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Förord 
Redan innan jag började min utbildning på Luleå tekniska universitet hade jag ett stort 

intresse för skönlitteratur. Ett intresse som under utbildningen har växt genom att jag har lärt 

mig otroligt mycket. Speciellt kommer jag att ta med mig hur man presenterar litteratur och 

hur man kan använda sig av ett vidgat textbegrepp i undervisningen. Min förhoppning med 

uppsatsen är att tydliggöra vad det vidgade textbegreppet kan omfatta och hur svensklärare för 

senare år ser på begreppet.  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Ingemar Friberg för hans professionella och 

tydliga handledning. Under hela uppsatsens process har han alltid funnits där som ett 

bollplank vilket jag har kunnat spela mina idéer och tankar mot. Jag vill även tacka min fru 

Elin för hennes tålamod och att hon stått ut med mig under skrivprocessen.  

Umeå, april, 2014, Joel Filipp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur tre 

svensklärare använder och förhåller sig till ett vidgat textbegrepp i undervisningen i svenska 

för senare år. Studien har en hermeneutisk-fenomenologisk ansats och baseras på 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Informanterna i studien har varierande erfarenhet av 

läraryrket.  

Tematiseringsarbetet mynnade ut i tre teman som karaktäriserar lärarnas upplevelser av att 

använda vidgade texttyper i undervisningen. Teman som växte fram och även utgör rubriker i 

resultatavsnittet var ett vidgat sätt att presentera information, den nya textuella interaktionen 

och auditiva och visuella texter. 

Resultatet i uppsatsen visade att svensklärarna överlag var positiva till att använda vidgade 

texter i undervisningen. Samtliga lärare påtalade att användningen av vidgade texter bidrar till 

en direkthet och att användningen har gett dem möjlighet att bättre sätta sig in i och utgå från 

elevers livsvärld i undervisningen. Emellertid finns det utmaningar i arbetet med dessa texter. 

Några av de största utmaningarna upplevde informanterna vara tekniska svårigheter och 

informationssökning och källkritik på Internet. 

 

Slutsatsen som följer är att om än lärare ser utmaningar med användningen av vidgade texter i 

undervisningen anser de samtidigt att dessa texter inte går att välja bort. Dagens samhälle och 

skolans läroplan kräver att man använder sig av vidgade texttyper i undervisningen.  
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1 Inledning 
När det gällde ämnesval för denna uppsats bestämde jag mig för att skriva om något jag själv 

brinner för och tycker är intressant. Under svensklärarutbildningen läste jag en kurs som heter 

Det vidgade textbegreppet. I ett moment i denna kurs som heter Medier som texter i samtid 

och samhälle väcktes många tankar om hur man i klassrummet kan arbeta med litteratur. Mitt 

intresse bottnar i att med medier, särskilt digitala medier, skapa mening för eleverna i 

undervisningen. Intresset handlar således om hur elevernas referensramar, förkunskaper och 

förståelse kan användas i undervisningssituationer och göra mötet för eleverna givande. Dessa 

tankar har jag haft förmånen att få omsätta under den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag 

uppmärksammade att lärare i dagens skola har fler texttyper att förhålla sig till än vad lärarna 

under förra seklet hade. Jag tänker främst på texttyper som skapas av multimodala medier. På 

samma sätt som tidigare har lärarna idag mängder av olika litterära texter i bokformat och 

andra tryckta källor av flera generationer av författare att botanisera bland. Den stora 

skillnaden är att samhället idag utöver detta erbjuder nya sätt att skapa och tillägna sig text. 

Informations- och mediesamhället erbjuder Internet med till exempel sociala medier och 

dataspel som uttrycksformer. I rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via 

skolbibliotek (2007) poängterar författarna vikten av sambandet mellan medier och kunskap: 

”Tillgången till kunskap är i princip obegränsad utanför skolan. Dess karaktär är också 

förändrad, från att ha varit en verbal miljö till att ha blivit en multimedial, där de bildmässiga 

och visuellt spatiala aspekterna är av stor betydelse” (Alexandersson et al. 2007, s. 18). 

Vidare beskriver författarna att den nya informationstekniken erbjuder eleverna helt nya 

redskap för att skapa bilder, texter och ljud. En konsekvens som tangeras är att målen för 

lärandet har förändrats och innebär numera en ökad kompetens i att kritiskt granska, reflektera 

och tolka information såväl inom som utanför skolan. Utveckling av informationsteknik har 

bidragit till att dessa typografiska texter, ljud eller bilder tillsammans utgör det som kallas det 

vidgade textbegreppet.  
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I dagens samhälle har de flesta obegränsad tillgång till information under dygnets alla timmar. 

Via television och dator kan vi tillgodogöra oss information om händelser i nästan samma 

ögonblick som de sker från världens alla hörn. Genom dataspel är vi själva med och 

producerar historier genom att delta i handlingen. Internet har gett oss en plattform där vi 

både kan publicera egna verk och tankar samtidigt som vi kan kommentera andras. Detta har 

gjort att vi på ett helt annat sätt kan nå ut till en publik än vad som var möjligt tidigare, då 

tidningar och böcker var det enda formatet som fanns för den enskilde individen att nå ut med 

sina tankar och åsikter i skrift.  

Digitala	  medier	  	  

I forskningsprojektet UNGMODs (ungas multimodala gestaltning) studerades hur digitala 

medier kan användas för uttryck och reflektion av ungdomar mellan tretton och sjutton år. Det 

forskarna kom fram till var att ungas meningsskapande är intimt förknippat med den digitala 

tekniska utvecklingen (Skolverket 2011b). Genom detta fastslås att det som innefattas av det 

vidgade textbegreppet är en viktig del av elevernas vardag. Det twittras, skrivs på Facebook 

och bloggas. I de föregående styrdokumenten; Kursplaner och betygskriterier 2000 fanns det 

vidgade textbegreppets innebörd avspeglat på ett tydligt sätt: ”Att tillägna sig och bearbeta 

texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, 

rollspel, film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 

talade texter även bilder” (Skolverket, 2008, s. 99). I den nya läroplanen, Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är det inte lika tydlig uttryckt 

att det ska vara en del av undervisningen. Dock hävdar jag att många av de punkter som finns 

i styrdokumenten pekar på att man måste arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp för att eleverna 

ska uppnå målen. Under rubriken ”Syfte” står det: ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 

texter och genom skilda medier” (Skolverket, 2011a, s. 222). Enligt mig har det vidgade 

textbegreppets utrymme i den nya läroplanen inte minskat. Snarare har begreppet uppgått i 

andra formuleringar, som på andra sätt beskriver det. Det går inte att frångå att ett vidgade 

textbegreppet fyller en viktig funktion i dagens samhälle där det är viktigt både för att 

eleverna finner vidgade texttyper meningsskapande och för att målet för lärandet har 

förändras och kommit att fokusera mer på en ökad kompetens i att kritiskt granska, reflektera 

och tolka information. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. Den första delen handlar om att utifrån svenskämnets 

horisont för senare år belysa de diskurser som finns eller i närtid funnits kring det vidgade 

textbegreppet. Detta görs i form av styr- och måldokument och olika forskares syn på 

begreppet. Med närtid avses i detta sammanhang perioden från sent nittiotal till idag. Metoden 

för denna översiktliga analys är diskursanalytiskt. Avsikten är att belysa hur argumenten kring 

det vidgade textbegreppet är format. Följdfrågorna i det sammanhanget är om det finns olika 

diskurser eller en och samma. Finns det divergenser och konvergenser i resonemangen och i 

så fall vilka? Vilka viktiga accenter sätts i definitionen eller definitionerna kring begreppet 

och varför? Hur motiverar de olika aktörerna som studeras det vidgade textbegreppet? 

Den andra delen utgörs av en intervjuundersökning. Undersökningen handlar om hur ett 

mindre antal aktörer inom skolan och inom svenskämnet för senare år arbetar och omsätter 

olika fenomen, medier eller liknande som innefattas av eller tangerar det vidgade 

textbegreppet, sådant det beskrivits i den första delen av studien. Metoden i denna senare del 

av uppsatsen är semistrukturerade intervjuer. Den allmänna ramen för tolkningen av 

intervjuinnehållet har varit kvalitativ, och har ledsagats av en strävan till en allmänförståelse 

av hur aktörerna värderar dessa arbetssätt och de begränsningar jämte fördelar de ser. Syftet 

med denna del är att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur lärare använder och 

förhåller sig till ett vidgat textbegrepp i undervisningen i svenska för senare år.  

2.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer besvaras genom intervjustudien: 

• Hur och på vilket sätt arbetar svensklärarna med det vidgade textbegrepp? 

• Vilka möjligheter och utmaningar upplever svensklärarna att ett vidgat textbegrepp 

innebära för svenskundervisningen?  
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3 Tidigare forskning  
För att definiera vad som menas med ”ett vidgade textbegreppet” måste man först klargöra 

vad begreppen text och läsa innebär. Christina Olin-Scheller skriver i boken Såpor istället för 

Strindberg? (2008): ”Etymologiskt härstammar text från latinets textus (väv, 

sammanfogning). Begreppet är inte alldeles lätt att definiera och innebörden har dessutom 

skiftat under olika perioder” (s. 8). Enligt semiotiken kan människans symbolsystem och 

handlingar studeras som språk. Alla reella användningar av språksystem kan ses som text, 

vilket gör att begreppet text kan variera på oräkneligt antal sätt. Olin-Scheller beskriver att 

text kan vara allt från målningar och manuskript till trädgårdar och tröjor dock görs ofta en 

gränsdragning mellan texter som är uppbyggda av alfanumeriska tecken, typografisk text, ljud 

eller bilder.  

Med tanke på ordet texts vida innebörd har även verbet läsa en vidare betydelse. 

”Etymologiskt hör detta ord samman med latinets legere, att foga samman olika element till 

en ny helhet” (Olin-Scheller, 2008, s. 9). Att foga samman olika element är inte begränsat 

bara till bokstäver, företeelsen kan även innefatta ljud och bilder. Christina Olin-Scheller 

fastslår att det är en stor del av den vidgade läsupplevelsen att kunna foga samman olika 

element till en helhet när man till exempel tar del av en film. Detta gör att läsning ur detta 

vidgade perspektiv hör till en aktivitet där målet är att tolka och hitta meningen i olika slags 

texter. Läsaren av en på det här sättet vidgad text är följaktligen en aktiv medkreatör inom 

många olika textgenrer, bildmässiga, ljudmässiga och bokstavsmässiga är några exempel.   

3.1.2 Ett flyktigt förhållningssätt?  

Det vidgade textbegreppet kan således innefatta både bild- text- och ljudmedier. Detta gör att 

läsningen utifrån Olin-Schellers resonemang kan innefatta allt från konst, musik, böcker till 

mediesamhällets moderna former som tv-serier, tv-spel, film och Internet. Text utifrån Olin-

Schellers perspektiv, där nästan allt kan ses som text, utgör en utmaning för den moderna 

tidens läsning. Niclas Ekberg berör denna problematik i sin avhandling Lärares möten med 

sociala medier: applikationer i behov av explikationer (2012). Han framhåller att flyktigheten 

i information från Internetburna medier utgör ett bekymmer för användningen av det vidgade 

textbegreppet. Vidare framhåller Ekberg att det nya förhållningssättet till text gör att vi inte 

går på djupet med vår läsning. Det stora utbudet har gjort att selektiviteten bland texter ökar 

och att vi har för många texter att ta del av för att hinna djupläsa dem.  
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Ytterligare ett perspektiv till det nya förhållningssättet presenteras i artikeln Narrativ 

kompetens – En förutsättning i multimodala textuniversum (2010). I artikeln skriver Stefan 

Lundström och Christina Olin-Scheller att eleverna kan anta roller som konsumenter, 

producenter och prosumenter. Med detta avses att eleverna genom att sprida, tagga eller göra 

omtolkningar och därefter publicera detta material blir en del av en kulturell konvergens. I en 

sådan relation med texter ”där drivkraften är att inte bara lyssna till, titta på eller läsa olika 

texter, utan också vara en aktiv medskapare av innehållet” (2010, s. 108), krävs det att man är 

väl förtrogen med innehållet i texten. Drivkraften är att skapa meningsfulla relationer för 

eleverna bör man göra dem till aktiva konsumenter. Om målet dessutom är att eleverna ska 

prosumera innehållet bör texterna intas flera gånger av konsumenten eftersom målsättningen 

är att texten ska omarbetas eller reproduceras i någon form.  

3.1.3 Varför ska det vidgade textbegreppet vara en del av undervisningen?  

I Skolverkets artikel Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? (2011) framgår att 

mediesamhället var en stor del av det vidgade textbegreppets tillkomst i skolvärlden. 

Skolverket framhåller att det är en väsentlig del av undervisningen: ”När medieutvecklingen 

tar stora kliv i samhället i övrigt, måste skolan förstås följa med. Många nya medier har stor 

betydelse och stort inflytande över ungdomar” (Skolverket, 2011b). Att då anpassa 

undervisningen efter vad eleverna tycker är betydelsefullt bör leda till att de finner mening i 

undervisningen. 

Forskning som presenteras i Skolverket artikel har visat att en kombination av bild och text 

inflätade i varandra är ett framgångsrecept för många elever. I artikeln beskrivs det i 

synnerhet att dessa kombinationer utvecklar förmågan att tolka, kommunicera och skapa 

texter. Artikeln förklarar att barn och ungdomar har en mer ohämmad fantasi än vuxna, vilket 

leder till att de klarar att fylla det tolkningsfria tomrummet mellan bild och betraktare, mellan 

text och bild och mellan olika bilder. Tomrummet med tolkningsmöjligheten handlar således 

om möjligheten att låta fantasin skapa fortsättningar och associera fram handlingar ur bilden 

eller bilderna. Detta framgångsrecept ses som en av anledningarna till att mediesamhälles 

modernare former av texter bör ha en självklar plats i skolan och undervisningen. Frågan är 

bara om någon annan form av text blir lidande? Ekberg (2012) påstår att när man ger de 

moderna textformerna en självklar plats i undervisningen leder det till att den linjära textens 

traditionella läsordning och tolkning frångås. Detta görs till förmån för en syn på text som 

skapade och omvandlingsbara versioner. Moderna textformat, som exempelvis Internetburna 

texter, låter läsaren själv bestämma början och slutet på läsningen medan linjära texter i till 
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exempel böcker har en förutbestämd läsordning. Den problematik som dagens lärare tampas 

med är hur man ska förhålla sig till olika typer av texter. Ofta handlar det om att man får väga 

texter mot varandra och fördelar mot nackdelar. Men att frångå mediesamhällets textformat är 

inte den rätta vägen eftersom ungas meningsskapande är nära förknippat med den tekniska 

utvecklingen.  Skolverket (2010) finner att en inkludering av moderna texttyper i 

undervisningen kan innebära att eleverna finner större mening och betydelse i undervisningen. 

