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FÖRORD 
 
 
För att du överhuvudtaget ska kunna läsa det du nu läser, finns ett flertal människor att tacka. Först 
och främst vill jag tacka eleverna och läraren som tillitsfullt ställt upp i studien. Utan er hade den av 
naturliga skäl inte varit möjlig att genomföra. Av hänsyn till forskningsetisk sekretess får dock både 
lärare och elever förbli anonyma.  
 
Samtidigt som punkt sätts för detta arbete lider även fem år mot sitt slut. Vid Svenska med didaktisk 
inriktning finns en person som särskilt bidragit till utvecklingen av min ämnesdidaktiska medvetenhet 
under dessa år. Annbritt Palo, du gör starka avtryck vart än du, rullväskan och broddarna, far fram. 
Du är en förebild för alla blivande svensklärare.  
 
Mina nära har varit ett stöd under denna process. Jag vill rikta ett särskilt tack till min bror, Niclas. Vi 
är på många vis varandras motsatser. Under arbetets gång har det visat sig vara till det bättre när du 
har bidragit med perspektiv som jag i annat fall inte reflekterat över. Jag är även tacksam för din 
fantastiska förmåga att lyssna, all din stöttning och naturligtvis även för att du korrekturläst mitt arbete. 
 
Trots att jag förmodligen aldrig kommer att sympatisera med tanken på att stolen har en grammatik, 
vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till min handledare Stefan Lundström. Tack för alla gånger 
som du har ifrågasatt mina formuleringar genom att ställa viktiga (och obekväma) frågor. Du har med 
ett mycket professionellt och kompetent handlag, utmanat och väglett mig i mitt sätt att tänka och 
hjälpt mig vidare i processen. Tack för att du alltid har funnits där. Utan dig hade jag troligen 
fortfarande famlat i förvirring.  
 
Slutligen går mina tankar till min klasskamrat och vän Agnes. Uppsatsskrivandet beskrivs av många 
som ett ensamarbete, kanske är det också så. Med dig har jag aldrig känt mig ensam under resans gång, 
även om jag ibland önskat att du inte har behov av att diskutera didaktiska implikationer okristligt 
tidigt på morgonen. Tack för all tid du har lagt ner på att läsa uppsatsen och för alla kloka synpunkter. 
Därtill har det även varit uppskattat att du har sett till att jag inte har behövt ge mig in i estetikens 
mysterier. Tack vare dig har uppsatsen ett tilltalande utseende. Tack för alla meningsfulla utbyten vi 
har haft under åren. Det har varit en ynnest att ha dig vid min sida under utbildningens gång och det 
är få förunnat att ha en kompetent kamrat som du är. Jag är innerligt tacksam över att våra vägar har 
mötts. 
 
 
 
Jokkmokk juni 2017 
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SAMMANFATTNING 

Inom svenskämnesdidaktisk forskning har digitala medier i undervisningen börjat få ett allt 
större fäste. Det som emellertid saknas är poddars plats i den digitala lärmiljön. Syftet med 
föreliggande undersökning var således att studera hur en didaktisk design som inkluderar 
poddar kan konstrueras för att motivera elever till muntlig framställning. Det empiriska 
materialet utgjordes av en triangulering baserat på enkäter, fokusgruppsamtal och 
observationer med etnografisk ansats. Målgruppen för undersökningen var en klass bestående 
av 15 elever från en kommunal gymnasieskola. För att undersöka huruvida motivationen hos 
eleverna förändrades, gjordes ett för- och eftertest utifrån en motivationsmodell. Modellen 
innehöll fem dimensioner, samtliga behandlades i både enkätundersökningen och under 
fokusgruppsamtalen. Resultatet visade att eleverna blev motiverade till muntlig framställning 
när poddar inkluderades i undervisningen. Vidare styrkte resultatet vikten av varierande 
undervisning, där alternativa strategier kopplade till muntlig framställning nyttjas. 
Undersökningen bidrar därför med ny kunskap om hur denna medieform formar villkor och 
möjligheter för kunskap i en allt mer digitaliserad skola. 
 

Nyckelord: muntlig framställning, podd, motivation, didaktisk design, medieekologi 
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ABSTRACT 

Within didactic research regarding Swedish as a subject, digital media has started to gain a lot 
of ground. However, the podcasts' place within the digital learning environment is missing. 
The purpose of the present study was therefore to study how a didactic design that includes 
podcasts can be constructed to motivate students to perform oral presentations. The empirical 
material was constituted by a triangulation based on surveys, focus group discussions and 
observations with ethnographic approaches. The target group for the study was a class 
consisting of 15 students from a public upper secondary school. In order to investigate 
whether the students' motivational levels were changed, a pre- and a post test were conducted 
using a motivational model. The model contained five dimensions which were all treated in 
the survey and the focus group discussions respectively. The result showed that podcasts can 
make students more motivated for oral presentations. Furthermore, the result stressed the 
importance of a varied pedagogy where alternative strategies linked to oral presentations are 
utilized. Therefore, the research contributes with new knowledge regarding how this form of 
media creates conditions and options for acquiring knowledge in an increasingly digitalized 
school. 
 
Keywords: oral communication, podcast, motivation, didactic design, media ecology 
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1 INLEDNING 
I dagens informations- och kommunikationssamhälle ställs höga krav på individers muntliga 
kompetens. Dessa krav återspeglas även i skolan, inte minst i svenskämnet. I ämnets syfte 
stipuleras bland annat att undervisningen ska stimulera elevers lust att tala och därmed stödja 
dem i deras personliga utveckling. Vidare ska eleverna ges möjlighet att bygga upp en tillit till 
den egna språkförmågan genom att tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- 
och samhällsliv (Skolverket, 2011). Som en följd av detta ska undervisningen ge eleverna 
rikliga tillfällen att tala och muntlig framställning har en central roll i svenskämnet. 
Svensklärare har följaktligen ett ansvar för elevers kommunikativa utveckling. Många elever 
upplever dock en stor ängslan att tala inför grupp och enligt Skolvärlden (2012) uppgav 18 
procent av eleverna på högstadiet och gymnasiet att de vid något tillfälle valt att stanna hemma 
istället för att tala inför grupp.  
 

Vid implementeringen av Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) stod det klart att 
inte enbart förmågor i läs- och skrivkompetens skulle prövas. Nytt i sammanhanget blev att 
muntlig framställning skulle prövas i ett övergripande svenskt provsystem. Rimligtvis skulle 
det nationella provet medföra en förhöjd status för muntligheten i svenskämnet. Enligt Palmér 
(2008) blev det dock inte så, åtminstone inte omedelbart. Eftersom den muntliga provdelen 
var frivillig till en början, valde drygt hälften av alla svensklärare bort den (Skolverket, 1998). 
Samtidigt var de skriftliga uppgifterna obligatoriska, vilket vittnar om deras obestridda 
ställning i svenskämnet. Fortfarande går det att skönja en viss maktordning i svenskämnet, där 
muntlig framställning är underordnad läs- och skrivutveckling. Till exempel pågår omfattande 
forskning inom skriv- och läsutveckling för att tillgodose alla elevers möjligheter att bli bättre. 
Samtidigt är muntlig framställning ett mindre beforskat område. Detta återspeglas även i 
svenskämnet där den skriftspråkliga utvecklingen ofta sätts i centrum. Palmér (2008) skriver 
att lärare därför tenderar att ta muntlig framställning för givet. Eleverna har redan lärt sig att 
tala innan deras skolgång påbörjats och därför finns sannolikt en förväntan om att denna 
förmåga redan är förvärvad. Det finns således en föreställning att elevers muntliga kompetens 
är medfödd och därmed inte kan påverkas. Den stora skillnaden mellan att tala och prata faller 
följaktligen i glömska.  
 
