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DEL 1.

Formål og begreber

DEL 1. BEGREBER

Vi definerer i den korte version media literacy som:
Det at kunne bruge, forstå og kritisk reflektere over
medier og deres betydning

DEL
1. BEGREBER
Literacy
i en historisk kontekst
Vi har ikke et dækkende dansk begreb for literacy.

Ordet ”literacy” fører tilbage til ”littera”, som er latinsk for
bogstav: ”evnen til at kunne læse og skrive (modsat
analfabetisme)”.
”Litteratus”: en lærd person med ”boglig dannelse”, hvilket
tillægger ordet en mere normativ dimension. Det vil sige, at
literacy i denne betydning er mere end at kunne læse og skrive,
men har række medbetydninger.
”Literacy” kobles sammen med en lang række områder – media
literacy, information literacy, digital literacy, citizen literacy.

DEL 1. BEGREBER OG SAMMENHÆNGE
Medieteknologier
Mediegenrer
Medieformater
Medieindhold
Medieinstitutioner

Tekniske kompetencer
Kognitive kompetencer
Forstå bagvedliggende logikker
Kritisk refleksion
Aktiv deltagelse

Elementerne på venstre hhv højre side er ikke sideordnede. F.eks. kan det at
bruge og forstå medieindhold optimalt kræve alle fem elementer på højre side

Kompetencer

Literacy
Mediedannelse

DEL 1. HVORFOR ER DET VIGTIGT?

EU Kommissionens AVMS (Audio visual media services)
direktiv fra 2007 pålægger de enkelte medlemslande at
indrapportere, hvad der benævnes det nationale
media-literacy niveau.

DEL 1. HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Det er relevant at have kendskab til dette niveau og
afdække eventuelle behov for en indsats på området.
Det at kunne forstå og bruge forskellige medier
(forstået i bred forstand) og kunne navigere i det
digitale medielandskab er afgørende for at kunne
fungere kulturelt og socialt og for at være en
deltagende og kompetent samfundsborger.
Individ
Medier

samfund
Borger

DEL 1. HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Medialisering af samfundet
Kompleksitet
Medieøkologier – samlet medierepertoire hhv den
enkeltes medierepertoire
Resultat af tilvalg og fravalg, bevidste og ubevidste

Konsekvenser – deltagelse og dialog – demokrati

DEL 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN

Projektet er et afdækningsstudie, der skal identificere
og prioritere de elementer, det er mest relevant at
inddrage i en eventuel fremtidig måling af media
literacy-niveauet i den danske befolkning.
http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/specialrapporter/paa-vej-media-literacy/

DEL 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELEN
Dobbelt fokus:
- En pilotundersøgelse af media literacy-niveauet i en
dansk kontekst.
- Anbefalinger til, hvordan dette kan mappes og måles
i mulige fremtidige undersøgelser.

DEL 1. MEDIA LITERACY UNDERSØGELSER

EAVI (European Association for Viewers)
2010 final report: Study on Assessment
Criteria for Media Literacy Levels.
EAVI Consortium for the European
Commission Directorate General
Information Society and Media Media
Literacy Unit
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DEL 1. MEDIA LITERACY UNDERSØGELSER
Størstedelen af eksisterende media literacy-undersøgelser er
baseret på
-

Kvantitative målinger
Oppefra og ned perspektiv
Empowerment
Normativ niveaudeling
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DEL 1. MEDIA LITERACY UNDERSØGELSER
Media literacy litteraturen påpeger ’research gaps’:
- Kvalitative studier
- Kontekst
- Fokus på praksis
Ofcom rapporten:
”It is recommended that future research considers conducting
longitudinal surveys to chart change over time, and builds on the
range og innovative, in depth qualitative methods being used in
media research.”
Livingstone, S. Van Couvering, E., & Thumim, N., (2005). ”Adult media
literacy: A review of the research literature”.
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DEL 1. UDFORDRINGER
Hvordan kan vi undersøge et dynamisk, konstant foranderligt
fænomen?
Hvordan kan vi identificere kerne (konstante) elementer, som vil
forblive betydningsfulde over tid?
Hvordan kan vi identificere variable elementer, som er specifikt
relevant på et bestemt tidspunkt?
Hvad er problemet?

Hvem skal bruge undersøgelser/viden?
Og til hvad?

DEL 1.

Spørgsmål

DEL 2.

Metoder og resultater

DEL 2. DESIGN – HVEM HANDLER DET OM?