3.1.4 Det vidgade textbegreppets koppling till läroplanen. 
Kort och koncist sammanfattas att det vidgade textbegreppets praktiska möjligheter i 

skolarbetet dels handlar om att eleverna ska rustas med verktyg för att kunna läsa och tolka de 

nya texttyperna. Samtidigt handlar det om att skolan ska spegla samhället och föra ett samspel 

med samhället. Detta påpekas i läroplanen under rubriken ”Varje skolas utveckling”: 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 

för att skolan utvecklas kvalitativt. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans 

personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 

(Skolverket, 2011 A, s. 11). 

En tolkning av det som läroplanen instruerar skolan att göra är att föra ett samspel mellan 

skolans personal och det omgivande samhället. I det omgivande samhället finns multimodala 

medier som en central byggsten, vilket gör att samspelet leder till en ökad medvetenhet om 

dessa mediers betydelse. Samspelet som läroplanen syftar på avser även en relation mellan 

skolans personal och eleverna. Detta ger en indikation på att dessa två grupper, skolans 

personal och eleverna, måste befinna sig i samma textvärld för att kunna få den kontakt som 

läroplanen åsyftar. Olin-Scheller (2008) anser att fallet inte är så, utan tvärtom har det nya 

medielandskapet inneburit att elever och lärare när det kommer till svenskämnet befinner sig i 

olika textvärldar. Enligt författaren har de nya mediala texttyperna lett till en obalans mellan 

de texter som dominerar inom undervisning och skola och de som dominerar utanför skolan. 

3.2 Det vidgade textbegreppet ur ett kulturperspektiv 
Den nya tiden, det vill säga den teknologiska tiden under nittonhundratalet, skapar en 

problematik för skolan. Boken Skolan och de kulturella förändringarna (1999) påvisar hur 

bildningsbegreppet förändrats genom historien och att det i en kontext som till exempel 

läroplanen kan vara motsägelsefullt och svårtolkat. I kapitlet ”De kulturella förändringarna” 

framgår att i dagens mediesamhälle är det helt enkelt en omöjlighet för skolan att tävla om 

samma kunskapsmonopol som den gamla folkskolan hade. Synen på kultur har förändrats, 

något som bidragit till att vi idag har andra perspektiv på vad kunskap och kultur är. Selghed 
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(2006) beskriver sin bok Betygen i skolan förändringen av kunskapssynen. Enligt honom har 

den gått från ”en aktivitet där vi på ett mekaniskt sätt tillägnar oss kunskap” (s. 45). Denna 

kunskapssyn handlar således om kunskaper som lärs in som lösryckta delar utan förankring i 

naturliga eller meningsfulla sammanhang. Kunskapssynen som enligt Selghed nu mer gäller 

är av arten att tyngdpunkten inte ska vara att eleverna kan reproducera kunskap utan att de ska 

utveckla en förmåga att kunna producera den. Det handlar således om ett ”divergent tänkande, 

där olika svar blir möjliga beroende på vilket sammanhang kunskapen ingår i” (Selghed, 

2006, s. 48). 

Detta gör att kunskap idag handlar om ett livslångt lärande, man slutar aldrig att lära utan 

måste hela tiden omorientera sina kunskaper och lära sig nya saker. I Skolan och de kulturella 

förändringarna (1999) framgår även att skolan mer kommit att handla om att utbyta åsikter 

och värderingar, eller snarare att skapa ett utrymme för detta. Den humanistiska kulturen; eller 

finkulturen som den ibland kallas har börjat tillåta populärkulturella fenomen i sin ram, 

eftersom kunskapsmonopolet inte längre finns. Detta har lett till att masskulturen har fått en 

större roll i fostran av ungdomarna. Andersson och hans medförfattare fastslår att det är 

viktigt att skolan tar hänsyn till dessa kulturella och kunskapsmässiga förändringar. Enligt 

författarna är de fält av förändring som berört skolan mest den teknologiska förändringen och 

medieexplosionen.  

3.2.1 Den teknologiska påverkan 

Det kommunikationsteknologiska fältet har påverkat samhället främst genom 

datarevolutionen som i sin tur har bidragit till en ny kommunikationsteknologi. Dessa 

kommunikationsteknologier eller interaktiva multimedier innefattar allt som har med Internet 

eller television att göra. Enligt Ekberg (2012) är dessa verktyg idag i princip leksaker för 

medelklassen. Dock påtalas det i Skolan och de kulturella förändringarna (1999) att 

förändringarna som skett i kunskapshanteringens teori och praktik är något som i 

förlängningen leder till en problematik för politik, kultur och pedagogik. Kanske handlar 

konsekvenserna ur ett pedagogiskt perspektiv om en övertro på den nya tekniken? Ekberg 

(2012) skriver att skolans olika satsningar på ny teknik ofta vilar på en föreställning om att 

tekniken ska föra med sig effekthöjningar eller kvalitetsförbättringar. När denna föreställning 

inte infrias ser man kanske den nya tekniken som konsekvensen och hindret för de 

effekthöjningar eller kvalitetsförbättringar man hoppats på i nationella mätningar. Enligt 

Ekberg (2012) ser man inte sällan lärarnas ovilja eller bristfälliga hantering av den nya 

tekniken som hinder för de höjningar eller förbättringar man hoppats på. Ett exempel som 
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Niclas Ekberg vidrör är resultaten av datorns entré i skolvärlden där omfattande forskning 

visar att förhoppningen om effektivitetshöjningar, kvalitetsförbättringar och 

verksamhetsförändringar i stort sett uteblev. 

3.2.2 Medieexponeringens påverkan 

Andersson (1999) anser att medieexponeringen förändrat den litterära kultur och offentlighet 

som präglar den moderna perioden. Detta i sin tur ställer kulturuttrycksformerna och 

konstarterna inför en omprövning. Konsekvenserna av omprövningen medför att en ny estetik 

växer fram, en estetik som kallas postmodernism. Ett av postmodernismens kännetecken är 

”ifrågasättandet av traditionella kulturella hierarkier” (Andersson et al. 1999, s. 30). 

Ifrågasättandet av hierarkierna har bland annat lett till en ändrad uppfattning om eleven. Det 

bör dock påpekas att postmodernismen som term kan avse mängder med företeelser. Giddens 

(1996) berör detta ingående och fastslår att det bland annat kan åsyftas att en ny politisk och 

social dagordning har upprättats. Dock poängterar han att termen inte används för att beskriva 

det som den en gång var ämnad för, nämligen att nätalismen ersatte socialismen. Ekberg 

(2012) finner att uppfattningen har gått från att elever har betraktats som en passiv mottagare 

till att de tillskrivs rollen som en aktiv kunskapsproducent. Denna maktförändring har 

inneburit att skolan inte längre har makten över informationen. Skolan kan således inte längre 

välja vilken typ av information som eleverna ska tillåtas konfronteras med och använda sig 

av. I boken Skolan och de kulturella förändringarna (1999) framhålls att detta är något som 

kan leda till att skolan tillslut förlorar sin legitimitet och auktoritet. Emellertid framhåller 

Ekberg och Andersson att skolan kan ta tillbaka denna legitimitet genom att anamma den nya 

kommunikationsteknologin.   

3.2.3 Datorerna och läsförståelsen 
I artikeln Datorerna får svenska barn att läsa allt sämre (2012) framhåller skribenten Torén 

Björling att läsförståelsen bland elever har sjunkit i den svenska skolan. Detta är enligt 

författaren en trend som under 2000-talet har visat att svenska barn och ungdomar blivit allt 

sämre på att förstå en mer komplicerad text. Utvecklingen har kunnat ses hela fyrtio år 

tillbaka i tiden, men försämringen har tagit kraftig fart det senaste decenniet. PISA-studierna 

visar att svenska barn har legat över genomsnittet för OECD-länderna fram till år 2009, då 

resultatkurvan föll brant. Ulf Fredriksson som är docent vid institutionen för språkdidaktik vid 

Stockholms universitet ser datoranvändandet som en av förklaringarna till detta. Han finner 

att datoranvändandet tränger ut läsningen, men att det samtidigt hänger samman med skolan, 

där skillnaderna har ökat kraftigt. Vidare ser Fredriksson en relation mellan resultaten 



9	  
	  

eftersom kommuner investerar olika mycket på utbildning och möjligheten att välja skola har 

lett till att medvetna föräldrar plockar ut sina barn till vissa skolor. 

Författaren Liselotte Englund ser i artikeln Varför blir svenska elever allt sämre på 

läsförståelse (2010) däremot datorerna som en tillgång och till och med bra för läsförståelsen. 

Hon påtalar det som en tendens i att läsning framför datorn i stor utsträckning innehåller 

tolkningsprocesser och att då datoranvändande ökar läsförståelsen. Emellertid framhåller 

Englund att eleverna kanske förlorar annan lästid genom att sitta vid datorn och till exempel 

spela. Men att man inte kan bortse från att datoranvändning ofta innehåller lästräning i olika 

grad och former  

3.2.4 Skolans ansvar i den nya tiden 

Hur ska då skolan kunna konkurrera och ta tillbaka sin legitimitet? Enligt Andersson, Persson 

och Thavenius (1999) ska skolan ta de nya kulturformerna på allvar. Det handlar om att 

skolan ska ta ansvar för en ny tid och kraven denna nya tid ställer. Detta ska skolan göra 

eftersom ”samhället i så stor omfattning präglas av medier att skolan kan sägas ha ett 

generellt mediepedagogiskt uppdrag” (Andersson et al. 1999, s. 74). I och med att medier 

fångar både samhällets och elevernas intresse måste skolan ta efter informella 

lärandesituationer och se hur de kan applicera dessa i undervisningen. Olin-Scheller (2008) 

förklarar att man behöver fundera på vilka kunskaper och redskap som byggs upp i informella 

lärandekontexter på nätet och hur de relaterar till formella lärandesammanhang som skola och 

undervisning. Olin-Schellers resonemang handlar om vad man som lärare kan tillägna sig av 

det som eleverna lär sig genom de nya kommunikationsteknologierna. I slutskedet handlar det 

om att omsätta det man tillägnat sig så att man kan möta eleverna mitt på den mediebaserade 

spelplanen och där spela med eleverna utifrån samma regler.  

3.3 Det nya språket – ’media literacy’  

Med ’media literacy’ avses en kompetens att kunna sovra och hantera information som 

publicerar digitalt. Detta gäller såväl informationssökning som produktion av egna texter. 

Men samtidigt spänner ’media literacy’ över de tekniska färdigheterna som krävs för att 

kunna hitta information och själv publicera alster på Internet. Lundström och Olin-Scheller 

(2011) skriver att eftersom mediesamhället har förändrat villkoren för hur vi kommunicerar 

och hämtar information idag krävs träning i hur man handskas med medier.  I artikeln Vad 

har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? (2011) förklarar Skolverket att skriftspråket 

har förändrats och att forskningen idag fokuserar på ’media literacy’ som innebär en sorts 
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generell mediekompetens. Denna generella mediekompetens innebär en process där 

konsumenten lär sig förstå och använda massmedier på ett aktivt sätt. Detta inkluderar en 

mediekritisk kompetensutveckling och en övergripande förståelse för mediernas funktion och 

användning av teknik och olika tekniska hjälpmedel. Kompetensen påtalas i Niclas Ekbergs 

(2012) avhandling där han konstaterar att moderna medier, i synnerhet Internet utgör såväl 

sociala som kulturella resurser vilka har förutsättningar att bemyndiga individen. Det Ekberg 

syftar på är att eleverna idag lär sig mycket genom de moderna medierna, vilket gör att de 

bildar sig en uppfattning om samhället och kulturen. Ekberg påpekar även att ’media literacy’ 

i framtiden kommer att vara en viktig kunskap för att man ska kunna delta som individ i 

samhället. Det nya skriftspråk som råder kräver att man förstår media.  

Ekberg (2012) ser i sin avhandling en relation mellan medier, aktivt medborgarskap och 

delaktighet. Han påstår att mediala hanteringsfärdigheter kan betraktas som naturliga steg i 

utvecklingen mot delaktighet, aktivt medborgarskap, kompetensutveckling och ett livslångt 

lärande. I läroplanen står det att eleverna ska bli ”ansvarskännande individer och medborgare” 

(Skolverket 2011a, s. 10). Det Niclas Ekberg syftar på är att informations- och 

mediaförståelse blir essentiell för en framtida demokrati. Det handlar således om att förstå 

informationens olika former eftersom åsikter och delaktighet i allt större utsträckning sker 

genom sociala medier.    

3.4. Social samvaro på Internet? 
I Ekbergs (2012) undersökningar visade sig att fyra av tio unga kvinnor antingen skriver eller 

har skrivit i en egen blogg. Detta är ett exempel som speglar de sociala mediernas utrymme i 

elevers liv. Ett annat exempel är att Facebook idag har mer än en halv miljard användare, 

varav hälften av dessa besöker sin Facebooksida dagligen. Om då skolan ska tillhandahålla 

”förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet” (Skolverket, 2011a, s. 10), torde det vara vägen genom de sociala medierna man ska 

gå. De sociala medierna behöver inte vara fundamentet för undervisningen men eftersom de 

spelar en så stor roll i ungdomarnas liv bör de vara en del av helheten. Dock finns det från 

lärarnas sida en övertro att en integrering av de sociala medierna ska skänka eleverna 

motivation till skolarbetet. Niclas Ekberg fastslår i sin avhandling att tron på elevers vilja att 

publicera inför en potentiellt världsvid publik, i vissa fall visar sig vara felaktig. Ibland tycks 

det skrämma eleverna att publicera bland annat videoklipp på delningssajten Youtube. Dessa 

tveksamma elever utgör dock ett undantag bland det stora flertalet då många tycks uppleva 

kontakten med de sociala medierna i undervisningssammanhang som positiv. En likande syn 
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finns i artikeln Språket tar fart på Youtube (2011), där det framgår att till och med elever som 

är blyga brukar tycka att det känns tryggt att publicera videoklipp på Internet. Om än de allra 

flesta elever är positiva måste man som lärare vara beredd på att det alltid kan finnas någon 

som inte vill publicera sig på nätet. 

3.4.1 Sociala mediers koppling till läroplanen 
Under rubriken ”Skolans uppdrag” i läroplanen står det att läsa: ”Gemensamma erfarenheter 

och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 

ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (Skolverket, 

2011a, s. 10). Enligt läroplanen ska skolan främja elevers förutsättningar att tillhöra en 

kulturell- och social värld där olika kunskapsformer ska bilda en helhet. Det man måste 

uppmärksamma är att kulturen genomgått en förändring på grund av informationssamhällets 

frammarsch. Patrik Svensson skriver i sin bok Språkutbildning i en digital värld (2008) att 

informationssamhället inte bara är ett betydelsefullt verktyg utan också har kommit att bli en 

del av vår kultur och vårt liv. Som vidrörts tidigare präglas samhället i så stor omfattning av 

medier att skolan kan sägas ha ett generellt mediepedagogiskt uppdrag. Frågan är vad den 

sociala världen innebär? Enligt artikeln Narrativ kompetens – en förutsättning i multimodala 

textuniversum (2010) har de nya medievanorna utvecklat aspekter som erbjuder social 

samvaro och då främst på Internet. För många ungdomar kretsar det sociala livet kring de 

sociala medierna. Därför måste skolan uppmärksamma dessa utrymmen som en del av de 

sociala och kulturella världar som den ombes ge utrymme för.  