Traditionella muntliga framföranden är att betrakta som självskrivna inom svenskämnet. 
Vanliga lösningar för talängsliga elever är att läraren låter dem redovisa inför mindre grupper 
eller uppmuntrar dem med att ”det enbart är en fråga om ett par minuter att genomlida” 
(Olsson Jers, 2010). Det förekommer även tillfällen då elever vägrar att delta i muntliga 
framställningar och därför får problem med att klara slutbetyg i rådande kurs. I den muntliga 
delen av de nationella proven krävs exempelvis att eleverna ska tala inför grupp. Eftersom 
muntliga framställningar är obligatoriska i svenskämnet går det inte att bortse från att dessa 
spelar en central roll för elevernas möjlighet att uppnå kunskapskraven.  
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Trots att svenskämnet på många vis har förändrats, i och med läroplanen som trädde i kraft 
2011, förefaller ett traditionellt muntligt framförande vara självskrivet. Genom undervisning 
får eleverna fördjupad teoretisk kunskap om retorikens grunder och i teorin är det därför 
många elever som förstår vad som kännetecknar ett bra tal (Olsson Jers, 2010). Trots detta 
upplever en stor del elever ändå en oro att tala inför andra. Folkesson (2004) skriver att det 
saknas forskning om ungdomars språkutveckling och att skolan inte ger eleverna tillräckliga 
möjligheter till att utveckla muntlig kompetens. Olsson Jers (2010) är enig med föregående 
och skriver därtill att muntlig framställning inte har samma status som den skriftliga 
framställningen. Svenskämnet är i behov av nya didaktiska verktyg för att elevers motivation 
till muntlig framställning ska stimuleras. Samtidigt som muntlig framställning kan anses 
bristande i undervisningen, använder eleverna den kommunikativa förmågan i stor 
utsträckning på fritiden genom nya medieformer. Via dessa öppnas nya arenor för 
kommunikation och dialog. Dagens unga är således vana vid att använda olika 
medieteknologier för skilda ändamål och i olika kommunikativa situationer. Detta har även, i 
varierande grad, inneburit att populär- och mediekulturella kunskaper och erfarenheter förts 
in i undervisningen (Erixon, 2014).  
 
Idag är tillgången till och användningen av digitala resurser hög i Sverige. Enligt SCB (2016) 
hade 93 procent av alla som är folkbokförda i landet tillgång till internet i hemmet. Jämfört 
med 2015 är det en ökning med fem procentenheter. Vidare är tillgången som högst bland 
personer i åldern 16–54 år, där 97 procent har tillgång till internet i hemmet. I takt med att 
tillgången till internet ökat de senaste åren har även användandet av poddar ökat. En 
undersökning gjord av SCB (2012) påvisar att de mest frekventa användarna av poddar är 
mellan 16–24 år. Medieformen har fått genomslag bland ungdomar och har i ett flertal fall 
ersatt bloggandet. Under de senaste åren har även tillgången till digitala medier ökat i skolan, 
i synnerhet datorer. Enligt Skolverket (2013) har datorerna fördubblats i den svenska skolan 
under en sexårsperiod och i de kommunala gymnasieskolorna har nästan alla elever tillgång 
till egen dator. Som en logisk följd nyttjas därför dessa i varierande grad i undervisningen. Ett 
vanligt argument till införandet av datorer i skolan är möjlighet till bättre elevresultat. Bättre 
IT-utrustning genererar mer IT-användning vilket sannolikt leder till bättre resultat (Hylén, 
2013). Vidare skriver Hylén att när digitala resurser används i undervisningen, tycker elever 
att skolarbetet blir roligare. I sin tur betyder detta att de avsätter mer tid till skolarbetet, vilket 
förväntas leda till bättre studieresultat. Samtidigt ställs höga krav på den enskilda läraren då 
hen förväntas anpassa sin undervisning till digitala mediers behov.  
 
Dessa digitala lärresurser utmanar och medverkar till förändrade sätt att representera kunskap. 
Genom dessa medier kan elever erbjudas nya vägar att representera kunskap och de blir inte 
låsta vid enbart skrift- eller talspråk. Detta skapar i sin tur nya förutsättningar för 
undervisningen, både vad gäller arbetssätt och innehåll (Erixon, 2014). De digitala resurserna, 
däribland poddar, har således förändrat villkoren och premisserna för lärande. Med poddar är 
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det möjligt att vara både konsument och producent och det krävs inte längre en 
specialistkompetens för att exempelvis producera radio. Till skillnad från radio går det att 
lyssna på en podd när som helst och det är även möjligt att tillverka egna för publicering på 
internet. För produktion krävs en mikrofon, exempelvis en dator. I samma enhet finns 
vanligtvis lagring, klippning och publicering inbyggd. Därför är det praktiskt taget inga eller 
mycket låga startkostnader för produktion vilket medför att privatpersoner och kommersiella 
företag har likartade förutsättningar.  
 
Jämfört med många andra digitala medier har poddar fått ett ringa utrymme i undervisningen. 
I Sverige har medieformen fått en viss spridning i främst grundskolan. I dessa fall används 
poddar huvudsakligen för att träna muntlig förmåga (Skolvärlden, 2015). Internationellt har 
poddar fått ett större genomslag på både gymnasienivå och universitet, men i Sverige förefaller 
medieformen vara ett tämligen obrukat verktyg. Enligt Erixon (2014) står teknologi i relation 
till en undervisningspraktik, det vill säga metoder och sätt att planera undervisning på. 
Införlivandet av poddar i undervisningen kan därför skapa didaktiska potentialer, i synnerhet 
vad gäller den muntliga förmågan. Som påvisats nyttjas dock inte alternativa vägar för att 
motivera elever till muntlig framställning. En väg kan därför vara att arbeta med poddar för 
att stimulera elevers motivation till muntlig framställning. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med föreliggande undersökning är att, genom en didaktisk design, studera hur poddar 
kan fungera motiverande för elevers lust till muntlig framställning. Följande frågeställning är 
därför central för undersökningen: 
 

• Hur kan en didaktisk design som inkluderar poddar användas för att öka elevers 
motivation till muntlig framställning? 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 
Följande forskningsöversikt är uppdelad i två delar. I den första delen presenteras forskning 
om muntlig framställning och talängslan. Den andra delen behandlar poddar i relation till 
lärande. Utgångspunkten i översikten är att beröra forskning som anknyter till 
undersökningens syfte samt att belysa föreliggande undersöknings roll i relation till tidigare 
forskning inom området.  
 