DEL 2. DESIGN - GRUNDLAG
o Grundlag for
undersøgelsen
o Mediekompetencer og
media literacy
o Traditionelle medier og
digitale medier
o Alle aldersgrupper
o Hele landet
o Forskellige baggrunde
o Borgere med særlige
udfordringer
o Viden og metode

DEL 2. DESIGN
•

Eksisterende kvantitative data

•

Gentænkning af begreber – dansk kontekst

•

Feltarbejde

– etnografisk, dybde, medieøkologi
– casestudier – kompleksitet, diversitet
– levet liv og realitet
– dokumentation

•

Informeret dialog (debat / interaktion, workshop)

DEL 2. DESIGN

2½ måneder
Landets 5 regioner
Besøg hos 20 familier
Ca. 40 mennesker
Besøg på institution,
arbejdsplads, skole,
bibliotek, borgercenter
osv.

DEL 2. UNDERSØGELSESDELTAGERE
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DEL 2. METODER OG TEMAER
Metodeapparat
Udvalgt på baggrund af
- Litteratur
- Egne tidligere studier
- Oplæg fra
Kulturstyrelsen og
Medierådet

DEL 2.
Herunder en oversigt over de fire temaer, vi fokuserede på under 4.
Refleksion. De er udvalgt på baggrund af litteratur og egen
forskning.
I de cases, vi præsenterer herefter, fokuserer vi på disse fire temaer.

DEL 2. CASE 1 Informations – og nyhedsvaner
Fravalg af medier - tid til familieliv
En familie på Sjælland, som består af et par
først i 40’erne og deres 8-årige søn, fortæller,
at de blandt venner bliver kaldt ”The
Flintstones”, fordi de ofte er ’lidt bagud’ i
forhold til medier.

Manden er tømrer med arbejde i København
og står derfor meget tidligt op. Han fortæller,
at han bruger tekst-tv hver morgen for at få
et overblik over dagens nyheder.
Parret har de seneste år brugt meget tid på at
total-renovere deres hus og bruger meget tid
på arbejde og sport, så de kan slet ikke se,
hvordan de skulle få tid til alle de medier.

DEL 2. CASE 1 Informations – og nyhedsvaner
Fravalg af medier - tid til familieliv
Vaner og ritualer
Hverdagslivets rytme
Har kompetencer til at håndtere
traditionelle og digitale medier

”Jeg tror, det med tekst-tv er en gammel
vane, noget man altid har gjort. Det er
dejligt nemt. Og så jamen, altså vi har
selvfølgelig en iPad, man ku' tage og
gribe, men jeg er nok meget
gammeldags, lige hvad det angår”.
Mand, 42, Sjælland

Er refleksive omkring mediernes rolle
og betydning
Andres (også sønnens) andre valg er
forståelige

DEL 2. CASE 2 Informations – og nyhedsvaner
Valg og fravalg i mediehavet
I Nordjylland besøgte vi en familie
bestående af to kvinder sidst i
30’erne, som tilsammen har 6 børn,
3 hver. Børnene er i alderen 4 til 12
år.
Med 6 børn i huset er der ikke
længere tid til nyheder, hverken
avis eller i tv. ”Der er andre ting,
der er vigtigere nu”, siger den ene
kvinde og kigger på børnene.
Kvinderne fortæller, at regler er
vigtige i et hus, hvor der er 7 iPads
og 6 iPhones. Man må fx ikke have
dem med ved bordet, når der
spises.

DEL 2. CASE 2 Informations – og nyhedsvaner
Valg og fravalg i mediehavet
Multiple medier
Multiple kompetencer
Værdier omkring børnelivet
”Gemte kompetencer og
engagement”
” … Vi opfordrer til at forlade deres elektroniske
sfære og lege med Lego. Det har det gjort helt vildt
meget en sommer . . . jeg synes vi skal opfordre til
det..”.
Kvinde, 38, Nordjylland

Tidligere behov for nyheder og
information og engagement
forventes at vende tilbage, når
børnene er store

DEL 2. CASE 3 Informations – og nyhedsvaner
Informationsbehov og tekniske kompetencer
På Fyn besøger vi en tidligere viceskoleinspektør.
Han fortæller, at han aldrig har brugt computer
som en del af sit job, fordi han havde en dygtig
sekretær, som blandt andet skrev alt ind for ham.
Han læser dagligt avisen, og følger især med i
lokal politik, da han er tidligere byrådsmedlem.
Han holdt tidligere den fysiske avis, men synes, at
den er for dyr og derfor læser han den nu på sin
iPad.
Da han tager sin iPad frem bliver det tydeligt, at
han har svært ved at navigere på den. Da han ikke
kan finde, det han ville vise os, bliver han
frustreret, lukker den og skubber den væk.