Under ”God miljö för utveckling och lärande” i läroplanen står det: 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 

samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011 

a, s. 10). 

I och med att läroplanen ger uttryck för att skolan ska vara en ”[…] levande social gemenskap 

som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011a, s. 10), bör de sociala 

medierna vara en tillgång. Som det konstaterats tidigare är sociala medier en stor plattform för 

många elevers sociala liv. Ekberg (2012) skriver att dessa medier är starkt förknippade med 

socialt nätverksdeltagande vilket har tagit sig uttryck i användarnas nya och upphöjda roll 

som producent. Eftersom skolans mål är att ”skapa de bästa samlade betingelserna för 

elevernas bildning” (Skolverket, 2011a, s. 10), kan man inte bortse från mediebaserade 

modaliteter. 
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3.5 Språkanvändning på sociala medier 
Ekberg (2012) beskriver i sin avhandling att kommentarer elever gör på varandras bloggar 

skiljer sig i sitt skriftliga uttryck och att den anslagna tonen på den offentliga bloggen skiljer 

sig i jämförelse med hur eleverna vanligtvis uttrycker sig i skrift på papper. Vidare pekar han 

på att lärares oro inför mötet med sociala medier i undervisningen ofta bygger uppfattningen 

att det skriftliga språkuttrycket på bloggen ska skilja sig från hur eleverna skriver och 

uttrycker sig i formella lärandemiljöer. En ytterligare oro är att kommentarerna ska bli så 

korta att det inte säger i princip någonting. I och med att elever gör skillnad på hur de skriver i 

olika sammanhang behöver eleverna fördjupa sina kunskaper i språkanvändning och lära sig 

att skilja mellan offentliga och privata kommentarer. 

3.5.1 Etik och moral i sociala medier 

Läraren Patricia Diaz berättar i artikeln Språket tar fart på Youtube (Mannerheim 2011) att 

det kan förekomma elaka kommentarer på bloggar som eleverna bedriver. Hennes råd är att 

man pratar ’netikett’, vilket avser vett och etikett på Internet med eleverna innan man börjar 

arbeta med bloggar i undervisningen. Ekberg (2012) ser det mer som att det är lärarens roll att 

skydda eleverna. Han anser att det finns risker i att använda sociala medier i skolan. För att 

undvika risker påtalar Ekberg att läraren bör ha en klar inställning till hur utlämnandet av 

information ska se ut eftersom den sociala kontexten inte är självvald av eleven. Ekberg 

påstår att om valen av ämnen som ska kommuniceras upplevs som beskuren berövas de 

sociala medierna sin lockelse och spänning.  

3.6. Det stimulerade och gemensamma lärandet  
I läroplanen framgår det att en del av skolans uppdrag är att stimulera eleverna att inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. I Skolverkets artikel Vad har bilder med läs- och 

skrivutveckling att göra? (2011) påtalas att ungdomar finner en större vällust och vilja när 

lärare använder sig av modern teknik i undervisningen. I projektet ”Ungas multimodala 

gestaltning” visade sig användning av digitala medier ge bättre resultat när det kom till 

ungdomars reflektion och uttryck än vad traditionella verktyg gav (Skolverket, 2011b). Att 

meningsskapandet hör samman med den tekniska utvecklingen vidrörs i artikeln Narrativ 

kompetens: En förutsättning i multimodala textuniversum? (2010). I den skriver författarna: 
 

Till skillnad från många formella lärmiljöer, exempelvis svenskundervisningen, är […] informella 

lärmiljöer, på och utanför nätet, präglade av så kallade »affinity spaces«, utrymmen som 

tillsammans skapar såväl en stark känsla av samhörighet som starka upplevelser av lärande 

(Lundström och Olin-Scheller, 2010, s. 114).  
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Lundströms och Olin-Schellers (2010) tankar om informella lärmiljöer är något man som 

lärare måste ta i beaktning. I ett scenario där klasskompisar träffar varandra under helgen och 

ser film tillsammans och efter filmen diskuterar handlingen skapas en informell lärmiljö i 

hemmet. I en sådan miljö som Lundström och Olin-Scheller beskriver skapas starka 

upplevelser av lärande. Denna typ av gemensamt lärande bör skolan försöka integrera i sin 

undervisning. Inte bara för att den skapar samhörighet utan för att eleverna känner sig mer 

manade att återvända till filmen för att fördjupa sin förståelse av filmens berättarteknik och 

tematik. Om läraren ger eleverna uppgifter som berör film och som eleverna utför i hemmet 

kan skolan på sikt integrera de starka informella lärmiljöerna i undervisningen.  

3.6.2 Arbete med modern teknik 

I ”Mål som skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” står det 

att elever ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011a, s. 14). Vad läroplanen avser med 

modern teknik är långt från självklart. Niclas Ekberg (2012) anser att definitionen inte alls är 

självklar och torde stå öppen för tolkning. En möjlig tolkning är att benämningen uttrycker att 

den moderna tekniken är i kraftig förändring. Ekberg skriver att denna tolkning lutar åt att 

modern teknik alltmer innefattar nya och sociala medier, på så sätt att användarens 

produktions- och interaktionsmöjligheter ges ett allt större utrymme. Man kan se det som att 

läroplanen vill att varje elev efter grundskolan ska kunna använda modern teknik till 

kunskapssökande, något som i sin tur kan ses som att man med Internet kan tillgodogöra sig 

kunskap. Vidare innefattar också citatet kommunikation vilket kan tolkas som att eleverna ska 

lära sig att kommunicera genom de sociala medierna. Den kommunikativa aspekten av sociala 

medier ses som en fördel då möjligheterna till respons ökar för såväl medstuderande som 

lärare både inom och utanför det fysiska klassrummet. 

3.6.3 Kan eleverna själva använda modern teknik? 

I Ekbergs (2012) avhandling framgår det att lärare känner en viss osäkerhet inför både den 

etablerade informationstekniken och de sociala medierna. Vidare kan man även läsa att många 

lärare har varit tvungna att avsätta privat tid för att sätta sig in i och fördjupa sig i sociala 

medier. Niclas Ekberg beskriver att integreringsprocessen i undervisningen ställer höga krav 

på lärarens kunskaper och färdigheter ifråga om datorhantering. Om man som lärare kan 

förbigå den största anledningen till att man inte använder sig av sociala medier, torde det leda 

till att användarviljan ökar. Ett exempel på detta finns i artikeln Språket tar fart på Youtube 

(2011) där det framgår att den undervisande läraren inte själv kan redigera film trots att 
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eleverna använder film som arbetsform. Problematiken i att läraren inte kan olika medier 

utgör enligt artikeln inget hinder i undervisningen. Där framgår att någon i klassen alltid kan 

och då hjälper till, eller att man hittar information om hur man gör på Internet. Dock bör man 

som lärare åtminstone avsätta tid för att bilda sig en uppfattning hur de medier man använder i 

undervisningen fungerar och vad det används till. Det får inte bli som Olin-Scheller (2008) 

beskriver och som tidigare nämnts; att medierna blir en skiljelinje mellan läraren och 

eleverna. Om medierna utgör en skiljelinje efter att man har börjat använda dem i 

undervisningen innebär medierna samma problematik som tidigare vilket inte är tanken. 

Tanken är att mediernas införande ska leda till att elever och lärare kan mötas i samma 

textvärldar och att obalansen som råder i synen på medieteknik ska minska.      

3.6.4 Problematiken att arbeta med moderna medier 

För att eleverna ska ges möjlighet att formulera åsikter och tankar i varierade texter och 

genom olika typer av medier måste undervisningen innefatta olika medier. Enligt Olin-

Scheller (2008) är detta något som inte alltid uppfylls, i regel beror det på elevernas och 

lärarnas skilda syn på vad syftet med mediet är. Olin-Scheller framhåller att en del av 

upplevelsen av medier i undervisningen pekar på att eleverna förknippar medier med 

underhållning och avkoppling. Detta resulterar i att diskussionerna blir lidande och att 

eleverna inte tar uppgifter som innefattar medier på lika stort allvar som traditionella 

skoluppgifter.  

3.7. Text ur ett multimodalt perspektiv 
Patrik Svensson (2008) presenterar att multimodala texter är texter där en blandning av 

uttrycksmedel som till exempel bilder, videor och interaktiva grafiska figurer integreras. 

Svensson anser att de största fördelarna är möjligheten att på ett relativt enkelt sätt kunna 

integrera text, bild, ljud, film, länkar och annan relevant information. Den stora problematiken 

med detta arbetssätt påstår Svensson är lärarnas motstånd till förändring. Många lärare har 

svårt att acceptera att den centrala lärarrollen inskränks genom ett kollaborativt arbetssätt och 

en välexponerad process. Ekberg (2012) delar denna uppfattning och framhåller att det för 

lärarna finns en svårighet att lösgöra sig från de cementerade lärarrollerna. Det handlar om 

lärarroller där läraren är förmedlaren av kunskap. Ekberg ser möjligheter om lärarna frångick 

dessa roller och istället arbetade i ett komplext socialt sammanhang där lärprocessen är synlig.  

3.7.1 Multimodala texter ur läroplanens perspektiv   
I kursplanen för svenska står det att läraren ska arbeta med ”[t]exter som kombinerar ord, 

bilder och ljud, och dessa texters språkliga samt dramaturgiska komponenter” (Skolverket 
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2011a, s. 226). Vidare ska eleverna lära sig ”[h]ur uttrycken kan samspela med varandra, till 

exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter” (ibid). Citatet pekar mot Olin-

Schellers (2008) uppdelning av texttyper där hon placerar tv-serier, skönlitteratur, film och 

dataspel i centrum. Hon anser även att undervisning som innehåller gemensamma samtal om 

läsupplevelser, utifrån elevernas textvärld rymmer stor potential för interaktion mellan lärare 

och elever. Det som Christina Olin-Scheller beskriver är i stort sett en spegling av det som 

kursplanen åsyftar, nämligen att eleverna ska lära sig analysera texter från olika medier. Att 

eleverna ska känna till hur texter som kombinerar ord, bilder och ljud samspelar med varandra 

påpekas även i artikeln Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? (2011). I 

artikeln påstås att tolkning, skapande och kommunikation med bilder är en central läs- och 

skrivförmåga i samhället eftersom alltmer visuella uttrycksformer användas. Även Ekberg 

(2012) beskriver att en ny syn på texten som en multimodal uppenbarelse har börjat råda 

genom att de digitala och webbaserade medierna erbjuder ett vidgat textbegrepp som 

innefattar nya uttrycks- och representationsformer. Detta ger en tolkning att kursplanen avser 

att eleverna ska rustas med verktyg för att kunna bygga sig en förståelse för hur olika 

uttrycksformer, både medier och icke-medier samspelar med varandra.    

3.7.2 Att arbeta med bloggen 

Läraren Patricia Diaz arbetar med bloggen i sin undervisning. Bland annat har hon skickat ut 

sina elever på en virtuell resa genom USA. Enligt henne finns det många fördelar att som 

språklärare använda sig av elevernas intresse för digital produktion och sociala medier 

(Mannerheim, 2011). En liknande inställning till bloggen i undervisningen har Niclas Ekberg 

(2012) som i sin avhandling skriver att bloggen kan ge en pedagog goda förutsättningar att 

erbjuda sina elever såväl ett individuellt som kollaborativt webbverktyg, vilket kan tjäna en 

mängd olika syften såsom presentation, individuell reflektion och gemensam problemlösning. 

Dock riktar Ekberg även kritik mot bloggen och skriver att bloggar inte är tillräckligt 

anpassningsbara för att erbjuda eleverna en lärorik och social interaktiv miljö. Detta anser han 

kan ha en pedagogisk hämmande effekt på undervisningen eftersom resursen snarare används 

likt ett dokumentskåp än som en sammansatt lärmiljö. Eleverna har dessutom en tendens att 

hämta och skriva ut valda delar av instruktions- och informationsmaterialet, snarare än att 

nyttja plattformen som en sammansatt lärmiljö. 

Ett annat överhängde problem med användningen av bloggar i undervisningen är att få till en 

fungerande interaktion mellan alla studenters bloggar. Ekberg (2012) beskriver i sin 

avhandling att avsaknaden av en välfungerande dialog tar sig uttryck i att 
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kommentarsverksamheten endast omfattar ett fåtal välbesökta bloggar medan andra elevers 

bloggar inte möter något större intresse. Detta bör dock inte vara ett överhängande problem 

om läraren planerar respons- och kommentarsverksamheten och beslutar vem som ska 

kommentera vem. På det sättet skulle man få en bättre spridning när det kommer till 

kommentarfrekvensen.  

3.7.3 Att arbeta med PowerPoint 

Muntliga presentationen med hjälp av digitala verktyg, exempelvis PowerPoint gör att man 

kan levandegöra framställningen med ljud och bilder och på så sätt göra den mer 

lättförståelig. Samtidigt gör användandet av olika uttrycksmedel att presentationen vänder sig 

till flera olika inlärningsstilar på samma gång. Genom det digitala verktyget kan således 

auditiva, visuella och kinestetiska inlärningsstilar nås på en och samma gång. Trots detta ser 

Ekberg (2012) i sin avhandling att många lärare tycker att det tar för mycket tid med 

PowerPoint. De lärare han har intervjuat tycker generellt att det nya verktyget tar för mycket 

tid i anspråk både när det gäller att starta upp och senare hantera. De tycker sig även se att den 

positiva avkastningen inte motsvarar förväntningarna. Svensson (2008) är mer positivt 

inställd till PowerPoints möjligheter. Han hävdar att programmet är ett tomt ark som kan 

fyllas på olika sätt och därför bör programvaran ses som relativt neutral. Svensson anser bland 

annat att de är enkelt att skapa nya presentationer och att de konstnärliga möjligheterna är 

många. Utöver detta anser Svenson att PowerPoint är ett hjälpmedel som hjälper talare att 

strukturera sina presentationer samtidigt som de ger utrymme för multimediala uttryck. 

Svensson sammanfattar klokt hur lärare ska förhålla sig till användandet av verktyget. Han 

framhåller att det är upp till läraren att uppmuntra användningen, samtidigt som ansvaret att 

inse begränsningar och när det inte lämpar sig också vilar på lärarens axlar. 

3.7.4 Kritisk granskning av vidgade texttyper 

Att eleverna ska kunna ”urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 225), ställer kravet att lärare arbetar 

utifrån olika medier. En viktig aspekt att ta med sig är att mediesamhällets enorma utbud av 

texter ställer ett särskilt krav på eleverna, nämligen att de lär sig urskilja texters syften och 

vem avsändaren kan vara. Ekberg (2012) poängterar vikten av att eleverna lär sig källkritik i 

granskandet av syfte och avsändare är centralt eftersom utbudet av information på Internet 

dels är stort och dels inte alltid tillförlitligt. Ur detta perspektiv kan ’media literacy” omfattas 

av ’critical literacy’ vilket avser ett kritiskt förhållningssätt till språkliga och kulturella 

uttrycksformer. Christina Olin-Scheller (2008) beskriver att målsättningen med ’critical 



17	  
	  

literacy’ är att utveckla eleverna till att bli självständiga och kritiska medborgare. Skolan 

handlar inte längre, som Ekberg skriver, om att se till att eleverna bygger upp 

kunskapsbanker. Han anser att i ett samhälle präglat av alltmer komplexa arbetsuppgifter och 

föränderliga yrkeskarriärer är det viktigt att lärandet svarar för att eleverna utvecklar en 

generell mediekompetens. Det handlar om att kritiskt granska olika källor och kunna ta 

ställning till nya företeelser som uppkommer i vardagen genom mötet med medier. 