3.1 MUNTLIG FRAMSTÄLLNING OCH TALÄNGSLAN 

Den språkliga verksamhet som sker när någon talar betecknas i läroplanen som muntlig 
framställning. Beteckningen inrymmer dock en mängd föreställningar om hur muntlig 
framställning kan konkretiseras i undervisningen, vilket gör att det är relevant att lyfta några 
perspektiv på dessa. Anward (1983) skiljer mellan styrd och fri monolog i muntlig 
framställning. Den första varianten, styrd monolog, karaktäriseras av ett formaliserat samtal, 
exempelvis en debatt, och innehåller flera deltagare där vanligtvis en person styr vem som får 
tala. Den andra varianten, fri monolog, beskrivs som självständig och kan både vara muntlig 
och skriftlig. Individen håller exempelvis ett föredrag eller skriver en artikel, någon 
replikväxling existerar således inte. Enligt Anward blir individens språk under uppväxten 
strukturellt allt mer komplext och vidgas till fler situationer och syften. Muntlig framställning 
hos individen går från kontextbundna yttranden till en kontextfri berättelse och slutligen 
vidare till en diskursiv framställning. Individens roll i muntlig framställning förändras 
följaktligen och enligt Anward går individen från att vara deltagare i olika former av dialoger 
som successivt blir friare, till att vara deltagare i olika varianter av monologer. I enighet med 
Anward är Libergs (2003) utgångspunkt språkutveckling som deltagande i olika verksamheter. 
Hon lägger dock till en sociokulturell lärandeteori och skriver att individen utvecklas mot en 
mer aktiv deltagare och medskapare av en social praktik. Genom lärandet utvecklas individen 
mot att kunna ge fler fria och solitära bidrag och genom individens sätt att delta utvecklas hen 
från att vara lyssnare till att slutligen bli huvudaktör.      
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Palmér (2008) använder beteckningen förberett tal, som motsvarar Anwards (1983) fria 
monolog. Begreppet inrymmer en föreställning om att elever på något sätt ska vara förberedda 
inför en muntlig framställning. Genom etnografisk och samtalsanalytisk metod undersökte 
Palmér muntlig kommunikation ur ett språkutvecklingsperspektiv i två klasser i yrkes-
förberedande program på gymnasiet. Syftet med studien var att undersöka den muntliga 
kommunikation som inbegrep resonemang och förberett tal I lärandeprocessen I svenska och 
karaktärsämnen. Studiens resultat visar att undervisningen på yrkesförberedande program kan 
erbjuda elever olika förutsättningar för muntlig språkutveckling. Eleverna på det vårdnads-
inriktade programmet deltog i mer varierad kommunikation jämfört med eleverna på det 
tekniskt-praktiskt inriktade programmet. Vidare avspeglades dessa klassers muntliga kultur 
deras sätt att genomföra den muntliga delen av nationella provet. Palmér hävdar därför att 
resonemang och förberett tal förefaller vara mer beroende av hur undervisningen organiseras 
och av kunskapsideologiska värderingar, än vilket skolämne som studeras. Avslutningsvis 
påvisar studien vikten av dialogisk undervisning där alla elever, oavsett program, utmanas i 
både resonemang och förberett tal.  
 

Garme (2006) framhåller, i en översikt om muntlighet och språkutveckling, vikten av problem-
lösande smågruppssamtal. I denna form av samtal arbetar eleverna utan lärarens omedelbara 
medverkan. Dessa samtal måste konstrueras så att de ger upphov till diskussion, där det inte 
nödvändigtvis finns något rätt eller fel svar. Även Rooswall Persson (2000) har tagit fasta på 
smågruppssamtalens effekter för lärande. Resultatet visar att elevernas lärande främjas om 
minst en elev leder samtalet och ser till att alla i gruppen ges möjlighet att komma till tals. 
Cohen och Lotan (1997) har undersökt smågruppssamtalens effekter på elevgrupper och deras 
resultat påvisar att interaktionen som frammanas i smågruppssamtal kan göra interaktionen 
mellan elever mer jämlik. Både Molloy (2002) och Hägerfelth (2004)  poängterar emellertid 
riskerna med denna form av samtal. Molloy skriver att smågruppssamtal kan fungera 
marginaliserande, då en del elever inte vågar uttrycka sin åsikt. Vidare skriver Hägerfelth att 
samtalen kan bli begränsade till att enbart behandla ett ämne på ytan och att eleverna sällan 
nyttjar de begrepp som uppgifterna behandlar. Därför är det centralt att läraren konstruerar 
uppgifter som uppmuntrar till olika synsätt. 
 

Olsson Jers (2010) skriver att alla elever som studerar vid gymnasieskolan har en lång 
erfarenhet av att vara talare i den miljön som skolan utgörs av. De bär med sig olika 
bakgrunder och förhåller sig därför olika till muntlig framställning. Olsson Jers skriver 
följande: ”En del är estradörer, andra tycker att det är ´helt okej´ och ytterligare andra skulle 
helst vilja utebli när det är aktuellt med muntlig framställning som redovisningsform” (s. 102). 
Enligt henne kan en elev som pratar mer uppfattas som flamsig och framfusig samtidigt som 
en tystare elev kan uppfattas som blyg och känslig. Båda dessa beskrivningar av elever är 
negativa konnotationer och kan dessutom bli stigmatiserande. Dessa ofta statiska 
uppfattningar riskerar att bli låsta kommunikativa positioner där elever och lärare har olika 
uppfattning om varandra. I undervisningssammanhang finns det därför en risk att det fästs 
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för stort fokus på den enskilda eleven som talare vid arbetet med muntlig framställning i 
klassrummet (Olsson Jers, 2010). 
 

Elever som upplever en rädsla för att tala inför andra brukar vanligen benämnas talängsliga. 
McCroskey och Richmond (1991, s. 13) beskriver begreppet på följande sätt: ”Fear or anxiety 
associated with either real or anticipated communication with another person or persons”. 
Enligt dem har ungefär 20 procent av eleverna i skolan talängslan och vanligtvis har elever 
med talängslan låg självkänsla samt låg vilja att kommunicera. De kan därför riskera att 
uppfattas som osäkra, otillgängliga och svåra att kommunicera med. Dessutom riskerar de att 
hamna efter i kunskapsutvecklingen eftersom de ofta tenderar att undvika att ta hjälp av andra 
elever och lärare, då de undviker kommunikationstillfällen i stor utsträckning. Skolmiljön har 
en avgörande roll för hur talängslan fortskrider. Därför måste det enligt McCroskey och 
Richmond finnas alternativa vägar till hur talängsliga elever löser muntliga skoluppgifter. 
Elever med talängslan erbjuds vanligen att komplettera muntlig framställning skriftligt, vilket 
inte utvecklar dem i en muntlig kommunikativ riktning. McCroskey och Richmond skriver att 
det därför är av största betydelse att lärare bedriver en medveten muntlig träning med eleverna, 
där alternativa strategier kopplade till muntlig framställning nyttjas. Vidare behöver elever ges 
möjlighet att arbeta med muntlig framställning i mindre grupp eftersom det kan vara enklare 
att agera muntligt inför en mindre publik.  
 

Talängslan är således ett utbrett problem bland elever och de behöver ges möjlighet till 
alternativa vägar för att tala inför grupp, vilket både McCroskey och Richmond (1991) och 
Olsson Jers (2010) skriver. Jag delar Anwards (1983) syn på hur muntlig framställning 
utvecklas och det är därför centralt att eleverna ges möjlighet att tala i olika former av dialoger, 
som successivt blir friare. Därigenom utvecklas de sedermera till att bli deltagare i olika former 
av monologer. I följande avsnitt behandlas tidigare forskning om hur poddar har nyttjats i 
relation till individers lärande. 
 

3.2 PODDAR OCH LÄRANDE 

Forskning om lärande och digitala resurser är omfattande. I detta avsnitt ges en översikt av 
tidigare studier som berör poddar och lärande, vilket är ett mindre beforskat område. Den 
största delen återfinns internationellt, framför allt i Kanada och USA, och är vanligen 
centrerad till högre studier eller distansundervisning. I USA och Kanada har medieformen 
börjat få ett stort genomslag på både skolor och universitet och nyttjas främst som verktyg 
för att lyssna på föreläsningar och genomgångar (Jham, Duraes, Stassler & Sensi, 2007). Jham 
et al. (2007) skriver att det råder ett växande intresse för poddar bland yngre och att den därför 
är väl lämpad att använda inom undervisning. Enligt författarna är den största fördelen med 
medieformen att den är tillgänglig hela tiden och överallt, förutsatt att det finns tillgång till 
internet. De skriver vidare att poddar kan betraktas som ett komplement till föreläsningar 
eftersom dessa går att lyssna på hur många gånger som helst. Centralt i artikeln är 
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medieformens ”enkelhet”, eftersom den anses vara lättillgänglig och enkel att producera. 
Slutligen uppmanar Jham et al. (2007) fler lärare till att använda poddar i undervisningen, då 
denna teknik kan stimulera och uppmuntra elever till lärande.  
 

