig till lärare som undervisar på högstadiet respektive mellanstadiet. Därmed

kunde jag använda mina praktikskolor. Samtliga får i enkäten veta att de svarar

anonymt. Jag tänkte att det kan vara svårt för en del människor att uttrycka sina åsikter.

De behöver nu inte känna sig hämmade att svara uppriktigt.

Jag tillfrågade tio lärare på båda skolorna, sammanlagt tjugo respondenter. Trots att jag

personligen kontaktade lärarna och frågade om de var intresserade av att hjälpa mig

med denna undersökning så var det sammanlagt fyra respondenter som inte skickade

tillbaka sin blankett. Resultatet blev därför sexton respondenter mot förväntade tjugo.
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De tillfrågade lärarna fick blanketten personligen av mig tillsammans med ett frankerat

kuvert, adresserat till mig och en uppgift om när jag önskade få tillbaka den ifyllda

blanketten.

4 RESULTAT

4.1 Enkätresultat - fråga 1

Med den första frågan var mitt syfte att avgöra om lärarna var positivt, negativt eller

neutralt inställda till Utbildningsradion. I frågan finns totalt 34 ord med positiv

respektive negativ laddning. En del av orden är mer neutrala och räknas därför inte till

någon av kategorierna.

Av de sammanlagt trettiofyra orden har tjugofem fått träffar, det vill säga,

de har används som svar på min fråga av respondenterna. Slutsatsen som jag drar av

detta är att orden förmodligen var relativt bra ur valsynpunkt. Lärarna kunde dra

paralleller mellan orden och attityden till Utbildningsradion.

Följande ord fick träffar:

informativ ointressant tråkig färgglad smidigt

handledning dåtid bildning ur tiden rolig

allmänbildande grå intressant aktuell viktig

pedagogik ålderdomlig präktig metodik spännande

modern fånig konstig kompetens osynlig

 För att få en bild av vilka ord som dominerar presenterar jag här nedan de ord som har

fått fem eller fler än fem träffar i undersökningen. Siffrorna pekar på antal träffar:

informativ 13

bildning 8

allmänbildnin 10



31

g

intressant 9

pedagogik 5

Av dessa fem ord var alla utom pedagogik ord med positiv laddning. Pedagogik var av

neutral karaktär. De ord som kvantitativt kopplades till Utbildningsradion i högst antal

är således positiva ord.

En tanke som slog mig när jag fick fram dessa resultat är hur

respondenterna har funderat över frågan. Frågan var: Ringa in de ord som du förknippar

med Utbildningsradion! En möjlighet är att lärarna har svarat utifrån ett

medvetandeperspektiv, det vill säga de har illustrerat vad de vet om företaget UR. Det

är möjligt att de är medvetna om UR: s mål och att de därför har svarat på ett visst sätt.

Orden informativ, bildning, allmänbildande, pedagogik och intressant kan ju tänkas

vara UR:s egna ord i en mål- eller syftebeskrivning. Om respondenterna själva anser att

UR förmedlar detta, eller om svaren helt enkelt visar på en medvetenhet om UR: s

syften är tämligen svårt att avgöra i det här läget. Om resultatet skulle vara ett svar på

medvetenheten kring UR:s mål är även detta positivt eftersom orden uttrycker

någonting som även skolan vill stå för med sin undervisning och följden blir då att UR

har någonting att erbjuda skolan.

Lärarna valde olika antal ord i första uppgiften. Det varierade stort, allt från två som var

det lägsta antalet, till tio som var det högsta. Medelsnittet ligger på 6 ord/respondent.

4.1.1 Lärarnas attityd
När resultaten av beräkningen av ord som påvisar en negativ, positiv respektive neutral

attityd till Utbildningsradion var klar visade resultatet att majoriteten var positivt

inställd till UR, närmare 69 % (81 %). 12 % (19 %) var negativa och 19 % gav ett

neutralt resultat. Parenteserna visar ett resultat där de neutrala lärarna har studerats

djupare och placerats i någon utav huvudkategorierna.

Jag beskrev tidigare att jag har för avsikt att ge de lärare som har en

neutral attityd en prägel med stöd i de övriga frågorna.

Jag bedömer prägeln på följande sätt:
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 Hur ofta använder du material från Utbildningsradion? På denna fråga räknas

följande svar som positiva: ofta och ibland. De negativa svaren är då följaktligen ytterst

sällan och aldrig. Observera att det finns en risk att en del människor kanske inte gör

någon större skillnad på ytterst sällan och ibland.

 Vilka av dessa program från radio/TV känner du igen?

Om respondenten har sett eller hört två eller fler än två program från UR får det anses

vara positivt.

På den sista frågan: Skulle du vilja få mer information om vad utbildningsradion kan

erbjuda? är ja ett positivt ord och nej ett negativt, vet ej har lyckligtvis endast använts

av en respondent, en icke neutral, så det behöver jag inte ta hänsyn till i denna

undersökning.