3.8. Källkritik utifrån ett vidgat textperspektiv 
I dagens samhälle där informationssökningen bland ungdomar i regel innebär Internet som 

första utpost är det viktigt att man lär sig källkritik. Som redan nämnts är utbudet av 

information på Internet massivt och inte alltid tillförlitligt. I artikeln Språket tar fart på 

Youtube (2011) framgår att källkritiken är något som i stort sett kommer automatiskt när man 

arbetar med multimodla medier i undervisningen. Genom att arbeta med till exempel 

webbpublicering lär sig eleverna om bland annat upphovsrätt och källkritik. 

Enligt Andersson (1999) är inte längre problemet att hitta information utan att värdera den. 

Problematiken handlar om att det inte längre finns någon kvalitetsgaranti. Enligt regeringens 

digitala agenda för Sverige vilar ansvaret på skolan att eleverna får möjlighet att utveckla den 

digitala kompetens som behövs i dagens samhälle (Ekberg, 2012, s. 36). Ekberg (2012) 

skriver att denna interaktivitet, i betydelsen att den nya tekniken ger användarna större 

valmöjlighet och räckvidd ifråga om informationskällor skapar en förändring i 

tillvägagångsättet att söka information. Ekberg skriver att eftersom ungdomarna i första hand 

väljer de nya medierna möter de en direkthet och social närvaro som traditionella massmedier 

saknar. Det är här i den överbryggande och medierade interaktiviteten som många bedömare 

finner den stora skiljelinjen mellan det gamla och det nya sättet att söka och värdera 

information och källor. Lärarna måste se till att eleverna utvecklar och rusats med redskap för 

att kunna värdera informationen eftersom utbudet är stort och tillförlitlighets- och 

kvalitetsgarantin inte gäller.  

3.8.1 Källkritik och informationssökning utifrån läroplanen 

Som sista punkt i läroplanen hittar vi ”[i]nformationssökning och källkritik” där framgår det 

att eleverna ska kunna ” Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och 

massmedier samt genom intervjuer” (Skolverket, 2011a, s. 227). Detta är intressant ur det 

vidgade textperspektivet eftersom Internet hör till den första källa många ungdomar vänder 

sig till när det gäller sökandet av information. Just eftersom Internet och säkerligen annan 
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massmedia är de första utposter som elever vänder sig till när de ska söka information är det 

viktigt att de rustas med goda verktyg för hur de ska bära sig åt när de söker information. 

Svensson (2008) påpekar att alltmer information finns tillgänglig digitalt, till exempel finns 

tusentals tidningar på Internet, och många akademiska texter. Tidigare i uppsatsen nämndes 

det att elever använder nya medier för både konsumtion och produktion (Skolverket, 2011b). 

Att använda medier för produktion ställer krav på informationssökning eftersom eleverna 

måste känna till var de kan finna lämplig information för det ändamål de avser. Enligt 

Svensson (2008) hör till det vanliga att läraren använder dessa resurser och senare infogar de i 

planeringen, även om det förekommer att läraren låter eleverna själva arbeta med denna typ 

av materialinsamling. För att eleverna ska lära sig hur man söker information måste de arbeta 

med det, det går inte att man som lärare skriver ut texter till eleverna som man själv har hittat. 

Visserligen kan man tycka att processen som tillkommer med informationssökning tar mycket 

tid från undervisningen. Men man kan inte frångå att det är något som eleverna måste lära sig 

för att senare i livet kunna delta i samhället. Ekberg (2012) ser bland annat informations- och 

medieförståelse som garanter för ett framtida demokratiskt samhälle. För att kunna delta i ett 

framtida samhälle måste man känna till strategier för att tillgodogöra sig information och själv 

bedöma tillförlitligheten i den.  

Att eleverna ska lära sig ”[h]ur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors 

tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2011a, s. 227) kan direkt ses 

ur ett vidgat textbegrepp. I likhet med det föregående citatet kan informationen och källorna 

vara medieburna. Om man gör det antagandet blir sovringen i informationsmängden en stor 

del av processen, vilket stödjer att eleverna lär sig hur man sovrar och hur man prövar källors 

tillförlitlighet. Det handlar samtidigt om så mycket mer än att kunna det bara för skolarbetet. 

Det handlar om att kunna det för att mediesamhället ställer kravet att individen själv kan ta ut 

fakta och själv bedöma vilka källor som man kan lita på. 
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4 Vetenskaplig ansats 
För att kunna klargöra och tydligt påvisa hur slutsatser kan dras och hur tidigare forskning 

hänger samman med resultaten krävs det att intervjustudien har en tydlig vetenskaplig ansats. 

I det avsnittet kommer det att redogöras för både de fenomenologiska och hermeneutiska 

perspektiven som båda utgör delar i den hermeneutiska-fenomenologin. Detta görs eftersom 

den hermeneutiska fenomenologin i sin tur utgör studiens vetenskapliga ansats.   

4.1 Den fenomenologiska livsvärldsansatsen  
Bryman (2011) förklarar begreppet fenomenologi i sin bok Samhällsvetenskaplig metod som 

en filosofisk inriktning som handlar om hur individer skapar mening i sin värld och hur 

filosofen eller forskaren ska förhålla sig till förutfattade meningar som påverkar hans eller 

hennes livsvärld. Brymans kortfattade beskrivning sammanfattar huvuddragen i 

fenomenologin. Utifrån ett pedagogiskt forskningsperspektiv handlar det om att man både 

som forskare och deltagare är förbundna med sina livsvärldar med utgångspunkt i forskarens 

perspektiv. Genom detta möte med deltagarna får forskaren en förståelse för hur andras 

upplevelser skapas. 

4.1.1 Vad innebär fenomenologi?  

Enligt Kvale (1997) som refererar till Giorgi (1975) är fenomenologi studiet av strukturen och 

variationerna i strukturen. Man studerar således genom fenomenologin individernas 

perspektiv på sin värld och försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur i individernas 

medvetande. Det handlar om hur varje ting, person eller händelse framträder. Klart blir att 

fenomenologin har som syfte att kartlägga både för det som framträder och på det sätt det 

framträder. Genom fenomenologin försöker forskaren även förstå den kvalitativa mångfalden 

hos individernas upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit (ibid). Bengtsson 

(1999) pekar på att ”forskningen måste styras av en öppenhet för livsvärldens komplexitet och 

dess mångfald av olika egenskaper och egenskapstyper, betydelser och världen, dimensioner 

och regioner, ofta sammanflätande med varandra” (s. 32). Bengtsson fortsätter och berör även 

han den redan nämnda Husserl, vars mål med den fenomenologiska forskningen var att 

klargöra människornas upplevelsers och uppfattningars väsen. Trots att varje enskild 

människas upplevelser är unika och därmed inte går att generalisera kan människor som vistas 

i samma livsvärld för stunden ha delade upplevelser. Detta gör att dessa olika människors 

livsvärldar sammanflätas och sätts in i varandra, dock är inte syftet med studien att 

generalisera utan det handlar snarare om att bearbeta och analysera dessa olika människors 

livsvärldar. 
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4.1.2 Fenomenologin i pedagogisk forskning 

Pedagogisk forskning utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär, som nämndes i inledning av 

avsnittet, att både forskaren och deltagarna är förbundna med sina livsvärldar med 

utgångspunkt i forskarens perspektiv. Enligt Bryman (2011) får forskaren i mötet med 

deltagarna en inblick i hur andra upplever och förstår. Rollen hermeneutiken spelar i den 

pedagogiska livsvärldsansatsen är att den användas som insamlings- och bearbetningsmetod. 

Jag hade i min studie kunnat välja en fenomenografisk ansats, och undersökt hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor (Stukát, 2011). Efter en del överväganden kom jag fram 

till att den ansatsen skulle innebära en begränsning. Frågornas karaktär skulle genom 

fenomenografin utgöras av vad och hur-frågor utan att jag egentligen skulle lyckas komma åt 

informanternas upplevelser. I studien utgörs de sociala aktörerna av lärarna som intervjuas.  

4.2 Hermeneutiken och tolkningen av meningen 
Bryman definierar hermeneutiken på följande sätt: ”En term som hämtats från teologin och 

som inom samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors 

handlingar” (2011, s. 649). Bryman framhåller även att tonvikten ligger på att uppfatta saker 

och ting ur den sociala aktörens perspektiv.   

4.2.1 Vad innebär hermeneutik?  

Ur ett hermeneutiskt forskningsperspektiv innebär intervjun ett samtal om den mänskliga 

livsvärlden. Där utgör det muntliga samtalet texter som ska tolkas (Kvale, 1997). 

Hermeneutikens betydelse för intervjuforskning är mycket stor. Kvale (1997) finner att 

hermeneutiken är relevant för intervjuforskning i dubbel bemärkelse. I det första skedet 

genom att kasta ljus över dialogen som skapar intervjutexterna som ska tolkas och sedan 

genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas.  

Sammanfattningsvis hävdar många, där bland Bengtsson (1999), Bryman (2011) och 

Radnitzky (1970) att hermeneutiken som vetenskap intresserar sig för objektifieringar av 

mänsklig kulturell verksamhet. Denna kulturella verksamhet utgörs av texter som tolkas för 

att genom tolkningen komma åt den underliggande meningen i det som uttrycks. Med utsikt 

att kunna upprätta en gemensam förståelse eller till och med ett samförstånd, vilket i sin tur 

bottnar i huvudsyftet som är att förmedla människans historiska dialog med målsättning att 

den ska fortsätta och fördjupas.  
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4.2.2 Principer för hermeneutisk tolkning  

Enligt Radnitzky (1970) finns det sju olika principer för hermeneutisk tolkning av litterära 

texters mening. Detta gör att intervjutexten inte är en given litterär text, istället skapas den 

samtidigt som den tolkas, vilket gör att den innefattar såväl skapandet som tolkningen och 

förhandlingen av tolkningen.  

Den princip jag har valt att utgå från i min studie är den som Radnitzky (1970) kallar den 

andra principen. Principen går ut på att tolkningen avslutas när man har kommit fram till en 

god gestalt. Med god gestalt avses att man kommit fram ”till ett inre sammanhang i texten, 

utan logiska motsägelser” (Kvale, 1997, s. 51). I praktiken, för studien, innebär det att 

tolkningen kommer avslutas när intervjuerna utgör meningar i olika teman som bildar troliga 

mönster som dessutom ingår i en sammanhängande enhet.  

4.3 Hermeneutisk-fenomenologi  

Att döma av de två ovanstående vetenskapsteorierna kan man utläsa att fenomenologer är 

intresserade av att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen, medan 

hermeneutiska forskare är intresserande av tolkningen av mening. Enligt Bengtsson (1999) 

har forskare i Norden under drygt ett decennium utvecklat en forskningstradition inom 

pedagogik som tar sin utgångspunkt i människors livsvärld. 

Paul Ricoeurs (1971) förståelse av berättandet som aktivitet har präglats av en hermeneutisk 

fenomenologisk grundsyn. Ricoeur menar att en berättelse skapas gemensamt mellan 

berättare och lyssnare eller läsare. Detta gör att berättelsen får tre olika förmedlingspunkter: 

mellan människa och människa, mellan människan och värld, och mellan människan och 

henne själv. Heidegger med inspiration av Husserl menar att fenomenologin i själva verket 

måste vara en hermeneutik då vi människor befinner oss i ständig förbindelse med andra 

människor och världen runt omkring oss. Denna ståndpunkt kommer sig av att vi alltid är 

reflekterande och ifrågasättande varelser där vår förståelse och tolkning blir grundläggande 

för den mänskliga tillvaron. På ett liknande sätt refererar Bengtsson till Heidegger som anser 

att ”tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse” (1999, s. 

259). 

Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) påstår att en kombination av hermeneutisk tolkning 

och fenomenologisk beskrivning kallas för hermeneutisk-fenomenologi vilken är ansatsen i 

denna studie. Med inspiration av en hermeneutisk fenomenologisk tolkningsansats har de 

skrivna texterna, det vill säga studiens empiri sammanställts, tematiserats och analyserats. 
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Svensklärarnas röster och deras berättelser om hur de upplever användningen av digital teknik 

i undervisningen har varit i centrum. I min studie har jag, som tidigare nämnts utgått från den 

andra principen för hermeneutisk tolkning (Radnitzky 1970).  
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5 Metod 
Enligt Bryman (2011) och många andra forskare är en tydlig metodpresentation nödvändig för 

att läsaren ska kunna följa med i presentationen av en studie och kunna ta ställning till 

resultatet. Bryman påtalar att det ska vara problemet som styr valet av metod men samtidigt 

påpekar han att metodval till stor del handlar om personligt tycke och smak.   

5.1 Val av metod 
För att uppfylla syftet och kunna svara på frågeställningarna baseras studien på en kvalitativ 

intervjuundersökning. Detta för att få så nyanserade beskrivningar som möjligt av 

informanternas livsvärldar (Kvale, 1997). Denna metod bör gynna frågeställningen eftersom 

forskaren i ett intervjusamtal ”lyssnar till vad människorna själva berättar om sin livsvärld, 

hör den uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord, får reda på deras uppfattningar om den 

egna arbetssituationen […] och deras drömmar och förhoppningar” (Kvale, 1997, s. 9). Vid 

till exempel enkätstudier finns det en risk att gå miste om just detta. Visserligen når forskaren 

genom enkäter ut till en stor grupp människor, men samtidigt går forskaren miste om 

möjligheten att delta i svarsprocessen (Trost, 2007). I den här undersökningen hade dessutom 

en kvalitativ enkät krävts för att kunna svara på forskningsfrågorna. Detta eftersom studien är 

syftar till att få ökad förståelse för hur svensklärare använder och förhåller sig till det vidgade 

textbegreppet i undervisningen. En kvalitativ enkät, med studiens syfte, skulle behöva bestå 

av ett stort antal öppna frågor, således frågor utan givna svarsalternativ. Den typen av frågor 

kan dock generera en mängd olika svar men saknar möjligheten att följa upp intressanta 

upplevelser och infallsvinklar. Dessutom infinner sig det faktum att vissa informanter kan 

besvara frågorna utförligt medan andra inte besvarar dem alls (Trost, 2007). Med denna 

vetskap valdes intervju och inte enkät som metod för studien, i syfte att öka sannolikheten för 

tillräckliga och uttömmande svar från samtliga deltagare. 