Även Evans (2008) har i en kvantitativ studie tagit fasta på samma fördelar som Jham et al. 
(2007) med medieformen i undervisningen. I studien deltog 196 studenter i åldrarna 18–25. 
Genom användningen av poddar kunde studenterna se eller lyssna på undervisningen när de 
ville och så ofta som de själva valde. Studenterna var sedan tidigare väl förtrogna med 
medieformen, vilket Evans skriver kan vara en anledning till att de relativt enkelt anammade 
lärandeverktyget. Efter avslutad kurs fick studenterna fylla i en enkät om deras erfarenheter 
om denna form av lärande. Frågeformuläret behandlade deras attityder till föreläsningar, 
poddar, anteckningar och läroböcker. Resultatet av studien påvisar att studenterna ansåg att 
medieformen var ett effektivare verktyg än både läroböcker och anteckningar i deras 
lärandeprocess. Resultatet visar även att de var mer mottagliga för läromedel i form av en 
podd, jämfört med en traditionell föreläsning eller lärobok. Slutligen hävdar Evans att 
resultatet av studien styrker det faktum att användningen av poddar i undervisningen har 
betydande fördelar för hur studenterna själva upplever att de kan lära sig. Dessa fördelar, samt 
poddens flexibilitet, kan ha en betydande potential som ett innovativt lärandeverktyg för 
vuxenstuderande i högre utbildning. 
 

Hasan och Hoon (2013) har en liknande utgångspunkt som de föregående. De har emellertid 
adderat ett andraspråksperspektiv i studien. Resultatet av studien visar att poddar kan vara ett 
bra pedagogiskt verktyg för att utveckla olika färdigheter i andraspråksinlärning. Författarna 
skriver att poddar stödjer lärandet, inte enbart inom att tala och lyssna, utan också inom andra 
språkkunskaper och områden, bland annat grammatik, uttal och ordförråd. Genom att 
tillämpa poddar i undervisningen gynnas elevernas lärande på ett mer fördelaktigt sätt jämfört 
med traditionella metoder. Forskarna skriver vidare att integrerandet av poddar i 
undervisningen kan förbättra elevernas studieresultat, öka motivationen och främja lärandet. 
Studiens resultat visar även att eleverna var positiva till att använda medieformen i 
undervisningen. Hasan och Hoon skriver att det kan bero på att eleverna får möjligheten att 
lära sig i sin egen takt och att de kan lyssna på material som de missar eller upprepade gånger 
inte förstår. Sammantaget påvisar studien att attityder och uppfattningar gentemot poddar 
främst är positiva. 
 

Coutinho och Motas (2011) undersökning skiljer sig på ett avgörande sätt mot de föregående. 
De har studerat hur elever kan skapa egna poddar och vilka uppfattningar elever har av att 
vara producenter av medieformen. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 6 i en skola i 
Portugal. En podd skapades och flera aktiviteter utvecklades i klassrummet för att utnyttja 
verktygets potential för undervisning och lärande. Även om podden förvaltades av läraren var 
det publicerade innehållet främst utvecklat av eleverna. Vid slutet av året utvärderades denna 
informella inlärningsverksamhet med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa 
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datainsamlingstekniker. Resultatet visar att podden gjorde eleverna delaktiga i undervisningen, 
vilket de upplevde positivt. 
 

I Sverige är poddar fortfarande en förhållandevis ny företeelse i utbildningssammanhang men 
har under de senaste åren börjat få en viss spridning. Detta är dock ännu begränsat och få 
artiklar inom ämnet återfinns. Nyman och Sennerud (2015) har i ett utvecklingsarbete 
undersökt om poddar kan skapa motivation hos elever och om verktyget kan leda till ökad 
måluppfyllelse i svenska. Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är att se lärande som en social 
handling och att skapa ett inkluderande arbetssätt där elever lär av varandra vid inspelningen 
av poddar. Undersökningen är centrerad till årskurs 8 på högstadiet och materialet består av 
elevernas inspelade poddar, en planering samt författarnas observationer. Resultatet av 
undersökningen påvisar att eleverna blev motiverade av arbetet och att de utvecklats i att 
samtala. Slutligen skriver Nyman och Sennerud att det finns goda skäl till att tro att 
införlivandet av poddar i undervisningen kan leda till ökad måluppfyllelse i svenska. 
 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att poddar i undervisning fortfarande är ett 
relativt obeforskat område, framför allt i Sverige. Undersökningarna som gjorts internationellt 
påvisar dock att poddar i undervisningen börjar få ett allt större fäste eftersom medieformen 
erhåller didaktiska potentialer, både vad gäller förmågan att tala och lyssna. Muntlig 
framställning är en grundläggande kunskap som elever ska förvärva i ämnet svenska. Som 
påvisats upplever många elever dock en stor ängslan att tala inför grupp och att dessa elever 
bör erbjudas alternativa muntliga framställningar. Tidigare forskning inom området belyser att 
poddar erhåller didaktiska potentialer i klassrummet och det är således rimligt att pröva om 
denna medieform kan motivera elever till muntlig framställning.  
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4 METOD OCH MATERIAL 
För att besvara undersökningens syfte har olika metoder använts. Det empiriska material som 
undersökningen utgår från är enkäter, intervjuer och observationer. Till följd av detta krävs 
olika metodiska angreppssätt och följaktligen olika metodiska överväganden. Därför 
presenteras varje material för sig. Enkäterna har kvantitativ ansats, intervjuerna är halv-
strukturerade i fokusgrupper och observationerna har etnografisk ansats. De olika metodiska 
angreppssätten förklaras utförligare senare i detta avsnitt.  
 

Då utgångspunkten är att varva teoretisk grund med praktisk verksamhet, utgår föreliggande 
undersökning från fältet designforskning. Designforskning kan ses som ett sätt att förena teori 
med praktik och därigenom utveckla teorier i relation till innehållsspecifik didaktisk kunskap 
(van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). Inom fältet återfinns 
forskningsinriktningen Design-based research (DBR), som karaktäriseras av att forskning 
bedrivs i autentiska undervisningsmiljöer och syftar till att utveckla undervisningsmetoder. 
Detta är även fallet för denna undersökning, där en didaktisk design prövades i en under-
visningssekvens vars syfte var att utveckla nya metoder för muntlig framställning. DBR har 
under de senaste åren blivit ett allt vanligare inslag i forskning. Wang och Hannafin (2005) har 
definierat inriktningen på följande sätt: 
 

A systematic but flexible methodology aimed to improve educational practices through 
iterative analysis, design, development, and implementation, based on collaboration among 
researchers and practitioners in real-world settings, and leading to contextually-sensitive 
design principles and theories (s. 6) 

 

Gemensamt för studien av det empiriska materialet är det kvalitativa angreppssättet genom 
projektet DBR. Inom kvalitativ forskning ses forskarens tankar, erfarenheter och känslor som 
viktiga tillgångar i tolkningen (Stukát, 2011). En del kritik riktas mot denna forskning för att 
den bland annat är svår att generalisera och att forskaren kan missa saker för att hen kan bli 
”hemmablind” (Svensson & Starrin, 1996). Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska dessa 
potentiella nackdelar istället ses som resurser, eftersom tidigare kunskaper och erfarenheter är 
centrala för att upptäcka nyanser inom forskningsområdet.  
 