DEL 2. CASE 3 Informations – og nyhedsvaner
Informationsbehov og tekniske kompetencer
Kompetencer i forhold til traditionelle medier
Højt informationsniveau
Samfundsengagement
Forstår ikke de digitale mediers logikker
Oplever at være begrænses i sit hverdagsliv og
især i forhold til information og deltagelse
”Der er mange i vores alder, der har
problemer med IT, det kan jeg godt sige
dig. Nu er vi ligesom nogenlunde oplyst,
og vi har haft computer i mange år,
Men det er ikke sådan tip-top, og det er
altså et problem. ” Mand, 76, Fyn

DEL 2. CASE 4 Kommunikation
og deltagelse
Mediebrug ved sygdomsforløb
For nogle år tilbage fik denne kvinde
en blodprop i hjernen, hvilket er
årsag til, at hun i dag har en mild
grad af afasi.
Ved afasi er det selve sproget, der er
gået i stykker. Derfor kan man have
svært ved læse og danne sætninger.
Adskillelsen af de forskellige medier
hjælper hende med at navigere i
den konstante strøm af information,
som de forskellige medier giver
mulighed for.
Særlige udfordringer ifb med
mediebrug ved sygdomsforløb, kan
betyde fravalg af visse medier.

DEL 2. CASE 4 Kommunikation og deltagelse
Mediebrug ved sygdomsforløb

Udfordret af kompleksiteten
Udfordret af sprog, hastighed,
forskellige kontekster
Forskellige medieteknologier og
formater virker i forskellige
sammenhænge
”…når jeg skriver med min søster og mine børn,
nære veninder, så er det på sms, det er det, der er
sådan rigtig seriøst. Og når det er gamle
arbejdskollegaer og gamle skole veninder, så er det
på Messenger og Facebook.”
Kvinde, 50, Sjælland

DEL 2. CASE 5 Kommunikation og deltagelse
Ordblinde og medier
Som et led i at inddrage mennesker med
potentielt mediemæssige udfordringer,
eksempelvis i forbindelse med medieret
kommunikation, tog vi kontakt til
Ordblindeforeningen. Her talte vi med en
kredsformand, som selv er ordblind.
Det er altså ikke blot teknologien, der skal
være på plads, når det handler om at tage
hensyn til og hjælpe ordblinde, påpeger
kredsformanden. Der skal også skabes en
forståelse for ordblindes mediemæssige
behov, således at de har mulighed for og
lyst til at kommunikere og deltage på lige
fod med andre borgere.

DEL 2. CASE 5 Kommunikation og deltagelse
Ordblinde og medier
Behov for information
Behov for selvstændiggørelse
Har kognitive kompetencer
Har tekniske kompetencer
” … jeg blev lidt sur, for jeg mener ikke Københavns
kommune ku' være bekendt at sende folk ud [på
arbejdsformidlingen] og ikke kende en skid til at være
ordblind. Så jeg brokkede mig jo lidt. Resultatet var, at jeg
kom dagen efter, så havde de sat en kæmpe skærm op. 50
tommer skærm og en computer, så ku' jeg sidde der og
trykke, og så kommer der sådan nogle store bogstaver op.
Og man bliver jo bange for sådan nogle store bogstaver
ikke, og så måtte jeg jo fortælle dem, at jeg er jo ikke
blind. Altså uanset hvor store bogstaver der er, kan jeg jo
ikke læse dem, altså”.

Er refleksiv omkring mediernes
betydning for hende som individ og som
borger
Digitale medier kan være adgangen til at
udfolde sine muligheder
Behov for andres forståelse af
udfordringer

DEL 2. CASE 6

Digitalisering af samfundsliv
Ældre og IT
På Fyn besøgte vi et par i 70’erne. De har
fundet sammen for nogle år tilbage, efter de
begge har mistet deres ægtefæller.
For kvinden har tabet af hendes mand
betydet, at hun stod tilbage med en række
administrative forpligtelser, fordi de sammen
ejede en virksomhed. Hun fortæller, at der
har været meget at lære, blandt andet at
betale regninger over netbank.
Hun har derfor tilmeldt sig et IT-kursus.
For enken handler det at kunne bruge
netbank, altså om en følelse af
selvstændighed og om at være en ligeværdig
borger, der følger med den
digitaliseringsudvikling, som hun oplever
omkring sig.