5.1.1 Den semistrukturerade intervjun  

Bryman (2011) vidrör flera olika typer av intervjuer, bland dessa finns den semistrukturerade 

intervjun, vilket är den typ av intervju som studien kommer baseras på. En semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har några förutbestämda frågor, eller ett slags manus som den 

följer (se bilaga 1). Dock har informanten frihet att göra vissa vägval i intervjun, där den kan 

beröra och utveckla det den själv finner viktigt (Bryman, 2011). Detta leder till att intervjun 

har en viss öppenhet och frihet, där inte informanten leds mot i förväg bestämda aspekter eller 

kategoriseringar. Samtidigt utesluter det inte att intervjuaren kan kliva in och be informanten 

att förtydliga eller berätta mer under intervjuns gång. Kvale (1997) betonar hur samtalet är en 



24	  
	  

grundläggande mänsklig funktion och hur vi genom samtal lär om människors erfarenheter, 

åsikter, känslor och attityder. Därför lämpar sig denna typ av intervju att använda då 

möjligheten finns att ställa frågor utanför manus. Således finns inga restriktioner, och 

informanterna kan utveckla svar utifrån deras egen livsvärld.  

5.1.2 Eventuella problem med vald metod 

Mellberg skriver i förordet till Gadamers bok Sanning och metod (1997) att det inte finns 

någon föreskriven metod inom livsvärldsansatsen utan det handlar om att närma sig 

personerna man studerar och vara följsam mot dessa. Ett eventuellt problem med metoden är 

det personliga engagemanget hos forskaren och tiden det kan ta att utföra intervjuer samt 

transkribera, tolka och analysera dessa. Det kan även innebära att deltagarnas livsvärldar 

tolkas av forskaren genom forskarens livsvärld vilket kan bli en belastning.  

5.2 Genomförande  

Inför intervjuerna hade frågor samt eventuella följdfrågor bearbetas. Under intervjuns gång 

fanns det möjlighet till att göra förändringar i såväl frågornas form som ordningsföljd. Kvale 

finner att detta är nödvändigt eftersom det ”krävs för att följa upp svaren och berättelserna 

från den intervjuade” (1997, s. 117). Detta gjordes för att kunna följa upp och försöka förstå 

världen ur informanternas perspektiv och de berättelser de delade med sig av. Utifrån 

informanternas svar hände det att ytterligare frågor konstruerades efterhand och att de 

planerade frågorna skiftade i betydelse och ordning.  

5.2.1 Urval 

Urvalet i studien är ett så kallat icke-sannolikheturval, således ett urval som inte görs efter 

några sannolikhetsprinciper (Bryman, 2011). Forskare, bland andra Trost (2007) och Bryman 

(2011) anser att icke-sannolikhetsurval fungerar lika bra som ett sannolikhetsurval. 

Icke-sannolikhetsurvalet som studien bygger på är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket som 

namnet antyder består av personer som för tillfället finns i forskarens närhet (Bryman, 2011). 

Trost (2007) beskriver vidare bekvämlighetsurvalet med utgångspunkt i enkät som att en 

universitetslärare kan dela ut ett formulär till studenterna på någon kurs. Detta liknar i stort 

mitt bekvämlighetsurval. Emellertid försökte jag i mitt urval att inkludera lärare av olika kön 

med varierande antal tjänsteår. I studien är två av informanterna verksamma vid en medelstor 

kommun i en kuststad i Norrbotten och en är verksamma i en centralort i Västerbotten. 
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Urvalsprincipen har givetvis både för- och nackdelar. Den största fördelen anser jag är att 

informanterna har lättare att dela med sig av sin livsvärld till mig än någon helt utomstående. 

Med detta avses att informanterna inte är lika restriktiva under intervjun, vilket gör att 

intervjun blir mer likt ett informellt samtal. Detta möjliggör en atmosfär där den intervjuade 

känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Bryman 

(2011) vidrör nackdelarna med urvalsprincipen och påtalar att resultaten kan vara mycket 

intressanta, men att problemet med urvalsstrategin är att det är omöjligt att generalisera 

resultaten. Detta kommer sig av att man inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. Det finns således med urvalsprincipen en stor sannolikhet att lärarna inte är 

representativa för vad hela lärarkåren anser. Då detta inte är syftet med studien, att första hur 

hela lärarkåren använder och förhåller sig till digitala verktyg i undervisningen i svenska för 

senare år anser jag att det inte finns något överhängande problem med urvalsprincipen. 

Dessutom fastslår Bryman att man kan rättfärdiga bekvämlighetsurval om man gör kopplingar 

till existerande resultat, något som kommer göras i studien. Ytterligare en nackdel med 

urvalsprincipen är förväntningarna och förförståelsen jag bär på. Eftersom informanterna 

sedan tidigare är kända för mig kan jag ha förväntningar på vad de under intervjun kan tänkas 

svara. Detta är en problematik som är svår att förhålla sig till, emellertid kommer resultatet 

baseras uteslutande på den information som uppkommer vid intervjutillfällena.  

5.2.2 Informanterna 

I kvalitativa forskningsintervjuer är det svårt att säga exakt hur många informanter som bör 

vara med. Kvale finner att man ska ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad du vill veta” (1997, s. 97). Vidare fastslår författaren att det snarare handlar om vad 

forskaren gör med intervjuerna och intervjuernas kvalitet än antalet informanter. Å ena sidan 

finns det en risk att antalet valda informanter är för få och att det blir svårt att generalisera, 

dock bör det uppmärksammas att detta inte heller är syftet med tanke på studiens omfång. Å 

andra sidan finns det en risk om antalet är för stort att det inte går att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. Jag valde tillslut att intervjua tre svensklärare. Detta har jag ställt i 

förhållande till den givna tiden, arbetsinsatsen och undersökningens syfte.  

5.2.3 Transkribering 

Jag har valt att registrera intervjuerna genom att spela in dem, någon som berörs i det 

informerade samtycket (se bilaga 2). Jag valde att spela in intervjuerna med dator och 

inspelningsprogrammet Audiocity. Detta för att kunna försäkra en god inspelningskvalitet. 

Kvale (1997) påtalar att det är oerhört viktigt att sörja för god kvalitet på inspelningen. En 
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dålig ljudupptagning kan påverka utskrifternas reliabilitet, eftersom den som skriver ut 

intervjuerna kan höra fel eller misstolka passager. Jag hade också en avsatt tid, det vill säga 

fyrtio till sextio minuter för varje intervju, dock varade sällan intervjuerna mer än trettiofem 

minuter och den kortaste intervjun varade tjugosju minuter.  

Kvale (1997) anser att det vid transkribering av intervjuer finns standardval om än det inte 

finns någon given form eller kod för utskrift av forskningsintervjuer. Utan det viktiga är att 

utgå från vilken form och tolkning som gynnar forskningen mest. De standardval som finns 

rör följande frågor:  

Ska intervjuuttalandet återges ordagrant, inklusive de ofta förekommande upprepningarna, eller 

ska intervjun få en mer formell skriftspråklig karaktär? Ska hela intervjun återges ordagrant, eller 

ska utskrivaren koncentrera och sammanfatta de delar av intervjun som inte innehåller så mycket 

information av värde? Ska pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck som skratt 

och suckar anges. Och om pauser anges, hur detaljerat ska det ske? (Kvale, 1997, s. 156).  

I studien har intervjuerna transkriberats för att ge en mer formell skriftspråklig karaktär.  

Detta gjordes eftersom texterna ska ge ett allmänt intryck av informantens uppfattningar och 

erfarenheter och inte vara den del av en språklig analys eller en samtalsanalys (Kvale, 1997). 

Då språkanvändningen under intervjuerna inte är det primära blir diskurspartiklar som ’hmm’, 

’mm’ och liknande underprioriterade och har därför rensats bort eftersom de inte påverkar 

yttrandets mening. Dock har intonationer som skratt och suckar angetts eftersom de indikerar 

informanternas emotionella inställning. Det bör påpekas att det är fullt möjligt att låta en 

utomstående person skriva ut intervjuerna, men detta garanterar inte utskrifternas validitet. 

Utskriften av intervjuer är, som redan berörts, alltid en tolkningsfråga, vilket gör att samma 

material kan skrivas ut på olika sätt av olika personer (Kvale, 1997).  

5.2.4 Bearbetning  

Bearbetningen började med att jag först lyssnade igenom inspelningarna ett par gånger. Efter 

det har varje utskrift i första skedet analyseras i sin helhet med fokus på en fråga i taget efter 

intervjuguidens kronologiska ordning. Sedan strukturerades intervjumaterialet (Kvale, 1997), 

med detta avses att bilda tydliga och avgränsade teman. van Manen (1990) finner att 

tematiseringsarbete kan utgöra en stor utmaning. Han påtalar att bearbetningen av texterna 

kan innebära att man finner teman som sprider sig, vilket bottnar i en svårighet att identifiera 

den underliggande meningen. van Manen proklamerar för fokusering på så väl frågan som 

uppgiften för att skänka varje tema en tydlig struktur. Enligt honom är detta något som kräver 

en uttömmande behandling av meningsinnehållet. 
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Efter tematiseringen var nästa steg i processen att göra en kartläggning av materialet så att det 

skulle bli tillgängligt för analys. Kartläggningen bestod av att ”eliminera överflödigt material 

som avvikelser och upprepningar” (Kvale, 1997, s.171). Vid resultatredovisningen ges dock 

inte svaren i kronologisk ordning, istället sammanförs svar på frågor som bedöms ha liknande 

innehåll. Till följd av detta kan frågeställningarnas ordning variera från fall till fall vid 

resultatredovisning och analysen av intervjuerna.  

5.3 Etiska överväganden 
Bryman vidrör fyra grundläggande etiska frågor som gäller för svensk forskning dessa frågor 

finns även presenterade på Vetenskapsrådets hemsida.  Frågor rör ”frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen” 

(2011, s. 131). Den första etiska principen handlar om informationskravet och innebär bland 

annat att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella studiens syfte. 

Informationskravet innebär även att deltagarna ska känna till att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. Utöver detta innefattar kravet även att 

deltagarna ska få reda på vilka moment som ingår i studien. 

Den andra etiska principen berör samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva får 

bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011). Den tredje principen handlar om 

konfidentialitet, sammanfattningsvis handlar kravet om att uppgifter om alla som deltar i 

studien ska behandlas med största möjliga sekretess. Således ska personuppgifter förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Den avslutande och fjärde etiska 

principen är nyttjandekravet vilken innebär att informationen som samlas in endast får 

användas för forskningsändamålet (ibid).  

5.3.1 Etiska övervägande i studien 

I studien fick en skriftlig överenskommelse, ett så kallat informerat samtycke (Kvale, 1997) 

tjäna som skydd för både mig som intervjuare och för informanterna som deltagare (se bilaga 

2). I mitt informerade samtycke berördes undersökningens syfte, bearbetningsmetod, 

beräknad tid för intervjun samt frivilligheten och möjligheten att avbryta och hoppa av 

undersökningen. Deltagarna informerades även om konfidentialitet, vilket avser att deras 

personliga uppgifter identitetsskyddas och att de garanteras anonymitet. 

5.4 Vetenskapens tre utgångspunkter 

Med vetenskapens tre utgångspunkter avses begreppen generaliserbarhet, reabilitet och 

validitet. Kvale (1997) finner att dessa begrepp inom modern samhällsvetenskap fått en 
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position som tycks höra till ett abstrakt rike, i någon sorts vetenskaplig helgedom. Bryman 

(2011) är av samma uppfattning men påpekar att många kvalitativa forskare ställer sig frågan 

hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Med detta sagt inflikar 

Bryman att de skeptiska forskarna till begreppens funktion ändå ser möjligheten i begreppens 

innebörd.  

5.4.1 Generaliserbarhet  

Som redan vidrörts försvårar eller omöjliggör urvalsprincipen generaliserbarheten i studien. 

Kvale (1997) påtalar att resultat från undersökningar baserade på tillgänglighet inte kan 

generaliseras. Detta eftersom urvalet inte utgör populationen i sin helhet. Som tidigare nämnts 

är Bryman (2011) av samma åsikt och anser att nackdelarna med urvalsprincipen är att det är 

omöjligt att generalisera resultaten, eftersom man inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. I studien kommer lärarna jag valt att intervjua inte vara representativa för 

vad hela lärarkåren anser om digitala verktyg i undervisningen. Detta utgör inte ett 

överhängande problem eftersom forskningsansatsen innebär att varje situation är unik och att 

varje fenomen har sin egen inre struktur (Kvale, 1997). Kvale diskuterar att det finns en 

möjlighet att generalisera utifrån det unika, utifrån ett litet antal fall, förutsatt att väl utförda 

intervjuer utgör grunden. Forskaren kan utifrån en intervjuundersökning göra en analytisk 

generalisering som vilar på rika kontextuella beskrivningar och som är oberoende av 

analysform eller om det aktuella urvalet är slumpmässigt eller inte. Denna generalisering 

innefattar dels forskarens argumentering för att intervjuresultaten är överförbara till andra 

undersökningspersoner och situationer, och dels läsarnas generaliseringar utifrån rapporten.  

5.4.2 Realiabilitet 

Realiabilitetet handlar om resultatets tillförlitlighet och om det kan kontrolleras på ett 

objektivt sätt, något som blir svårt att uppnå då min studie bygger på kvalitativa, djupa 

forskningsintervjuer (Kvale, 1997). Kvale gör dock skillnad mellan intervjuns och utskiftens 

reabilitet. Eftersom momenten är relativit olika varandra görs även den uppdelningen i denna 

underrubrik. 

Intervjuns reabilitet 

Informanterna fick i förväg veta vad jag i min forskarroll var intresserad att ta del av. Detta 

kan ha påverkat informanterna och deras berättelser, om det var till en för- eller nackdel är 

dock svårt att säga. Samma för- och nackdelar finns även i att jag som forskare kände 

informanterna sedan tidigare. Den största fördelen berördes under Urval och handlade om att 
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informanterna inte är lika restriktiva med att berätta om deras livsvärld under intervjun, vilket 

gör att intervjun blir mer lik ett informellt samtal. Nackdelen kan vara att det finns en 

maktrelation mellan mig och informanterna eftersom vi sedan tidigare har etablerat en 

relation.  

För att kunna utesluta missförstånd har intervjufrågorna ställts på ett språk som är tänkt att 

inte utgöra ett hinder för informanterna. I de fall jag själv misstänkte att lärarna skulle kunna 

missförstå frågan eller inte förstå vad jag menar har jag gått in och förtydligat. Av den 

anledningen blev ingen av intervjuerna helt och hållet lika (Kvale, 1997). Kvale lyfter också 

fram vikten av att man som forskare försöker ha en medveten naivitet och av den anledningen 

försökte jag se till att följdfrågorna var av den karaktären att jag utgick från min naivitet och 

bekräftade det för lärarna i samband med intervjutillfället. Detta tog sig uttryck genom att jag 

sa: ”Jaha”, ”Juste”, ”Nu förstår jag”, ”Hur menar du nu?” Detta byggde på en strävan att vara 

så neutral som möjligt i samband med intervjuerna och inte leta efter svar (Kvale, 1997).  

