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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Detta arbete kartlägger medieanvändningen i svenska högstadieskolor i Finland. Målet är att utreda hur utbredd termen kommunikationsfostran
är och vad som förstås med den. Dessutom undersöks också hur medier används i undervisningen i högstadierna. Den empiriska delen av
avhandlingen består av två delar. I den första delen analyseras de svenska högstadiernas läroplaner. Analysen omfattar alla de läroplaner som
fanns till hands på utbildningsstyrelsen våren 2000 och våren 2001 (28 stycken).
Också läroplansanalysen består av två delar. I det första skedet efterstärvas en kvantitativ analys som kartlägger hur många skolor som nämner
helheten kommunikationsfostran på sin läroplan och vilka ämnen som ingår i helheten. Dessutom undersöks också vilka läroämnen som
använder sig av medier.
Efter den kvantitativa genomgången av läroplanerna undersöker jag vilken funktion medierna har i undervisningen. De kategorier jag använder
för att klassificera användningen av medier i undervisningen är kunskap, språk, material, kritik och att göra själv.
I den andra empiriska delen intervjuas fyra högstadielärare med temaintervju. Genom intervjuerna undersöks hur lärarna förhåller sig till medier i
undervisningen. Med intervjuerna är det meningen att "kontrollera" resultaten av läroplansanalysen.
De svenska högstadierna har över lag mycket medier på sina läroplaner. Oftast inkluderas medier i läroämnena teckning, modersmål, datateknik
och finska. Medierna nämns inte så ofta som väntat i historia och samhällslära. Skolorna kan delas in i tre kategorier enlig hur mycket medier de
inkluderar på sin läroplan. I alla kategorier betonas oftast kunskapsaspekten i medieundervisningen, dvs. information om medierna. Också kritik
och egen produktion är viktiga.
Lärarintervjuerna följer i stora drag läroplansanalysen. Lärarna tycker att det behövs undervisning om medier för att de har en så central ställning
i samhället. Dessutom är medierna viktiga hjälpmedel för undervisningen. I detta fall ställer lärarna vissa krav på medieanvändningen. Den skall
tillföra undervisningen mervärde, den skall variera undervisningen och den skall ha en koppling till det man just då behandlar. Medierna är inga
självändamål för lärarna.
De viktigaste källorna i detta arbete är grundskolans läroplanskommittés betänkande från 1970, de allmänna läroplanerna från 1985 och 1994,
Sirkka Minkkinens modell för massmediefostran (1978) samt Sirkku Tuominens undersökningar (1998, 1999a och 1999b).
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