Det kvalitativa materialet, intervjuerna och observationerna föregicks av det kvantitativa 
materialet, enkätundersökningen. Därför utgår föreliggande undersökning från en så kallad 
triangulering, där tre olika sätt att samla data har kombinerats för att skapa klarhet om samma 
fenomen. Triangulering har nyttjats för att belysa undersökningen ur olika perspektiv och 
stärker vanligtvis undersökningens grad av trovärdighet (Svensson, 1996). Grundprincipen i 
triangulering är att förståelsen ökar då det undersökta betraktas från flera håll. Dessutom kan 
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de olika metoderna kompensera för de begränsningar som varje metod erhåller. Vid främst 
intervjuer är triangulering fördelaktigt eftersom det kan säkerställa svarens giltighet 
(Denscombe, 2009). Svensson (1996) skriver att med hjälp av metodisk triangulering kan 
felkällor balanseras och en fylligare bild av verkligheten kan uppnås för att förklara och 
beskriva komplexa sammanhang. Bell (2006, s. 116) skriver att ”[n]yckeln till triangulering är 
att betrakta samma sak utifrån olika synvinklar för att på så sätt kunna bekräfta eller ifrågasätta 
de resultat man fått ( … )”. Vidare är triangulering användbart både vad gäller kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoder (Bryman, 2011). Denna undersökning inleddes med en 
kvantitativ ansats genom en enkätundersökning, för att få fördjupad förståelse för ämnet och 
fungerade även som utgångspunkt vid planeringen av gruppintervjuerna. Därefter 
genomfördes en etnografisk observation som följdes av gruppintervjuer. Undersökningen 
genomfördes således i tre faser.  
 

I inledningsskedet av undersökningen kontaktades en verksam svensklärare vid en kommunal 
gymnasieskola i Norrbotten med förfrågan om deltagande i undersökningen. Kravet för 
deltagande var att läraren under pågående period undervisade i Svenska 1. Valet kan därför 
betraktas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Undersökningen är gjord i enighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002). Eftersom undersökningen inte innefattade frågor av privat eller etiskt känslig 
natur bedömdes att enbart rektor behövde ge sitt samtycke. Utöver rektors samtycke har även 
alla elever givits grundläggande information om undersökningen och kunde när som helst 
under undersökningens gång välja att avbryta. Alla medverkande elever är avidentifierade och 
materialet som undersökningen vilar på kan inte härledas till någon enskild individ 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 

4.1 ENKÄTUNDERSÖKNING  

För att utröna om motivationen hade höjts besvarade eleverna enkätundersökningen vid två 
tillfällen. Första tillfället skedde före den didaktiska designen prövats i undervisningen och det 
andra tillfället var efter att lärsekvensen avslutats. Insamlingsmetoden blev gruppenkät 
eftersom jag ämnade nå en specifik elevgrupp när denna var samlad samtidigt. Genom den 
första enkätundersökningen ville jag ta reda på elevernas motivation till muntlig framställning 
för att sedan, vid den andra enkätundersökningen, utröna på vilket sätt motivationen hade 
förändrats.  
 

Eleverna besvarade enkäten digitalt via Google Formulär. Detta skedde vid lektionstillfällen 
som både läraren och jag närvarade vid. Fördelen med min närvaro var att oklarheter gällande 
enkäten kunde redas ut. Alternativet hade varit att skicka enkäten med post och låta läraren 
ansvara för insamlingen. Detta tillvägagångssätt bedömdes som sämre eftersom det hade 
kunnat generera en mindre andel besvarade enkäter. Samtidigt fanns en potentiell risk 
eftersom eleverna kunde ha påverkats av min närvaro. Detta försökte kringgås genom att jag 



11 
  

varken diskuterade motivation, talängslan, den didaktiska designen eller att eleverna skulle 
besvara ytterligare en enkätundersökning. Ju större kännedom eleverna hade av under-
sökningen desto mer riskerade de att påverkas. Eleverna hade vetskap om att jag skulle delta 
under några lektionstillfällen framöver, att läraren skulle pröva en didaktisk design som jag 
tillhandahöll och att undersökningen behandlade muntlig framställning. Eleverna har 
följaktligen inte haft kännedom om undersökningens övergripande syfte, det vill säga om 
poddar ökat deras motivation till muntlig framställning. Eleverna ställde dock inga frågor 
varken under första eller andra enkätundersökningen. Under båda tillfällena blev eleverna 
ombedda att besvara enkäten individuellt. De hade emellertid placerat sig relativt nära 
varandra, vilket möjligen medförde att samtal elever emellan kan ha ägt rum. Detta var dock 
ingenting som uppmärksammades under något av tillfällena. 
 

Frågorna var utformade som påståenden där elevernas svar angavs enligt likerttyp på 
ordinalskalenivå (Trost, 2001). Enkäten hade därför två utsatta extrempunkter: ”instämmer 
inte alls” och ”instämmer helt”. Däremellan återfanns fyra ej namngivna värden. Enkäterna 
var således utformade efter en sexgradig skala där enbart slutna frågor ställdes. Eftersom 
enkäterna skulle efterträdas av intervjuer ansågs öppna frågor omotiverade att ställa. 
Enkäterna gav inte utrymme för en neutral svarsmöjlighet, det vill säga med ett udda antal 
värden. Eleverna tvingades således att positionera sig genom att ta ställning till en positiv eller 
negativ ståndpunkt efter den sexgradiga skalan. Enkäten utformades i enighet med 
motivationsteorin som undersökningen utgår från (se avsnitt 5.3). Inom teorin utgår man från 
de fem dimensionerna: variation i skolan, uppgiftens identifierbarhet och helhet, skolarbetets 
betydelse, självbestämmande och feedback från skolresultat. Alla dessa fem dimensioner 
behandlades i varierande utsträckning i enkätundersökningen och utgjorde även 
utgångspunkten för frågorna under intervjuerna. 
 

I bilaga 1 och 2 återfinns enkätundersökningen i dess helhet. Vad beträffar hur svaren från 
enkätundersökningen skulle tolkas fanns åtminstone tre alternativ på lägesmått, antingen 
genom typvärde, median eller medelvärde. Eftersom det var ett ringa antal deltagare med 
relativt små skillnader utifrån en sexgradig skala, bedömdes att typvärde och median var 
missvisande. Dessa två lägesmått tenderade därför att inte vara tillräckligt informativa. Mot 
bakgrund av detta beslutades medelvärde som mått på att beskriva svarsfördelningen. Vidare 
presenteras resultatet av medelvärdet med decimaler, då det ger ytterligare beskrivningar av 
svarsfördelningen.   
 

En fördel med att välja en digital form av enkätundersökning är att frågorna går att markera 
som obligatoriska. Detta gjordes i föreliggande undersökning, vilket medförde att eleverna 
besvarade alla frågor. Svaren på enkäterna användes som underlag för intervjuerna, då dessa 
kunde ge en förståelse för de uppfattningar som råder kring muntlig framställning. För att 
uppnå tillförlitliga resultat framhåller Trost (2001) att syftet måste vara klart och preciserat, 
vilket har beaktats vid utformningen av enkäterna. Eleverna informerades muntligt om att 
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enkäterna var frivilliga och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. Vidare 
fick de muntlig kännedom om att enkäterna var anonyma och inte möjliga att spåra till någon 
enskild individ. Båda enkätundersökningarna besvarades av femton elever. 
 

4.2 FOKUSGRUPPSAMTAL 

Enkäterna var, som nämnts, styrda till fasta svarsalternativ. Syftet med intervjuerna var därför 
att ge ett större utrymme för elevernas röster jämfört med det som gavs via enkäterna. 
Intervjuerna kunde ge djupare inblick i hur den didaktiska designen påverkade elevernas 
motivation. För att komplettera datainsamlingen som enkäterna genererade, gjordes därför 
intervjuer med elever i fokusgrupper. Enligt Wibeck (2010) är metoden en form av fokuserad 
gruppintervju, där människor tillsammans diskuterar ett givet ämne på uppdrag av forskare. 
Fokusgrupper som metod var väl lämpad då de intervjuade delade en gemensam upplevelse, 
det vill säga den didaktiska designen. Det huvudsakliga syftet med fokusgruppsamtalen var att 
få beskrivningar av elevernas upplevelse av den didaktiska designen. För att eleverna skulle ha 
undervisningen färskt i minnet utfördes samtalen veckan efter att den didaktiska designen 
hade avslutats. Innan det sammanställdes dock svaren från enkäterna för att utröna om det 
var någon specifik fråga som behövde ställas under intervjuerna. Intervjufrågorna 
formulerades därför med utgångspunkt i det teoretiska ramverket, utifrån svaren på 
enkätresultatet och observationerna. 
 