Utskriftens reabilitet 

Kvale (1997) anser att man idag sällan analyserar intervjuer direkt från inspelningar, det 

vanligaste är att man skriver ut den inspelande intervjun till en skriftig text. När denna 

transkribering är gjord betraktas utskriften som det enda pålitliga empiriska datamaterialet. 

Kvale påtalar att varje utskrift från ett sammanhang till ett annat medför en rad bedömningar 

och avgöranden. Därför är det viktigt att man har klara instruktioner för både utskriftens syfte 

och förfarande. Eftersom jag själv kommer att utföra både intervjuerna och transkriberingen 

kommer inte utskrifterna skilja sig åt mellan intervjuerna, detta bör i förlängningen leda till en 

högre reabilitet.    

5.4.3 Validitet  

Med validiteten avses ett tämligen brett spektrum av delar. Kvale (1997) anser att validiteten 

berör intervjuundersökningens samtliga sju stadier, med detta avses allt från tematisering och 

planering till analys och rapportering. Dock kommer validiteten precis som reabiliteten 

presenteras med utgångspunkt i intervjun och utskriften eftersom de utgör de centrala delarna 

i studien. Koncist kan man sammanfatta validitet som: att man undersöker det som var 

avsikten att undersöka. 

Intervjuns validitet 

I studien handlar intervjuns validitet om informanternas trovärdighet, eftersom 

forskningsansatsen är hermeneutisk fenomenologi och handlar om deras upplevelser. Det 
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finns en risk att lärarna av olika anledningar inte skulle ha berättat det de tyckte. Men 

eftersom jag försäkrade dem att ingen annan än jag skulle ta del av materialet, samtidigt som 

de kommer att vara konfidentiella ökade troligvis sannolikheten att svaren blev genuina 

(Kvale, 1997). 

Validitet handlar även om intervjuarens skicklighet i utförandet att ställa okomplicerade 

frågor. Det bottnar i konsten att kunna föra fram samtalet utan att lämna möjlighet till 

missuppfattningar och misstolkningar samt tolka svaren rätt för att kunna gå vidare i samtalet 

och ställa följdfrågor (Kvale, 1997). Eftersom samtalen inte blev krystade och informanterna 

inte hade svårigheter att dela med sig av sina upplevelser anser jag att intervjuerna fungerade i 

den bemärkelsen.  

Utskriftens validitet 

Kvale (1997) betonar att det är svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet än att 

fastställa dess reabilitet. Detta kommer sig främst av att det finns många olika regler och 

tillvägagångssätt för att översätta talspråk till skriftspråk. Det handlar således inte om att 

utskrifter är kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet utan det är 

”tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften” (Kvale, 

1997, s. 152). Validiteten i utskriften bestäms därför av vilken utskrift som lämpar sig bäst för 

forskningssyftet. Eftersom studien har ett klart syfte tillsammans med att jag ensam kommer 

att transkribera samtliga intervjuer torde validiteten inte påverkas negativt.    
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6 Resultat 
I avsnittet redovisas resultatet av det som framgick i respektive intervju. Intervjuernas och 

studiens syfte var att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur lärare använder och 

förhåller sig till ett vidgat textbegrepp i undervisningen i svenska för senare år. De tydligaste 

och mest utmärkande dragen som framträdde vid tematiseringen utgör överrubrikerna i 

avsnittet och således är dessa överrubriker de centrala temana. Överrubriker fick i sin tur 

underrubriker som pekar mot olika delar i helheten. 

Värt att påtala var att jag vid varje intervju förklarade och definierade vad det vidgade 

textbegreppet innebär så att informanterna lättare kunde bilda sig en uppfattning om hur de 

arbetar med vidgade texttyper i sin undervisning.  

6.1 Presentation av informanterna 
Jag lovade i mitt informerande samtycke informanterna anonymitet och därför har jag gett 

dem fiktiva namn så att de inte ska kunna identifieras. Dessutom är det inte utskrivet i vilken 

stad lärarna undervisar.  

§ Simon är svensklärare i en central ort i Västerbotten. Han är mellan tjugofem och trettio år 

gammal. Simon har varit yrkesverksam som lärare i snart fyra år. Intervjun med Simon är 

gjord den sextonde november 2013. 

 

§ Viola är svensklärare i en medelstor kommun i Norrbotten. Hon är mellan trettiofem och 

fyrtio år gammal och har varit yrkesverksam som lärare i snart sjutton år. Intervjun med 

Viola är gjord den åttonde november 2013. 

 

§ Jonathan är svensklärare på en skola i en medelstor kommun i Norrbotten. Jonathan är 

mellan trettio och trettiofem år gammal och har arbetat som lärare i snart tolv år. Intervjun 

med Jonathan är gjord den sjuttonde november 2013. 

6.2 Ett vidgat sätt att presentera information 
Samtliga lärare som deltog i studien har berättat om att de använder olika vidgade texttyper i 

form av PowerPoints när de presenterar information för sina elever. Dessutom påpekade två 

av informanterna att även deras elever presenterar information på ett liknande sätt när de 

redovisar. Detta gör att det under denna rubrik kommer att delas upp i de två återkommande 

användningsområden för PowerPoint, lärar- och elevanvändningen.  
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6.2.1 Lärarnas användande av PowerPoint  
Simon, Viola och Jonathan använder Powerpoint på ett liknande sätt när de har genomgångar 

eller startar upp ett nytt arbetsområde. Av informanternas berättelser framgår det att de genom 

att presentera informationen via PowerPoint får möjlighet att integrera såväl ljud-, bild som 

filmklipp i sina presentationer. Viola framhåller att PowerPoint är ett tydligt exempel på hur 

hon använder sig av vidgade texttyper i sin undervisning. ”I presentationerna använder jag ju 

både text och bild, ibland har man något klipp som man infogar också från Youtube”. En 

liknande syn på PowerPoint har Jonathan som säger: ”Det blir mest i PowerPoint där man 

använder många olika texttyper. Jag brukar ibland infoga ljudklipp när jag pratar om miljö- 

eller personbeskrivningar”. Samma bild har Simon som berättar om att han försöker använda 

så många olika typer av texter han kan i sina PowerPoints. ”Det är ju ett tillfälle där man kan 

lägga in många olika saker eftersom man vill att de ska finnas något för alla. Jag brukar ha 

filmer, alltså korta klipp och mycket bilder”.  

Två av informanterna Simon och Viola beskriver även tydligt vad de tycker att arbetet med 

PowerPoint och ett vidgat textbegrepp innebär för deras undervisning. Båda informanterna är 

överens om att det blir lättare att kombinera olika texttyper på en och samma gång samt att 

detta i förlängningen leder till att de kan bemöt flera olika lärstilar på samma gång. Viola 

framhåller att ”när man bakar in och använder fler olika typer av medier blir det lättare och 

roligare för eleverna, det är lite som att man lättar upp lektionerna”.  

6.2.2 Elevers användning av PowerPoint  
Samtliga lärare som deltagit i studien berättar att de låter elever arbeta med PowerPoint. 

Jonathan berättar att han tycker det är viktigt att elever lär sig presentationsteknik och att 

eleverna lär sig se sambandet mellan bilder, texter och ljudfiler. Jonathan själv uttrycker det 

som att det är det nya sättet att presentera och tillgodogöra sig information. Dessa tankar delas 

av Viola och Simon. Viola säger att hon låter eleverna arbeta med PowerPoint nästa vid alla 

tillfällen då ge ska göra en muntlig presentation. Viola finner att det blir lättare för eleverna. 

”Det man märker är att de inte är lika nervösa och att de [eleverna] har lättare att följa en röd 

tråd”. Det Viola avser är att eleverna kan använda Powerpointpresentation till stöd och på så 

vis hålla isär de olika delarna. Även Simon tycker att redskapet tillför mycket. Han säger att 

”de största fördelarna är att eleverna kan visa bilder och spela upp klipp, kanske en trailer till 

en film på en bok de läst för att visa den på andra sätt”.   
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6.2.3 Tidsåtgången när man arbetar med PowerPoint 
Samtliga informanter har under intervjuerna berört samma problematik med PowerPoint, 

nämligen tidsåtgången. Det handlar dels om tiden det tar för lärarna att utforma egna 

PowerPoints som de använder vid genomgångar. Dels tiden det tar när elever gör 

presentationer till sina redovisningar. Jonathan förklarar detta mycket bra och säger: ”Det som 

tar mest tid är att hitta lämpliga bilder och filmklipp och göra PowerPointen intressant och 

snygg”. Viola å andra sidan finner inte att tiden hon lägger ner är något större problem 

eftersom hon kan spara presentationen och använda den igen. Däremot tycker hon att det tar 

mycket lektionstid när eleverna utformar sina presentationer. ”Ibland känns det lite som att 

det tar för lång tid och att det inte ger något. Men det är väl processen att lära sig hur en ’bra’ 

presentation ska vara”. Även Simon tycker att skapandet av presentationer tar mycket tid om 

än han inte delar Violas bild. ”Det är klart att det tar tid för eleverna att göra presentationer, 

men det handlar ju om att lär sig vilken metod man trivs bäst med”. Samtliga lärare är dock 

överens om att tiden som går åt är väl värd eftersom de ser en stor utveckling i elevernas sätt 

både inhämta och presentera information.  

6.3 Den nya textuella interaktionen 
Samtliga lärare i studien har påpekat att den nya interaktionen med texter på Internet gör att 

ett vidgat textbegrepp blir mer påtagligt i skolan. Enligt informanterna är det främst 

Internetbaserade texter av olika former som eleverna läser. Lärarna som intervjuats 

inkorporerar dessa texter i sin undervisning för att det leder till att de kan nå eleverna bättre i 

sin undervisning. Simon berättar om detta och finner att för hans del handlar om att möta 

eleverna där de befinner sig och göra undervisningen intressant. Men samtidigt handlar det 

om att skolan ska följa med samhällsutveckling och spegla vad som finns i samhället och lära 

eleverna behärska det. Simon berättar att han i huvudsak försöker arbeta med texter som är 

populära bland elever. ”Ibland har vi jobbat med Internetfenomen och hur de blir just 

fenomen. Ofta har de [Internetfenomenen] en historisk prägel vilket är kul att diskutera om”. 

Viola säger även hon att hon märker att eleverna blir mer motiverade då hon använder 

vidgade texttyper i sin undervisning. Viola tror att det kommer sig av att det är något de 

känner igen och kan när det börjar med arbetet. 	  

6.3.1 Sociala medier i undervisningen 
Två av lärarna som har intervjuats berättar ingående om hur de använder sociala medier i sin 

undervisning. Både Viola och Simon har skapat Facebook-grupper för de klasser de 

undervisar i. Viola berättar att hon där brukar lägga ut information och påminnelser. ”Det är 
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jättebra med Facebook, eleverna brukar ofta kunna hjälpa varandra när det finns frågor som 

rör undervisningen”. Viola tycker även att hon når ut till fler på ett mer direkt sätt med 

Facebook. ”Det går så snabbt och man kan se vilka som har läst det man skrivit”. Simon delar 

denna bild om än han har tagit Facebook användandet ett steg längre. ”Jag brukar lägga ut 

instuderingsfrågor, läxor och genomgångar. Det är bra för då kan alla vara på samma ställe 

även om någon har varit sjuk”. Simon berättar om detta ingående och säger att han har lättare 

att få kontakt på Facebook med elever som är lite blyga i klassrummet. ”Många elever frågar 

om förtydliganden och vissa som är mer motiverade brukar fråga om kompletteringar när det 

varit borta eller ska bort”. Simon bedriver även elevdemokrati genom Facebook. Han brukar 

publicera omröstningar om vad eleverna önskar att nästa arbetsområde ska bli. Simon finner 

att detta gör det mer lättarbetat för honom. ”Då eleverna får vara med och bestämma blir 

stämningen bättre och jag tror elever känner en annan typ av ansvar”.  

6.3.2 Diskussioner på sociala medier 
Simon var den av lärarna som använder sig mest av sociala medier. Han använder det även till 

att bedriva diskussioner. ”När vi i klassen ser serier eller läser böcker brukar jag låta eleverna 

posta uppdateringar om deras tankar. I uppgiften ingår även att kommentera en klasskompis 

tanke”. Simon själv finner att detta gör det enklare för många elever som kanske inte vågar 

uttrycka sin åsikt i klassrummet. ”Det ger alla en chans att komma till tals och jag får en bra 

chans att utvärdera vad som sägs”. Samtidigt säger Simon att han genom detta sår ett frö för 

att eleverna ger varandra respons. Emellertid ser Simon vissa problem med detta arbete. 

Främst handlar det om att det ofta är samma elev som får kommentarer på sin tanke medan 

vissa elever inte får några. Han berättar att han försöker arbeta med detta men tycker att det är 

svårt att få eleverna att förstå varför det är viktigt att inte någon elev blir utan kommentar. 

”Det känns lite farligt med arbetet, när vissa elever inte får kommentarer känns det nästan lite 

som mobbning, speciellt om det skulle hända flera gånger efter varandra. Ibland brukar jag gå 

in och skriva kommentarer själv på elever som sällan får några annars”.  

6.3.3 Språkbruket på medierna 
Svensklärarnas berättelser visar att det råder en skillnad i hur eleverna skriver på bloggar eller 

andra sociala medier gentemot hur de skriver i arbeten eller uppgifter direkt knutna till skolan.  

Simon ger en bild av att elever tenderar att använda SMS-förkortningar och slangord så fort 

han arbetar med sociala medier i undervisningen. ”Jag ser ju att det har lätt att bli så. Men jag 

vet inte riktigt vad det beror på. De [eleverna] är väl vana att skriva så när det skriver på 

Internet”. Även Viola har märkt detta och försöker få eleverna att göra skillnad på det arbete 



35	  
	  

som bedöms av henne och elevernas sociala Internet liv. Dock tycker hon att det är svårt att 

medvetandegöra eleverna i detta. Vidare ger hon uttryck för att användningen av 

förkortningar och slang är djupt rotad i eleverna och att det själva inte märker att det använder 

sig av det ibland. Ingen av lärare har dessvärre någon bra metod för att lära eleverna denna 

typ av textanpassning. Simon berättar att han tycker det är viktigt eftersom det ges uttryck i 

kursplanen att eleverna ska kunna anpassa texter såväl språkligt som syftesmässigt.  

6.3.4 Fanfiktion i skolarbetet 
Samtliga lärare som deltagit i studien har berättat att det använder sig av fanfiktion på ett eller 

annat sätt. Viola och Jonathan använder det på ett liknande sätt. Jonathan berättar ingående 

hur han med sina elever skriver om och arbetar runt olika författares verk.  

Ett bra exempel på detta är när vi i sjuan arbetar med sagor. Då får eleverna välja en känd saga och 

skriva om antingen någon av händelserna eller slutet på den. Det brukar eleverna tycka är kul. En 

gång hade jag en elev som gjorde Hans och Greta till glutenallergiker. Det var mycket roligt att 

läsa.  

Även Viola arbetar på ett liknande sätt men brukar även låta eleverna omarbeta 

noveller. ”En gång har jag jobbat med novellen Pälsen och då gav jag eleverna 

uppgiften att ersätta pälsen med något som passar bättre in i samhället idag. Det krävde 

en hel del arbete med jag tyckte resultatet var roligt att se”. Även Simon har jobbat med 

liknande uppgifter.  