DEL 2. CASE 6

Digitalisering af samfundsliv
Ældre og IT
Tilværelsen har ændret kurs

Hendes behov for at håndtere sin tilværelse
har ændret sig – hun skal opbygge nye
kompetencer

”…jeg ku' se dem, som jeg gik på kursus med
dengang, jamen det var sådan nogle ældre damer,
der var blevet alene, og så sidder de der, ved du hvad,
et girokort det er aldrig noget de har set. Det var
noget, de lagde hen på køkkenbordet, og så ordnede
manden det. Sådan var det.
Altså jeg ska' ikke købe tøj på nettet eller noget
andet, men jeg vil gerne ku' betale mine regninger
selv. ”
Kvinde, 70, Fyn

Hun har behov for at kunne administrere en
række ting, hun ikke tidligere har haft
ansvar for
Hun har derfor tilmeldt sig et IT-kursus

DEL 3. CASE 7 Sociale medier og privacy
Privatliv på Facebook
I Midtjylland besøger vi et par, som begge
er omkring de 60 år og folkeskolelærere.
De fortæller, at deres erhverv spiller en
stor rolle i deres forhold til medier.
De fortæller, at de i sin tid kom på
Facebook, fordi det var et godt
sorteringsredskab til deres gamle elever,
hvor de kunne have dem grupperet i
gamle klasser- De er bevidste om, at det
nu har det taget en helt anden drejning,
og de er meget bevidste om deres adfærd
og privatliv på Facebook.
Som skolelærere er de opvokset med en
vis form for kildekritik, som de ikke kun
underviser i, men også i høj grad bruger i
forhold til at vurdere indhold på
Facebook.

DEL 3. CASE 7 Sociale medier og privacy
Privatliv på Facebook
Erfaring med kritisk tilgang til medier og
medieindhold
Kompetente mediebrugere
Bevidst – strategisk – brug af mediernes
muligheder
”Fordi man hører meget om, hvor mange
oplysninger der kan komme fra Facebook og gå
ud til steder, man ikke har kontrol over . . .og
det ønsker jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne
begrænse det, som sagt, ikke fordi der er noget
specielt fantastisk, som nogen kan bruge mit
privatliv til, bortset fra, at bombardere mig
med nogle reklamer”.
Kvinde, 60, Midtjylland

Kritisk refleksion over muligheder og risici

DEL 3. ERFARINGER
Overordnede mønstre
Specifikke kontekster
Erfaringer – dybere forståelse af udfordringer og muligheder
Hverdagslivet og familien sætter stadig dagsordenen

Det nationale niveau består af alle og af grupper
Grupper med særlige udfordringer er ikke homogene
Det gode liv med (og uden) medier

DEL 2.

Spørgsmål

DEL 3.

Bud på fremtidige undersøgelser

DEL 3. MEDIA LITERACY UNDERSØGELSER

Bulger 2012: Measuring
Media Literacy in a National
Context
Monica E. Bulgers oversigt
over ”Media literacy contexts
and competences”, med
angivelse af henholdsvis
kerneområder for måling
samt gentagne komponenter
på nationalt niveau.

Del 3. DESIGN

Konstante
variable

Det national
landkort
Trends over tid

Kontekster
Dybde
Værdier
Erfaringer
”Det gode liv”

Særlige grupper
Fagmiljøer
Interessegrupper
Politisk niveau

Fagmiljøer
Politisk
Funding

Del 3. CASE 8
En kernefamilies mediebrug
Familien består af en kvinde og en
mand, på 47 og 50 år, og deres to
teenagebørn, en pige på 16 og en
dreng på 13 år.
”…Vi er meget sociale omkring
medierne, kan man sige…Altså nu er I jo
kommet til sådan en rigtig kernefamilie,
vil jeg sige. Så det afspejler meget af,
hvad vi gør, synes jeg. Ud af de 365
dage på et år, så spiser vi nok sammen
de 362 dage. Alle fire.”
Mand, 50, Sjælland

Denne kernefamilie prioriterer at være
så meget sammen i hverdagen som
muligt. Det har indflydelse på deres
mediebrug: De ser det samme i tv og
bruger de samme sociale medier.
Gensidig påvirkning i mediebrug.

Forældre

Børn
· 45

DEL 3. CASE 9 Digitalisering af samfundsliv
Gnidningsfri medie-infrastruktur
I et villakvarter i Nordjylland besøger vi et par
først i 30’erne. Hun er sygeplejerske og han er
ingeniør og sammen har de to små drenge.
Parret har en gennemtænkt medieinfrastruktur i huset, som er forbundet via et
Sonos lydsystem, hvor højtalerne blandt andet
er diskret placeret oven på skabet i køkkenet.