Respondent 1

Den första neutrala respondenten har det lägsta antalet ord på den första frågan vilket

kan vara förklaringen till att hon/han hamnade i den neutrala kategorin. Respondenten

är intresserad av mer information om UR och har också sett två program vilket

resulterar i en positiv prägel.

Respondent 2

Denna lärare berättar att hon/han aldrig använder material från utbildningsradion vilket

visar på en negativ prägel. Respondenten känner inte till något program och vill inte ha

ytterligare information. Resultatet blir tveklöst en negativ prägel.

Respondent 3

Den sista neutrala har också en positiv prägel i sin vilja att få mer information, sitt

igenkännande av program och sin användning av materialet.
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Av de tre neutrala lärarna visar två av tre en positiv prägel i frågorna 2-4. Lärare som är

positivt inställda till UR kan därför sägas vara 81 % mot negativa 19 % när vi tar med

de neutralas inriktning mot positiv respektive negativ attityd i beräkningarna.

4.1.2 Hur ofta använder lärare programmen?

Aldrig 5

Ytterst sällan 5

Ibland 5

Ofta 1

Resultatet av den här undersökningen visar att det blev samma antal lärare under tre

kategorier. Ytterst sällan och ibland kan kanske uppfattas som likvärdiga av en del

människor och om det är så skulle resultatet innebära att majoriteten av lärarna vid

tillfälle använder UR: s material, mer eller mindre sällan. Det visade sig också att endast

en av sexton lärare använder Utbildningsradions material ofta och att fem aldrig

utnyttjar resurserna.

4.1.3 Vilka program är kända?
Den här frågan visar att många av lärarna känner till Utbildningsradions program.

Endast en var helt ovetande om samtliga i fråga. Innan jag gjorde den här

undersökningen kände jag till ett enskilt program från utbildningsradion som nyligen

har eller sänds nu och det var Skolakuten. Det visar sig nu i undersökningen att detta

program vid sidan av Lilla Aktuellt är det mest kända av respondenterna. Det bekräftar

också den känsla som jag har fått när jag har diskuterat utbildningsradion med både

lärare, elever och människor utanför skolan. Nämligen att Skolakuten är ett välkänt och

omtyckt program av många. Som jag också har gått in på i detta arbete så är det så att

programmet riktar sig till alla som är intresserade. I tabellen nedan visar jag hur många

respondenter som kände igen de olika programmen.

Program Antal

respondenter
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Läraröppet 6

Stop! 8

Lilla Aktuellt 11

Lilla Löpsedeln 7

Skolakuten 11

Inget av dessa 1

4.1.4 Vill lärare veta mer om UR?
I efterhand finns det en sak i den här frågan som jag skulle vilja ändra på nämligen

svarsalternativen i den sista frågan. Det hade varit tillräckligt att ha två svarsalternativ i

form av ett ja och ett nej i den här frågan. Vet ej är egentligen en onödig utfyllnad enligt

mig. Alla borde väl kunna ta ställning till om de är intresserade av att få information

eller inte? Att svara vet ej på den här frågan kan innebära en hel del olika saker. Kanske

är den tillfrågade helt likgiltig i frågan och bryr sig helt enkelt inte. Det skulle också

kunna vara en teoretisk möjlighet att den tillfrågade har fått för lite information om UR

och att han/hon på grund av detta inte kan svara på frågan. I den här undersökningen är

den sistnämnda teorin inte möjlig eftersom den person som har svarat vet ej på frågan

har gett fullständiga svar på övriga frågor vilket visar att respondenten känner till

Utbildningsradion. Dessutom så är respondentens attityd till det aktuella bolaget positiv

vilket är ännu mer förbryllande. Faktumet att alternativet vet ej kan uteslutas kvarstår

och så gör även nyfikenheten över varför respondenten inte visste huruvida ytterligare

information var intressant eller inte. Det kan också ha varit ett resultat av stress.

Respondenten hade inte tid att tänka igenom frågan och valde därför vet ej av

bekvämlighetsskäl.

I denna tabell framgår antalet respondenter som svarade ja, nej respektive vet ej på

frågan: Skulle du vilja få mer information om vad utbildningsradion kan erbjuda?

Ja 9

Nej 6
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Vet ej 1

Resultatet visar att majoriteten faktiskt är intresserade av att få mer information. Vad

kan detta bero på?

Utbildningsradion har vid sidan av sina produktkataloger en hemsida från vilken man

kan beställa material. Hur många lärare vet att det alternativet finns?  Jag har hört röster

från den äldre generationens lärare som säger att det är komplicerat att beställa material

på Internet och att katalogerna är svåra att leta i. Personligen tycker jag att UR: s

hemsida är ett ypperligt sätt att både inhämta information och beställa material ifrån

men att katalogerna däremot är väldigt svåra och dessutom tråkiga att leta i. Positivt är

dock att majoriteten är intresserade av mer information. Ett nej behöver inte innebära att

respondenten inte vill ha information på grund av ointresse utan det kan också innebära

att den tillfrågade redan har tillräckliga kunskaper om materialutbudet och hur man som

lärare beställer detta.