En intention med fokusgruppsamtalen var att låta hela klassen komma till tals. Därför lämpade 
sig samtal i grupper om fem–sex elever, som konstruerades av läraren. Utifrån mitt önskemål 
bestämde läraren grupperna med utgångspunkt i vilka elever som vanligtvis  umgicks med 
varandra. Genom denna metod gavs eleverna möjlighet att diskutera frågorna med varandra, 
vilket kan öppna upp för mer djupgående svar (Bryman, 2011). Individuella intervjuer kan 
innebära att eleverna ser sig underlägsna den som intervjuar eftersom de inte känner personen. 
Genom gruppintervjuer kan därför eleverna bli tryggare i sina uttalanden. Utifrån en tidsaspekt 
hade det inte funnits möjlighet att intervjua hela klassen individuellt och därför lämpade sig 
fokusgruppsamtal. Under intervjuerna var det viktigt att säkerställa att samtliga elever gavs 
möjlighet att komma till tals. Därför har det varit viktigt att vara uppmärksam på om en del 
elever varit mer framträdande och påverkat gruppen, på både ett explicit och implicit sätt. 
Exempelvis kan respondenterna påverka varandra och gruppintervjuer kan därför tendera att 
skapa en form av majoritetsåsikt, som egentligen inte omfattas av någon (Stukát, 2011). 
 

Utifrån syftet användes vidare en halvstrukturerad intervjuform med ett öppet frågeformulär, 
eftersom det är i interaktionen mellan intervjuaren och respondenten som kunskap bildas 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) åtföljs en halvstrukturerad 
intervju av en intervjuguide med öppna frågor. En intervjuguide fungerande därför som 
utgångspunkt för fokusgruppsamtalen (se bilaga 3). Eleverna tog inte del av intervjuguiden i 
förväg. Motivet till detta val grundades dels i en strävan efter att uppnå dialoger då eleverna 
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gavs möjlighet att tala relativt fritt om hur de upplevde den didaktiska designen, dels i en 
strävan att förstå den didaktiska designen från elevernas synvinkel och därmed utveckla 
mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom denna intervjuform styrde 
inte jag samtalen, vilket medförde att samtalen behandlade saker som inte i första hand var 
relevanta för uppsatsens syfte. Samtidigt minskade risken för att ledande frågor eller frågor 
med ett fåtal svarsalternativ ställdes (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Bryman (2011) kan 
de eventuella sidospår som uppstår under denna intervjuform vara viktiga för deltagarna. 
Forskaren måste därför inta ett lyhört förhållningssätt och vara försiktig med att styra dem för 
mycket.  
 

En ytterligare aspekt som är viktig att ta hänsyn till är att miljön kan ha en avgörande betydelse. 
Det föreligger en risk med att eleverna kan känna sig i underläge och därmed upplever att de 
bör säga saker som den som intervjuar vill höra (Bryman, 2011). För att minimera denna risk 
har en lämplig lokal nyttjats, där samtliga samtal kunnat genomföras ostört. Förhoppningsvis 
upplevde eleverna att de befann sig i en trygg miljö. Vidare gavs eleverna tillräckligt med 
information gällande varför de blev intervjuade. Även detta har varit problematiskt eftersom 
de inte skulle bli påverkade i någon riktning. Eleverna som deltog i intervjuerna har 
informerats om möjligheten att tillägga saker efter intervjun avslutats. I enbart ett fall har en 
elev kommenterat intervjun i efterhand och eleven ville då förtydliga något som hen upplevde 
hade blivit oklart.  
 

I förväg informerades eleverna om att intervjuerna skulle ta mellan 45–60 minuter. I realiteten 
blev samtalen istället mellan 30–45 minuter. En förklaring till detta torde vara att eleverna i 
vissa grupper var relativt eniga och det uppstod inte någon intensivare diskussion gällande 
frågorna. En del elever svarade enbart på tilltal och det blev därför viktigt för mig som 
samtalsledare att se till att alla elever kom till tals under varje fråga. De diskussioner som 
förväntades frammanas genom denna form av samtal blev i själva verket mindre märkbara. 
Min roll som samtalsledare blev därför mer ledande än planerat.  
 

Efter tillstånd från eleverna valdes ljudinspelning som dokumentationsmetod under 
intervjuerna. Centrala delar ur fokusgruppsamtalen är transkriberade, men primärt är det 
använt som ljudmaterial. Vid transkriberingen har delarna överförts till skriftspråk. Detta har 
inte påverkat syftet med undersökningen utan enbart gjorts för läsbarhetens skull. Bryman 
(2011) skriver att ljudinspelning är en adekvat form av dokumentation under fokusgrupp-
samtal då det underlättar för forskaren att veta vem som har sagt vad samt hur språkbruket 
yttrar sig. Vidare möjliggjorde ljudinspelning ett bättre flyt i diskussionerna eftersom de 
intervjuade kunde tala obehindrat, vilket inte hade varit fallet om forskaren antecknat. Dock 
poängterar Dahlin-Ivanoff (2015) att ljudinspelning som dokumentationsmetod kan påverka 
de intervjuade i en viss riktning. Min mobiltelefon användes som ljudupptagning vid samtalen 
och placerades utom synhåll för eleverna, detta för att minimera risken att de skulle störas av 
den.  
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Avsikten var att ha fokusgruppsamtalen under lektionstid för att få så stort deltagande som 
möjligt. På grund av ett pressat tidsschema kunde dock inte läraren avsätta tid för detta, varpå 
samtalen ägde rum utanför lektionstid. Lyckligtvis valde alla elever förutom en att delta. Totalt 
intervjuades tre grupper. I en grupp intervjuades sju elever och i de resterande två intervjuades 
fem elever. Tre elever i klassen läste kursen Svenska som andraspråk 1 och hade förberedelser 
inför Nationella prov i engelska under lärsekvensen. De deltog således inte i enkätunder-
sökningen eller vid någon av lektionerna under lärsekvensen. Av dessa skäl var det således 
omotiverat att de tre eleverna deltog i fokusgruppsamtalen. För att undvika missförstånd 
bedömdes det i samförstånd med läraren att de ändå skulle ges möjlighet att delta i samtalen. 
Eleverna valde att delta i fokusgruppsamtalen men deras utsagor har inte använts i 
undersökningen. Syftet med intervjuerna är inte att dra några generella slutsatser i kvantitativa 
termer, utan bör istället ses som ett försök till ökad förståelse om hur elever kan uppfatta 
poddar i förhållande till muntlig framställning. 
 

4.3 OBSERVATIONER 

Klassrumsobservationerna utgick från en etnografisk metod. Enligt Kullberg (1996) har 
etnografin utvecklats inom etnologisk och antropologisk forskning där folk och kulturer varit 
främmande ur forskarens perspektiv. Etnografi har även blivit respekterad inom skolforskning 
och en utbredd klassrumsetnografisk forskning har därför vuxit fram. Inom fältet för Svenska 
med didaktisk inriktning (SMDI) återfinns exempelvis klassrumsundersökningar gjorda av 
Malmgren (1992), Molloy (2002) och Olin-Scheller (2006). Den etnografiska metoden 
kännetecknas av öppenhet och går därför att betrakta som förutsättningslös eftersom 
forskaren utgår från att nya frågeställningar uppkommer under undersökningens gång. 
Forskarens uppgift är därför att försöka förstå människors sätt att lära och leva. För att förstå 
det samlar forskaren in människors erfarenheter och upplevelser genom att studera deras 
handlingar och genom att ta del av deras yttranden (Hymes, 1996).  
 