” Jeg glæder mig til den dag, hvor man bare kan
droppe alt og bare have sin telefon. Det ville være
fantastisk... de samme platforme over det hele. At
man valgte den samme løsning over det hele. Lige
nu har man et sammensurium af ting, og man skal
finde ud af, hvordan man sikrer dem alle . . .fjernsyn,
laptop, iPad osv. osv.”

Mand, 33, Nordjylland

De er begge meget positive over for en
udvikling, hvor flere og flere elementer i deres
hverdag digitaliseres. Faktisk kan de slet ikke
se, hvordan de skulle kunne nå alt det, de gør i
hverdagen som travl børnefamilie, hvis ikke
ting som banken og kommunikation med det
offentlige var digitalt.

Medieøkologi

Hverdagsliv

Del 3. CASE 10
Medier på tværs af lande
I Midtjylland besøger vi et par midt i
50’erne, begge med tyrkisk baggrund.
Kvinden har boet i Danmark, siden hun var
teenager, og er uddannet social- og
sundhedsassistent. Hendes mand er
derimod først lige kommet til landet og er
for tiden ledig.
”…med hensyn til [tyrkiske] tv-kanaler, så er der nogle
af dem som har deres egne holdninger, og giver folk
dårlige informationer for at påvirke deres meninger og
syn. Det har vi oplevet i Tyrkiet for 2 år siden, da der
var uroligheder, og folk har taget beslutningen, at de
ikke vil ha’ de der specifikke kanaler.
Jeg hører helst fra dansk fjernsyn, når det handler om
politik. Jeg vil ikke høre fra tyrkiske kanaler, for de har
deres egne holdninger og vurderinger og synsvinkel. ”
Kvinde, 50 Midtjylland

Ægteparrets kendskab til medier i
henholdsvis Danmark og Tyrkiet giver dem
et sammenligningsgrundlag, som skaber
refleksioner om medierne rolle i de to
lande. Stillingtagen til medier sker delvist
på baggrund af kendskab til forskellige
landes nyhedsmedier.

Kulturel kontekst

refleksion

OPSAMLING

Fravalg og tilvalg
Det gode liv med og uden medier
Muligheder og selvopfattelse (respekt)
Borger og samfund
Hvem skal på banen?

TAK FOR NU!

Spørgsmål

CITATER DERUDEFRA
“[om NemID] Det er også besværligt, hvis man
ikke følger med - det er vi nødt til i vores alder,
for ellers halter du helt bagud . . .”
Kvinde, 69 år, Midtjylland

”Hvis man ikke har noget at skjule, så kan jeg ikke se,
hvorfor man skal være så panisk omkring det”.
Mand, 50 år, Sjælland

...[i min fritid] så tager jeg ud og leger
skovarbejder, fordi det er noget HELT andet, end
det jeg laver til dagligt . . . fx så kan man ikke høre
sin mobiltelefon; der er ikke noget TV; der er ikke
noget, der forstyrrer.

Mand, 60år, Midtjylland
Kvinde, 31 år, Nordjylland

”Jeg læser Metro Express, det er den eneste, der er. Ja, det gør jeg.
Får lige de der tyve minutter til at gå, til jeg kommer til Ishøj st. Det
er fantastisk. Det er jo ikke digitalt kan man sige, men det er da, jeg
synes det er fantastisk og sidde med en avis. Det er det altså, selvom
der er fri internet i toget, det ved jeg godt, ikke. Men..Så læser jeg
avis, stille og roligt. Det er dejligt. Det er gratis. Det godt. Avisen er
stadigvæk god. Uden tvivl. ” Mand, 50 år, Sjælland

”Der er jeg også, sådan lidt en atypisk jurist. Der er
altid 50 sider med agreements, man lige skal læse
og være enig i. Og tit så trykker man bare ok, og så
er det først bagefter . . . men jeg er godt klar over
de juridiske konsekvenser af, at man trykker 'Enig',
men det der med at sidde og læse side op og side
ned - det får jeg ikke gjort”.
Kvinde, 27 år, Midtjylland

”Nej..nej fordi så er der nogen af dem, der sidder og er ophidsede
over det ene, hvorfor siger hun så det? Og kommer de efter én.
Altså..nej. Det har jeg ikke lyst til. Man ved aldrig hvem, der læser og
hvordan de læser, og dem man er venner med de... De er simpelthen
så spredte, altså så man ved ikke, hvilken målgruppe man taler ind i,
og der skal nok være en eller anden, der sidder og har ondt af noget.
Altså jeg sidder og er meget bevidst om, hvad jeg lægger op”.
Kvinde, 37 år, Hovedstaden
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