En gång såg vi The Walking Dead i klass nio, vi såg kanske tre avsnitt och efter det fick de 

[eleverna] skriva ett slut på serien. Det var kul, men resultatet blev inte som väntat. Jag fick för 

mig att många hade sett vidare och bara skrev det som hände i serien. 

Emellertid är samtliga lärare överens om att arbete med fanfiktion ofta leder till en 

skapandeprocess hos elever som det är svårt att hitta när de skriver egna noveller eller 

historier. Jonathan uttrycker det som att ”eleverna kommer lättare in i skapandet om de 

får skriva om eller arbeta med något som redan finns”. Även Viola delar denna 

uppfattning och säger att många elever har svårt att skriva en egen historia och därför 

tycker hon att arbete med fanfiktion av olika sorter är bra.   

6.3.5 Bloggen som skrivverktyg 
Två av lärarna, Viola och Simon, som deltagit i studien berättar att de använder sig av bloggar 

i undervisningen. Båda lärarna berättar att de i huvudsak låter eleverna skriva recensioner av 

böcker och filmer på bloggarna. Viola berättar att detta ger eleverna möjligheter till att 

integrera olika typer av texter i sitt eget skrivande. ”När de recenserar en film eller liknande 
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kan de länka till Youtube för att förstärka det de säger”. Simon delar denna bild men påpekar 

att han finner att bloggens främsta redskap är länkandet till artiklar eller annat som skrivits 

om boken eller filmen. ”Genom att de [eleverna] kan länka till olika saker sår man ett frö för 

den moderna typen av referensteknik”. Både lärarna är överens om att arbetet med bloggen 

ofta tilltalar elever.  

6.3.6 Bloggen som samlingsportal  
Simon och Viola driver båda en klassblogg där de publicerar instuderingsfrågor, länkar till 

relevanta artiklar och skriver påminnelser. Både lärarna gör detta av samma anledning och 

säger båda att de tillför mycket för elever som är frånvarande. Viola säger: ”Det gör att alla 

vet vad vi jobbar med och vet var de kan vända sig om de är osäkra”. Om man tolkar lärarnas 

berättelser så framgår det att bloggen som samlingsportal är enkelt eftersom alla kan komma 

åt den. Simon berättar om att elever ”tycker att det är enkelt att veta var alltid finns, oavsett 

om man är hemma eller på skolan”.  

6.3.7 Faktainsamling på Internet 
Samtliga lärare som deltagit i studien berättar att de ofta arbetar med faktainsamling på 

Internet. Alla svensklärare ser här samma problematik med det arbetet. De ger alla uttryck för 

att eleverna inte är källkritiska och dessutom inte sovrar i informationsmängden. Jonathan 

berättat att:  

De [eleverna] använder ofta sig av den första träffen de hittar på Google, vilket ofta är Wikpedia. 

Själv tycker jag Wikipedia är bra men man måste ju då kolla vad sidan i sin tur refererar till och 

jag vet att det är något eleverna inte gör. 

Viola säger i princip samma sak och berättar att hon försöker att uppmuntra eleverna att läsa 

på flera olika sidor för att kontrollera så att den information de hittar stämmer. Emellertid 

säger hon att det är svårt att genomföra i praktiken då detta enligt henne inte är något som 

efterföljs bland eleverna.  

Simon har en liknande bild av elevernas arbete med Internetkällor. Han tycker att det är 

svårt att ta ställning till dem och brukar därför ge eleverna tips på sidor han själv har 

källkontrollerat. Emellertid säger Simon själv att ”det är lite att göra eleverna en 

björntjänst, men jag har inte ännu hittat något bättre arbetssätt när vi arbetar med källor 

från Internet”.  
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6.4 Auditiva och visuella texter   

Alla lärare som deltagit i studien har berättat att de använder sig av såväl auditiva texter som 

visuella texter. Lärarnas berättelser vittnar om att ljud- och filmklipp är en stor del av deras 

undervisning.  

6.4.1 Filmer och strömmande medier 

Samtliga lärare som ingick i studien har berättat att de flitigt använder sig av strömmande 

filmklipp. Dock använder lärarna varierande källor för att visa dessa filmklipp. Jonathan 

berättar att han använder allt från SVT-play till Youtube och UR. Vidare säger han att 

tillgängligheten till dessa filmklipp har förändrat hans arbete.  

Förr eller tidigare när man skulle visa något inslag var man tvungen att spela in det hemma och på 

så sätt planera och tänka ut att det man såg på tv kanske kunde användas i undervisningen. Men nu 

är det ju bara att se på tv som vanligt och ser man något lämpligt på till exempel SVT är det ju bara 

att visa det via playkanalen.  

Viola använder även hon flera olika verktyg för strömmande medier. Hon berättar om att hon 

mest använder AV-media och en tjänst som heter SLI. Viola säger att hon väldigt ofta 

använder korta filmklipp i sin undervisning. Hon finner att det lättar upp och gör det mer 

varierat för eleverna samtidigt som det ger möjlighet för de mer visuella eleverna att ta del av 

undervisningen.  

Simon delar Violas och Jonathans uppfattning. Emellertid använder han sig mest av UR, 

Youtube och Netflix för att visa film eller filmklipp när han undervisar. ”Just Netflix är 

underbart när man har läst någon bok och vill belysa hur den porträtteras på film, jag tycker 

det är underbart att det finns så mycket där”.  

Samtliga lärare är dock överens om att det ibland kan vara problematiskt att visa filmer och 

filmklipp för elever. Viola sammanfattar lärarnas tanker på detta sätt: ”Det är ibland svårt att 

veta vad man får och inte får visa. Men jag tror att de flesta lärarna resonerar som att det inte 

finns så många alternativ, det är ju något man gör för eleverna även om det kanske inte alltid 

är enligt regelboken”. Ytterligare ett problem presenterar Jonathan som säger att det ibland 

kan vara svårt att visa strömmande filmer eftersom uppkopplingen kan vara bristfällig. ”Det 

är superjobbigt när det bara står och buggar och man tänkt visa något, det är så frustrerade 

eftersom det känns som att undervisningen tiden går till spillo”.   
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6.4.2 Ljudböcker 
Alla lärare som deltagit i studien använder ljudböcker i sin undervisning. Jonathan, Viola och 

Simon är rörande överens om att det är en stor fördel speciellt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Jonathan säger att många av de elever han undervisar som har läs- och 

skrivsvårigheter gärna lyssnar på ljudbok och samtidigt följer med i boken när de lyssnar. 

Simon har själv svårare med detta och berättar att han ofta rekommenderar och erbjuder detta 

med att det sällan är någon elev som vill lyssna på böckerna. Viola delar Jonathans 

uppfattning och har några elever i varje klass som läser boken samtidigt som de lyssnar på 

ljudboken. Enligt Viola handlar det om att klargöra för elever att det handlar om olika 

förutsättningar och att vissa elever faktiskt lyckas bättre när de lyssnar på texterna. Jonathan 

har en liknande uppfattning och säger att det i huvudsak handlar om att läraren ska skapa en 

god relation till böcker oavsett vilket format de läses eller presenteras i.  

Samtliga informanter är dock överens om att ljudböcker är ett ypperligt redskap för att stärka 

läsupplevelsen för elever med läs- och skrivproblematik.   

6.4.3 Film- och ljudinspelning 
Alla svensklärare i intervjustudien använder ljudinspelning på ett liknande sätt i sin 

undervisning. Jonathan berättar att han brukar använda sig av diktafoner när hans elever delar 

med sig i grupper av de skönlitterära böcker de läst. ”Det är ett mycket bra sätt att arbeta, visst 

tar det tid att lyssna igenom alla inspelningar för att sätta betyg men det är de värt”. Viola 

arbetar på ett liknande sätt och låter också eleverna spela in sina boksamtal. Även Simon gör 

på detta sätt men låter eleverna använda sina datorer eller mobiltelefoner för att spela in. 

Samtliga lärare är överens om att eleverna tycker att det är mycket rolig. Viola berättar att hon 

dessutom brukar låta eleverna ta med sig fika för att skapa en god och inte alltför spänd 

stämning runt samtalen. ”Visst blir det ett mer arbete men de har gett så goda resultat att jag 

känner att det är värt det”, säger hon. Vidare brukar hon låta de andra eleverna i gruppen fylla 

i ett papper med frågor om framställningen, något man kan jämföra med kamratrespons.  

När det kommer till filminspelning är det främst Viola och Simon som arbetar med det. Viola 

berättar att hon brukar arbeta med reklam och massmedier och att hon då brukar låta eleverna 

spela in egna reklamfilmer. ”Jag måste säga att det har varit ett oerhört lyckat arbete, eleverna 

generellt tycker det är väldigt roligt vilket leder till att engagemanget blir stort och resultaten 

mycket bra”. Simon berättar att han brukar låta eleverna dramatisera kända verk eller någon 

historia från någon känd författares liv. ”Jag har haft elever som återskapat Stig Dagermans 
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självmord, vilket kan låta makabert. Men det var en otroligt snygg och välgjord tolkning som 

verkligen tog mig med storm”.  

Både Viola och Simon berättar att det ibland kan vara svårt med att låta eleverna filma. Båda 

lärarna berättar om datorproblem och kameror som ofta ställer till problem. Viola berättar att 

hon tycker det är ganska jobbigt: ”När man själv inte är någon teknikexpert blir det svårt att 

hjälpa eleverna då kamerorna inte fungerar eller då redigeringsprogrammet strular. Men ofta 

löser eleverna själva det. Många är jätteduktigt med kamerorna och programmen”.  

7 Diskussion 
Diskussionskapitlet utgörs av två huvuddelar, nämligen en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Efter dessa två avsnitt kommer det att dras slutsatser kring resultatdelen i 

relation till tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion  
Metodvalet med semistrukturerade intervjuer känns relevant med tanke på den studie jag har 

genomfört. Att få ta del av lärares upplevelser av arbetet med vidgade texttyper i 

undervisningen har svarat mycket bara mot såväl studiens syfte som den vetenskapliga 

ansatsen. Dock hade andra metodkombinationer varit möjliga. Till exempel hade 

intervjustudierna kunnat kompletteras med kvalitativa enkäter utskickade till fler lärare. Detta 

för att tillhandahålla ett större urval och genom det urvalet få en bättre möjlighet att 

generalisera resultaten. Kvale (1997) och Bryman (2011) anser att det med ett 

bekvämligheturval inte går att generalisera resultaten. Dock bedömdes ett sådant 

genomförande ligga utanför ramen för denna uppsats, eftersom ett större deltagarantal samt 

kvalitativa enkätsvar hade inneburit en alltför tidsödande tolkningsprocess. Således deltog 

endast tre lärare i studien, och intervjuguidens frågeställningar formulerades med ambition att 

kunna analysera och tolka resultaten tydligare (Kvale, 1997). 

 

Samtliga lärare kunde efter förtydligande om det vidgade textbegreppets innebörd i det här 

fallet besvara frågorna och följdfrågorna, vilket tyder på att frågorna var lätta att förstå och 

detta bör även betyda att reabiliteten i studien var hög. Baserat på utfallet av intervjuguiden 

går det också att konstatera att den gav svar på det den var avsedd att ge svar på och därmed 

var validiteten hög (Kvale, 1997). Frågeställningarna svarade mot syftet eftersom de gav 

lärarna möjlighet att beskriva och berätta om hur de använder och förhåller sig till det vidgade 

textbegreppet i undervisningen. I sin tur gav det kunskap om hur svensklärarna upplever 
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användningen av vidgade texttyper i undervisningen. Även om intervjuguidens validitet 

sannolikt var hög, kan faktorer vid själva genomförandena ha inverkat på reliabiliteten. Här 

måste man för det första beakta det faktum att informanterna sedan tidigare kände mig. Detta 

kan ha påverkat intervjusvaren, beroende på lärarnas inställning till mig. Med det poängterat 

behöver det inte betyda att svaren hade blivit påtagligt annorlunda om andra lärare hade valts. 

Ett annat problem med att jag sedan tidigare kände informanterna kan vara att jag tog deras 

svar för givet. Detta har motverkats genom att jag har ett genomtänkt syfte, stora 

ämneskunskaper och försöker hålla mig fri från färdiga kategorier och tolkningsscheman. Det 

handlar således om en kvalificerad naivitet (Kvale, 1997). Dessutom har informanterna inte 

valts på grund av deras inställning till eller användning av vidgade texttyper utan de har valts 

utifrån min tillgång till dem. Ytterligare ett tänkbart problem kan vara mitt förhållningssätt till 

informanternas svar. Eftersom jag kände dem kanske jag inte vågade göra kritiska reflektioner 

över deras svar. Dock kände jag under skrivprocessen inte någon oro över vad informanterna 

ska tycka om reflektionerna runt deras svar. Som intervjuare fick jag uppfattningen att alla 

lärare var bekväma i situationen, de hade gett sitt samtycke och fått den orientering som 

Kvale (1997) rekommenderar att man ger informanterna innan en studie genomförs. Att 

lärarna var bekväma i situationen kan givetvis ha haft många orsaker, varav den fysiska 

miljön kan vara en. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till lärarnas 

arbetsrum. Detta kan ha tillfört att informanterna kände sig trygga i miljön. Ytterligare en 

orsak som kan ha skapat en obekväm situation kan vara att de blev inspelade under intervjun. 

Situationen kan ha upplevts som formell och det är tänkbart att lärarna hade gett andra svar 

om de inte hade blivit inspelade. Dock ansågs fördelarna med inspelningar vara så många och 

fick därför överväga beslutet att inte spela in intervjuerna. Genom att spela in samtalen kunde 

jag koncentrera mig på dialogen med varje lärare utan att behöva föra anteckningar. 

Minnesanteckningar inbjuder också till efterkonstruktioner och är inte lika pålitliga som en 

inspelning, som dessutom har god ljudkvalitet. Detta minskade risken för att utskrifternas 

reliabilitet skulle påverkas genom att jag skulle höra fel eller misstolka otydliga passager 

(Kvale, 1997). 

7.2 Resultatdiskussion  
Avsnittet kommer att utgå från de forskningsfrågor som ställdes i studien för att tydligt 

klargöra om dessa frågor kan besvaras. Resultatet kommer därefter att diskuteras mot vad den 

tidigare forskningen har visat. 
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7.3 Svensklärarnas arbetsmetoder  
I resultatet vittnade svensklärarnas berättelser om att de arbetar med många olika 

arbetsmetoder som innefattar vidgade texttyper.  

7.3.1	  Presentationsteknik	  	  
I resultatet berättade samtliga svensklärare att både de och eleverna använder sig av 

PowerPoint vid presentation av information. Särskilt informanten Viola berättar om stödet 

PowerPoint ger eleverna genom att presentationen i sig fungerar som ett manus. Detta ska 

enligt henne leda till att eleverna inte känner sig lika nervös när det står inför klassen och 

redovisar. Svensson (2008) delar denna tanke. Det handlar således om att PowerPoint hjälper 

eleverna att strukturera sina presentationer.  