Enligt Hymes (1996) kan inte en undersöknings resultat enbart redovisas i strukturella termer, 
utan bör istället presenteras som berättelser. Forskarens person blir därför betydelsefull när 
skapandet av dessa berättelser sker, allt från fältarbetet till redovisningen av forskningen. 
Forskaren som deltagande observatör ses därför som ett undersökningsintrument, instrument 
of inquiry, eftersom hen bär med sig personliga egenskaper och erfarenheter som alltid i någon 
mån är subjektiva men som även ger tillgång till kunskaper. På grund av detta är det vanligt 
att forskaren själv görs synlig i redovisningen för att läsaren ska få en uppfattning om 
forskarens positionering. Genom observationerna har föreliggande undersökning en 
etnografisk ansats eftersom jag ämnade förstå om poddar genom den didaktiska designen 
kunde motivera elever till muntlig framställning. Som deltagande observatör har jag därför 
försökt att förstå hur detta digitala verktyg kan fungera motiverande. Därför är delar av 
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resultatet för föreliggande undersökning etnografiskt inspirerat för att förstå hur poddar kan 
fungera motiverande för elevers muntliga framställning.  
 

Närvaron som den deltagande observationen frammanar, innebär inte ett passivt mottagande, 
utan forskaren blir aktiv och producerar data (Beach, 2005). I enighet med etnografisk 
forskning ska forskaren lämna en tät beskrivning av det studerande objektet och göra osynliga 
former synliga för att utreda hur mening skapas (Geertz, 1993). I en etnografisk ansats görs 
således försök att återge andras sociala verklighet genom att analysera den egna erfarenheten 
av att samspela och att vara i andras värld. Den subjektiva erfarenheten som därmed 
frammanas ger förståelse för betydelsefulla processer i den studerade miljön. Det är viktigt att 
klargöra att det resultat som framskrider är återskapat efter vissa metodologiska premisser. 
Tolkningen av observationerna och intervjuerna bär spår av vissa förutfattade 
grundantaganden. Därför är det viktigt att kritiskt granska sina egna grundantaganden genom 
hela processen och vara öppen inför de data som påträffas. 
 

Eftersom den didaktiska designen utformades efter kursen Svenska 1 fanns två klasser 
tillgängliga vid den aktuella skolan. I och med att jag avsåg att närvara vid samtliga 
lektionstillfällen valdes av tidshänsyn en av klasserna ut. Eleverna i den aktuella klassen har 
givits information kring varför jag skulle närvara vid de nästkommande lektionerna och gavs 
därefter möjlighet att ställa frågor om undersökningen. Ingen elev har dock ställt någon fråga 
till mig gällande undersökningen. Syftet med observationerna var att studera hur den 
didaktiska designen fungerade och var vägledande vid tolkningen av resultatet. Observations-
formen är öppen, det vill säga eleverna och givetvis även läraren var medvetna om att jag 
skulle observera hur den didaktiska designen fungerade i klassrummet. Eleverna fick även, 
som tidigare nämnts, övergripande information om syftet med undersökningen och var 
således medvetna om vad jag ämnade studera. Observationerna under lektionstillfällena 
bevarades genom ett observationsprotokoll. 
 

Vid deltagande observationer är det centralt att vara medveten om att observatörens närvaro 
inte går obemärkt förbi. Två centrala begrepp inom deltagande observation är närhet och 
distans. Dessa går att betrakta som motstridiga eftersom forskaren deltar (genom närhet) men 
samtidigt observerar (genom distans). Därför är det viktigt att forskaren reflekterar över sin 
roll som observatör (Devault & Devault, 2002). Trots att det finns kännedom om vilka 
störningar deltagandet kan medföra och att jag även i möjligaste mån försökt förhindra dessa, 
kan en observatör aldrig vara helt dold i klassrummet. Observatören är således deltagare i 
undervisningssituationen och påverkar hur datamaterialet gestaltar sig. För att min närvaro 
under observationerna skulle vara mindre påtaglig placerade jag mig längst bak i klassrummet. 
Läraren informerades på förhand om min roll som observatör, utan möjlighet att vara 
behjälplig under pågående undervisning. Detta visade sig fungera väl i praktiken. Läraren 
förklarade dock att det ibland kunde vara svårt att förhålla sig till detta men försökte i 
möjligaste mån att inte aktivt interagera med mig under lektionerna. När eleverna arbetade 
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självständigt i andra salar förekom det tillfällen då läraren behövde rådfråga om saker som 
gällde upplägget på lärsekvensen. Detta bedömdes dock inte ha påverkat undersökningen i 
någon vidare utsträckning. Eleverna föreföll inte heller ha blivit påverkade av min närvaro i 
någon nämnvärd utsträckning. Eftersom läraren utförde den didaktiska designen hade hen 
kännedom om undersökningens övergripande syfte, det vill säga om poddar kan motivera 
elever till muntlig framställning. Läraren hade även insyn i hur undersökningen skulle 
genomföras och utifrån vilka teoretiska premisser undersökningen var utformad efter. Vidare 
har även läraren på förhand informerats om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002).  
 

4.4 DESIGN-BASED RESEARCH 

Carlgren (2011) skriver att forskning inom utbildning tenderar att ses som universitetsbaserad 
och teorigrundad och att gapet mellan forskning och lärares verksamhet är stort. Den 
universitetsbaserade forskningen behandlar sällan frågor som lärare har att arbeta med. 
Forskning som görs i ”verkligheten” tenderar snarare att studera en slags syn på eller om ett 
fenomen. Naturligtvis är denna forskning viktig i sig, men kan inte i första hand användas i 
lärares arbete. När lärare deltar i olika forskningsprojekt beskrivs vanligen resultatet i termer 
av hur lärare lärt sig, snarare än vilka kunskaper som utvecklats. Carlgren jämför detta med 
vårdområdet där det finns forskningsansatser av ”klinisk” art, där grundläggande teoretisk 
forskning varvas med praktisk verksamhet, vilket saknas inom utbildningsområdet.  
 

Carlgren (2011) skriver att det krävs mer former av ”klinisk” art för att forskning inom 
utbildning ska kunna stödja lärares arbete med att förbättra de pedagogiska praktikerna. Enligt 
henne krävs det därför forskning som är integrerad med verksamhetsutvecklingen i skolan. 
Därför bör skolans verksamhet utvecklas inifrån, vilket kräver att gapet mellan den 
universitetsbaserade forskningen och skolans praktiska verksamheter minskar. Carlgrens 
utgångspunkt är densamma som i föreliggande undersökning, vilket är skälet till att forsknings-
inriktningen Design-based research nyttjats. Inriktningen karakteriseras av att forskare och 
praktiker arbetar tillsammans i realistiska undervisningsmiljöer, där syftet är att utveckla och 
förfina teorier och undervisningsmetoder. 
 

Enligt Carlgren (2011) har intresset för klassrumsforskning som inkluderar lärare ökat under 
de senaste åren. Designforskning kan ses som ett sätt att förena teori med praktik genom att 
utveckla teorier i relation till innehållsspecifik didaktisk kunskap. Ett skäl till att arbeta med 
designforskning är dess relevans för praktiken, där man arbetar med att förändra och utveckla 
klassrumspraktiken (van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). Wang och 
Hannafin (2005) har förordat begreppet design-based för att beteckna den designforskning 
som nyttjas i föreliggande undersökning. Van den Akker (1999) skriver att denna forskning 
kännetecknas av sex gemensamma komponenter. Arbetet ska därför vara inventerande, 
iterativt, processorienterat, användningsorienterat, teoriorienterat samt präglat av samarbete 
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med lärare. I denna situation kan de två principiella produkterna (designprinciper och 
empiriskt underbyggda innovativa interventioner) realiseras. Varje iteration bidrar till att 
skärpa målet och utvecklas därmed närmare det önskvärda forskningsresultatet (van den 
Akker, 1999).  
 