5 DISKUSSION

I följande avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som jag kom fram till i min

enkätundersökning och vilka mina reflektioner kring tillvägagångssättet är. Jag kommer

också att diskutera huruvida jag har fått svar på de frågor som jag ställde till mig själv

innan litteraturgenomgången

Jag tycker att jag fick ett tydligt svar på att majoriteten av lärarna på de

skolor där jag har valt mina respondenter har en positiv attityd till utbildningsradion och

det UR står för. Majoriteten har också någon gång använt någon form av material från

Utbildningsradion vilket är glädjande.

Med min litteraturgenomgång ville jag få information om vad för slags företag

UR egentligen är och vad de har att erbjuda mig som lärare i undervisningen. Under

tidens gång, när jag tog del av utbudet i form av filmer och radioprogram insåg jag att

programmen inte bara erbjuder kvalitativa, underhållande, informativa och

undervisande program för alla åldrar och inom de flesta ämnen. Ett annat faktum är att

den största delen av materialet är gratis, att utnyttja för de lärare som så önskar. Det

borde egentligen vara en naturlig process i dessa tider då skolorna drar ned på utgifter
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för läromedel, att lärare vänder sig till UR i större utsträckning för att se vad som

erbjuds. Uppenbart är, att lärare känner till UR och vet vad de står för.

Det är viktigt att påpeka att jag var relativt kritisk till UR innan jag påbörjade

det här arbetet. Kritiken grundades på gamla erfarenheter och okunskap i första hand.

Man skulle kunna säga att jag var så trångsynt att jag trodde att materialet av idag

liknade det som jag erfor på mellanstadiet för sjutton år sedan och att jag också skulle

uppfatta det på ett liknande sätt. Lyckligtvis har jag insett att både mina erfarenheter,

kunskaper, intressen och tankar om UR har förändrats sedan jag var elva år gammal.

Under tiden jag arbetade med uppsatsen insåg jag att UR verkligen har fått

kämpa för sin existens och sin status i medievärlden. Jag tror också att många inte inser

nyttan med detta bolags mål. Det har jag insett när jag har läst tidningsartiklar som

berör ämnet.  UR är beroende av politik och arbetar som jag har beskrivit i allmänhetens

tjänst. Att arbeta i allmänhetens tjänst innebär också att programmen skall vända sig till

alla samhällsmedborgare, oberoende av klass, kön, eller etnisk tillhörighet. Det tycker

jag att UR: s program eftersträvar.

 Jag har även fått en del andra funderingar under tiden. Dagens media är väldigt

extrem i sitt underhållningsutbud. Jag har personligen sett mig mätt på diverse såpor,

dokumentärsåpor, amerikanska filmer och program där människor vänder ut och in på

sig själva, som t ex Ricki Lake eller Jenny Jones. Numera är det en lyx att se på

debattprogram, seriösa dokumentärer eller kvällsnyheterna. Jag hoppas att medievärlden

kommer att förändras till det bättre inom ett par år. Trenden måste väl vända

någonstans? Kanske kommer UR: s program att få en ökad status i framtiden. Vem vet?

Jag är övertygad om att UR skulle kunna göra mer nytta om de fick bättre

sändningstider, bättre stöd i riksdagen och mer medel som naturligtvis alltid är

bristvara.

Litteraturgenomgången var väldigt intressant men det är svårt att finna konkret

fakta om UR någon annanstans än i UR: s egenproducerade kataloger, program och

verksamhetsbeskrivningar. Materialet kan därför anses vara synnerligen homogent. Men

det gav mig ändå den information som jag var intresserad av när jag började med detta

arbete.

Trots att de som enligt undersökningen var positivt inställda till UR var en

majoritet skulle jag inte, vid ett liknande arbete någon annan gång, vända mig till en så

liten grupp av respondenter. Istället för att ha som mål att skaffa tjugo respondenter



37

skulle jag då möjligen välja femtio. Jag tror dock att jag skulle få samma resultat i den

här undersökningen. Nämligen att lärare har en positiv attityd till utbildningsradion.

Resultatet av det här arbetet förutom att jag har fått en svag aning om lärares attityd till

ett av Sveriges tre public service företag är att jag nu också vet vad UR är för ett slags

företag. I efterhand skulle jag vilja påstå att något av det viktigaste som UR bör tänka

på är sin marknadsföring av sig själva och materialet. Jag menar, det finns inte någon

möjlighet att jag hade fått ett så stort intresse för att skaffa mig information om

Utbildningsradion om inte Ansa Sundh-Hedström hade gett en sådan intressant och

givande föreläsning på Universitet. Hon vann inte bara min uppmärksamhet utan även

de andra blivande lärarnas. Många hade säkert som jag inaktuella erfarenheter om UR

och nu väcktes mångas nyfikenhet ytterligare. Jag vågar påstå att åtminstone några av

oss insåg att UR fortfarande har ett viktigt bidrag till de svenska skolorna.
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