Samtliga lärare berättar dessutom att de i sina presentationer infogar både film- och ljudklipp. 

Detta ger en möjlighet till att använda sig av multimodala uttryck som kan samspela och göra 

att presentationerna riktar sig till flera olika lärstilar. Dessutom berättar lärarna att ”när man 

bakar in och använder fler olika typer av medier blir det lättare och roligare för eleverna, det 

är lite som att man lättar upp lektionerna”. I Skolverkets artikel Vad har bilder med läs- och 

skrivutveckling att göra? (2011) framgick det att kombination av bild och text inflätade i 

varandra är ett framgångsrecept för många elever. Det visade dig dessutom att eleverna 

presterar bättre när de får arbeta med vidgade texttyper. Kanske handlar det om att eleverna 

ser det som mer meningsskapande eftersom det är förknippat med den tekniska utvecklingen. 

Det är helt enkelt något de kan relatera till och som berör dem i deras nuvarande livssituation. 

7.3.2 Arbete med sociala medier 
Två av informanterna i studien är flitiga användare av sociala medier. Både Viola och Simon 

använder sig av Facebook i sin undervisning. Särskilt Viola beskriver att eleverna kan hjälpa 

varandra i Facebook-grupperna hon har skapat. Det handlar således om att elever påminner 

varandra och att de diskuterar svar på instuderingsfrågor och liknande. Lärarnas berättelser 

tyder även på en direkthet och ett mer utvecklat samspel mellan lärarna och eleverna. Ekberg 

(2012) fann att användandet av sociala medier i undervisningen visat sig öka möjligheterna 

till respons, både mellan elever sinsemellan och mellan läraren och eleverna. Att få respons 

anser jag vara en fundamental del av utvecklingen. Idag ser vi allt fler indikationer på att 

formativrespons efterfrågas av olika skolmyndigheter. I skolan idag, generellt sett, baserat på 

mina egna iakttagelser är det sällan läraren har tid att i någon större omfattning respondera på 

elevers arbeten. I regel är det tiden som ställer till det, läraren har helt enkelt inte tid att skriva 
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och respondera i den omfattningen som elever behöver. Om då sociala medier ökar 

möjligheterna till respons är det ingenting att ens fundera över att integrera i undervisningen.   

7.3.3 Bloggen som arbetsredskap 

Två av lärarna i studien berättade att de använder bloggen i sin undervisning. Dessutom 

visade det sig att lärarna använde bloggen till två olika typer av ändamål. Det rörde sig om 

bloggen som skrivverktyg och samlingsportal för information. De både informanterna Simon 

och Viola använder främst bloggen som skrivverktyg där de låter eleverna recensera böcker 

och filmer. Av lärarna framgick det att man genom att använda bloggen som skrivverktyg 

hjälpte eleverna att förstå och hantera referensteknik. Denna åsikt framfördes även i artikeln 

Språket tar fart på Youtube (2011). Där framgår det att man i ett arbete med verktyget får 

mycket gratis som till exempel källkritik eftersom man arbetar med webbpublicering. Enligt 

läraren som blev intervjuad i artikeln kan man även lära sig mycket av eleverna genom att 

arbeta med verktyg som för dem i princip ses som leksaker (Mannerheim 2011). 

Emellertid tål det att nämna att forskarna som tangerades i avsnittet Tidigare forskning inte 

enbart var positiva till bloggen i undervisningen. Ekberg (2012) anser att bloggen i vissa fall 

kan ha en pedagogisk hämmande effekt på undervisningen. Han menar bland annat att 

bloggen inte är nog anpassningsbar för att erbjuda eleverna en lärorik och socialt interaktiv 

miljö. Frågan är dock om det egentligen spelar så stor roll eftersom lärarna i studien använder 

sig av många olika social medier.  

7.3.4 Film och filmklipp 

Samtliga lärare som intervjuades är flitiga användare av olika strömmande filmtjänster. 

Informanten Simon berättar att han använder filmer i undervisningen till att belysa hur böcker 

förändras när de görs till filmer. Detta påminner om Olin-Schellers (2008) tankar, hon 

beskrev det som att man genom att lyfta in filmen i skolan kan motivera eleverna att fördjupa 

sin förståelse för berättarteknik och tematik. Detta var något hon gjorde för att det visade sig 

att eleverna har en större tendens att återvända till filmmediet än vad de har till att återvända 

till en bok för att fördjupa sina kunskaper.  

Lärarna i studien beskrev även att filmer och filmklipp lättade upp undervisningen samtidigt 

som de gjorde det mer varierat för eleverna. Detta var något som Viola tyckte främjade elever 

med starka visuella inlärningsstilar. Detta torde stämma, att använda sig av så varierade 

undervisningsmetoder man kan bör leda till att fler elever får möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen.  
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7.4 De vidgade texttypernas möjligheter 
Möjligheterna med att arbeta med vidgade texttyper kan sammanfattas som att det är ett sätt 

för läraren att skapa intresse och välvilja för ämnet. Vid intervjusituationerna framgick det att 

lärarna genom att bland annat arbeta med filminspelning har hittat elevernas engagemang och 

motivationen. Viola beskrev det följande: ”Jag måste säga att det har varit ett oerhört lyckat 

arbete, eleverna generellt tycker det är väldigt roligt vilket leder till att engagemanget blir 

stort och resultaten mycket bra”. Det Viola uttrycker är det som Olin-Scheller (2008) förklarar 

som att man behöver fundera på vilka kunskaper och redskap som byggs upp i informella 

lärandekontexter på nätet och hur dessa kan relatera till formella lärandesammanhang i 

skolan. Lärarna i studien använder generellt medier som är en stor del av ungdomars liv. 

Genom att göra detta kan lärarna möta elevernas intresse och kunskaper och få en insikt i den 

värld som eleverna lever och vistas i. Det handlar alltså om ett samspel där läraren och 

eleverna möter varandra mitt på den mediebaserade spelplanen.  

Vidare såg lärarna ett stort värde av direkthet de sociala medierna för med sig. Det handlar 

dels om att lärarna genom Facebook-grupper kunde se vilka elever som tagit del av 

informationen de publicerade. En ytterligare aspekt var att eleverna direkt kunde återkoppla 

om de ville ha förtydliganden eller ställa frågor. Sett ur ett relationsperspektiv bör detta vara 

en mycket bra väg att gå. Alla elever kanske inte vågar fråga frågor vid klassrumssituationer 

och då kan grupper som dessa vara ett sätt för de eleverna att göra sin röst hör. Det handlar 

alltså om att som lärare bygga en relation med alla elever man undervisar.  

7.5 De vidgade texttypernas svårigheter  
En övergripande svårighet i arbetet med vidgade texter tyckte lärarna var något som kan 

kategoriseras som teknikproblem. Det handlar bland annat om bristande uppkopplingar som 

Jonathan berättade om. ”Det är superjobbigt när det bara står och buggar och man tänkt visa 

något”. Emellertid torde tekniska brister av detta slag var relativt lätta att åtgärda genom att 

utöka antalet sändare eller bandbredden. Ett annat problem som kan tillskrivas tekniken var 

den bristande kunskap lärarna kunde känna inför olika program eller kameror. Detta var dock 

något som ofta löstes eftersom eleverna generellt var mycket duktiga både på programmen 

och den tekniska utrustningen. Emellertid måste det vara en jobbig situation för lärarna då 

man inte kan hjälpa eleverna i arbetet. Kanske kan det behövas fortbildningen inom digital 

teknik för lärare.  

Ett mer svårhanterligt problem är tidsfristen som svensklärarna i studien berättade om. 

Lärarnas berättelser vittnar om tidsåtgången både när det utforma egna PowerPoints och när 
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eleverna gör sina. Ekberg (2012) såg även detta i sin avhandling och skrev att den digitala 

anpassningen tar för mycket tid, både att lära sig och att använda under lektionerna. Vidare 

skrev han att lärarna inte ser resultat i tiden de lägger ner. Lärarna såg inte någon valuta i form 

av prestationer eller positiv avkastning. Emellertid delade lärarna i min intervjustudie inte 

denna uppfattning utan såg snarare att tiden som användes var väl värd. De beskriv att de såg 

en stor utveckling i eleverna sätt att inhämta och presentera information.  

7.5.1 Informationshantering på Internet 
Informanterna i studien gav alla uttryck för att de ser en problematik i faktainsamling och 

källkritik till information på Internet. Jonathan berättade att eleverna han undervisar ofta 

använder sig av den första träffen de får när det använder sökmotorn Google. Informanten 

Simon berättade att han brukar ge eleverna tips på sidor han själv har källkontrollerat. Detta 

liknar det som Svensson (2008) beskriver. Han skrev att lärarna ofta ger eleverna tillgång till 

information som de själva letat reda på. Genom att göra på detta sätt fråntar man eleverna 

möjligheten att själva lära sig effektiva och fungerade sökmetoder, något som på sikt 

försämrar elevernas möjligheter att själva utveckla metoder för informationsinsamling. 

Emellertid gav även Simon uttryck för att hans arbetssätt var bristande. Bland annat sa han att 

han kände att han gjorde elever en otjänst men att han inte ännu hittat någon bättre 

arbetsmetod.  

Ekberg (2012) skriver att eftersom informationen är så lättillgänglig medför det sig en 

problematik i sig. Denna problematik består av att utbudet är så stort att det ställer krav på 

sökarnas kunskaper för att hitta rätt eller relevant information. Samtidigt gör det stora utbudet 

och den fria publiceringsmöjligheten att det även tillkommer en tillförlitlighetsproblematik. 

Eftersom det är ett överhängande problem, att hitta arbetsmetoder för att hantera information 

på Internet tangerar det vikten av att eleverna lär sig hur man sovrar och prövar källors 

tillförlitlighet. Viola är dock en av lärare som arbetar med just detta. Hennes arbetssätt går ut 

på att hon uppmuntrar eleverna att läsa på flera olika sidor för att kontrollera så att 

informationen stämmer. Dock såg hon i sitt arbete en svaghet eftersom det inte är något som 

genomförs i vidare stor utsträckning i praktiken.   

I arbetet med källkritik torde det även vara tidsfristen som ställer till det. Man kan ha 

förståelse för att det tar tid om man som lärare ska leda alla eleverna till datasalar där de får 

möjlighet att söka information. Mycket handlar om tid i skolan, man ska som lärare hinna 

med att se flera olika sidor hos varje elev för att senare kunna gör en bedömning av sagda 

elevs färdigheter. Detta torde vara en av anledningarna till att lärare ger eleverna en färdig 
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lunta med information. Det finns helt enkelt inte nog med tid för att hinna med att eleverna 

själva söker och värderar information.  

7.5.2 Språkliganpassning på medier 
Svensklärarnas berättelser visade att det råder en skillnad i hur eleverna skriver på bloggar 

eller andra sociala medier gentemot hur de skriver i uppgifter knutna till skolan. Simon och 

Viola gav en bild av att elever använder SMS-förkortningar och slangord så fort han arbetar 

med sociala medier i undervisningen. Särskilt Viola tyckte att det var svårt att 

medvetandegöra eleverna i detta. Vidare gav hon uttryck för att användningen av 

förkortningar och slang är djupt rotad i eleverna så att det själva inte märker att de använder 

sig av det. 

I kursplanen för svenska står det att eleverna ska ”anpassa språket efter olika syften, motta-

gare och sammanhang” (Skolverket 2011a:222). Men för att skapa en förtrogenhet och 

förståelse för dessa språkliga skillnader måste man som lärare ge eleverna tydlig handledning 

och berätta varför språkanpassning är viktigt. Genom att arbeta på detta sätt kan eleverna 

tillgodogöra sig den punkten i kursplanen. Emellertid bör det inte vara ett problem att 

eleverna använder sig av olika typer av skriftspråk så länge de vet när det passar att använda 

mer formell svenska och inte.  

7.6 Slutsatser 
Genom studien har vi kunnat se många olika arbetsområden där svensklärarna använder sig 

av vidgade texter. Några exempel har varit film, filmklipp och filminspelning. Andra har varit 

i presentationssyfte genom PowerPoint. Ett tredje sociala medier där kommunikation har varit 

den stora tillgången. Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna som deltog i 

intervjustudien är flitiga användare av texter som kan betraktas som vidgade eller 

multimodala.  

Samtliga lärare finner att arbetet med vidgade texttyper har gjort att de kan komma närmare 

elevers livsvärld och genom detta närmande kan väcka intresse för ämnet de undervisar i. 

Vidare bör intresset och engagemanget hos eleverna leda till en nivåhöjning av arbetet. 

Emellertid leder även arbetet till svårigheter, ett överhängande problem är då tekniken inte 

fungerar. Detta finner lärarna frustrerande och uttrycker att när tekniken strular går mycket 

lektionstid till spillo. En annan påtaglig svårighet är informationsinhämtning och källkritik till 

Internetburna källor. Två av de tre intervjuade svensklärarna gav uttryck för att de finner en 

problematik i elevers förhållningssätt till källkritik och särskilt till Internetburna källor. Dock 
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var samtliga lärare positiva till vidgade texttyper och påpekade att man som lärare i dagens 

samhälle måste använda sig av digitala och multimodala texter i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare? 

Hur använder du det vidgade textbegreppet i undervisningen? 

Kan du beskriva vilka arbetssätt du använder dig av i detta arbete? 

Varför använder du dessa på det sätt du beskrivit? 

Vad anser du att syftet är med att arbeta med det vidgade textbegreppet?  

Vad anser du är möjligheterna med att arbeta med ett vidgat textbegrepp? 

Vad anser du att det finns för problem eller svårigheter i arbetssättet? 
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Bilaga 2: Informationsbrev - samtycke 
Jag heter Joel Filipp och läser lärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Under hösten 
2012 ska jag skriva en C-uppsats i svensklärarutbildningen. Mitt syfte med arbetet är att 
genom din berättelse få en fördjupad kunskap om hur du upplever och använder vidgade 
texttyper i din undervisning. Mitt fokus ligger på den personliga erfarenheten och de egna 
upplevelserna du har förskaffat dig genom ditt arbete. 

Till studien kommer jag att samla information genom personliga intervjuer med ett antal 
svensklärare. Samtalen kommer att spelas in, detta görs i huvudsak för att underlätta min 
bearbetning av intervjuerna. Beräknad tid för intervjun är 40-60 minuter. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta det när du önskar. 

Den hjälp jag behöver av dig är att du ger mig tillstånd till att använda dina svar till grund för 
min studie. Du ska inte kunna identifieras i mitt arbete, vilket betyder att jag kommer att 
avidentifiera ditt namn såväl som skolans- och kommunens namn. 

Tack på förhand! 

Joel Filipp 

Härmed ger jag min tillåtelse. 

Datum: ______________________________________ 

Ort: _________________________________________ 

Informantens underskrift: ___________________________________________ 

Informantens namnförtydligande: _____________________________________ 

Forskarens underskrift: _____________________________________________ 

Forskarens namnförtydligande: _______________________________________ 

Ring eller mejla om du har frågor eller funderingar! 

Mejladress: xxxxxx-7@student.ltu.s 

Telefonnummer: 073-XXXXXX 

 