Föreliggande undersökning utgår från ovanstående sex komponenter. Den är intervenerande 
i den bemärkelsen att undersökningen ämnar att designa interventioner i en autentisk situation. 
Vidare är den även iterativ då lärsekvensen kan förändras under lärsekvensens gång. 
Undersökningen är är även processorienterad då fokus vilar på att förstå och förbättra muntlig 
framställning. Den är även användningsorienterad då den är användbar i autentiska 
klassrumssituationer. Vidare är den även teoriorienterad eftersom undersökningens ramverk 
består av systematiska värderingar, däribland motivationsteorin (se avsnitt 5.3). Slutligen 
involverar den även lärare då berörd lärare givits möjlighet att påverka upplägget på den 
didaktiska designen samt prövat den i klassrummet. 
 

Utifrån detta angreppssätt finns det i föreliggande undersökning inga anspråk på att framlägga 
någon normativ syn på läraren. Utgångspunkten är istället att tillsammans med lärarens 
didaktiska kunskap och föreliggande undersöknings metodologiska angreppssätt och 
teoretiska referensram, utveckla metoder för att motivera elever till muntlig framställning. 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 
För att besvara syftet med föreliggande undersökning har tre teoretiska perspektiv varit av 
särskild relevans, medieekologi, didaktisk design samt motivationsteori. Det första, medie-
ekologi, nyttjas som förhållningssätt när jag i diskussionsavsnittet diskuterar medieformens 
betydelse i relation till muntlig framställning. Det andra perspektivet, didaktisk design, har 
tillämpats vid utformningen av lärsekvensen som undersökningens resultat vilar på. Det tredje 
och sista perspektivet, motivationsteorin, är betydelsefull för att besvara undersökningens 
syfte. Den är framför allt relevant i enkätundersökningen men har även varit utgångspunkten 
vid konstruktionen av intervjuguiden till fokusgruppsamtalen. I detta avsnitt presenteras kort 
dessa teoretiska perspektiv samt hur de anknyter till föreliggande undersökning.  

 
5.1 MEDIEEKOLOGI  

Erixon (2012) skriver att man inom medieekologi utgår från föreställningen att 
kommunikationsmedier inte är genomskinliga, neutrala eller värderingsfria kanaler för att 
transportera information från en plats till en annan. Istället betraktas mediers inneboende 
fysiska strukturer och symboliska form som avgörande beträffande utformningen av vad och 
hur information kodas och överförs samt hur den avkodas. Detta påverkar i sin tur både hur 
elever lär sig men även vad de lär sig. Det aktuella mediets struktur avgör därför 
informationens innehåll och karaktär. Teknologierna i sig är inte föremål för medieekologin, 
istället är interaktionen mellan medieteknologier och människan central. Termen ”ekologi” 
ska således förstås som det komplexa samband som uppstår mellan teknologi, människa, 
media och omgivning. Vidare utgår medieekologin från att alla mediums unika uppsättning 
fysiska och symboliska karakteristika har uppsättningar av systematiska och ideologiska 
betoningar. Olika medier främjar således olika fysiska, perceptuella, ekonomiska, politiska, 
kulturella och sociala effekter som relaterar till mediers inneboende betoningar. Inom 
teoribildningen förespråkas inte olika former av medier och inom traditionen finns företrädare 
för olika inriktningar. Centralt inom medieekologi är hur olika former av 
kommunikationsmedier påverkar perception, förståelse och värderingar (Erixon, 2012).  
 

Ur ett medieekologiskt perspektiv är mediemiljön ett komplext meddelandesystem som 
erbjuder människan karaktäristiska sätt att tänka, uppträda och känna på (Erixon, 2012). 
Utifrån detta angreppssätt går det att studera vilka betydelser medier spelar i en pedagogisk 
diskurs. I en medieekologisk föreställning om medier som miljöer ses människan situerad 
inom mediers symboliska strukturer. Detta innebär att pedagogiska system påverkas och 
förändras när nya medier kommer in i en pedagogisk diskurs. Eftersom varje medium 
innehåller unika uppsättningar av fysiska och symboliska karakteristika påverkas kulturella och 
sociala praktiker av de systematiska och ideologiska betingningarna. Undervisningsinnehållet 
förändras eftersom det sker ett konstant inflöde av flera perspektiv. Elevers tolkningar ges 
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större plats när nya medier ersätter tidigare vedertagna traditioner som exempelvis läromedel. 
Erixon (2012) hävdar att eleverna är en del av den teknologi som omger dem när de tänker: 
”Den medieekologiska föreställningen om medier som miljöer bygger på uppfattningen att vi 
är situerade inom mediers symboliska strukturer som vi engagerar oss i för våra kommuni-
kativa syften” (s. 2). 
 

Med utgångspunkt i denna teoribildning förändras även relationerna i skolan, där hierarkiska 
strukturer mellan lärare och elever blir mindre påtagliga eftersom lärare inte längre enväldigt 
kontrollerar kommunikationsmedier. Nya medier kan ses utmanande mot skolans 
organisation och skapar följaktligen pedagogiska utmaningar. Skolan står inte utanför mediets 
miljö, utan är situerad inom dess komplexa system. Genom mediet påverkas skolan även av 
de strukturer, värderingar och ideal som mediet erbjuder.  
 

Beträffande svenskämnet skriver Elmfeldt (2014) att svensklärare idag ställs inför två yttre 
tryck, dels från politiskt håll som uppmuntrar ett aktivt bruk av datorer, dels från elever som 
redan vid ung ålder vant sig vid att använda olika digitala medier. Parallellt med dessa yttre 
tryck tycks svenskämnet vila vid en stark tradition av färdighetsträning, där den tryckta boken 
med dess svarta tecken mot den vita bakgrunden fortfarande har en obestridd plats. En stor 
del av skrivandet sker fortfarande för hand, vilket inte ger utrymme för öppnare 
responsförlopp. Därtill begränsas datorns användningsområde till att enbart fungera som 
verktyg för renskrivning. Elmfeldt skriver att exempelvis Powerpoint ersatt OH-film, men att 
arbetssättet eller innehållet inte för den sakens skull förändrats. Elmfeldt (2014, s. 203) skriver 
vidare: ”De hittills dominerande traditionerna förbundna med att läsa böcker och skriva med 
papper och penna utsätts för ett tryck som gör dem omöjliga att upprätthålla. Oåterkalleligen 
står svenskämnet och dess lärare inför behovet av självreflektion”. Eftersom poddar är 
centrala i föreliggande undersökning blir medieekologi ett värdefullt förhållningssätt när jag 
senare diskuterar medieformens betydelse för elevers motivation till muntlig framställning i 
svenskämnet. Något som däremot inte besvaras genom detta perspektiv är hur poddar kan 
appliceras i en undervisningssekvens. Detta leder till nästa teoretiska perspektiv av betydelse 
för föreliggande undersökning, didaktisk design. 
 

5.2 DIDAKTISK DESIGN 

Didaktik betraktas vanligen som läran om undervisning där fokus ligger på det formella 
lärandet utifrån olika aspekter, exempelvis klassrumsinteraktion och ledarskap. Utifrån detta 
görs systematiska analyser med utgångspunkt i faktorer som förväntas påverka undervisning, 
lärande och kunskap (Hansén & Forsman, 2011). Inom området finns ett antal inriktningar, 
bland annat läroplansteori och ämnesdidaktik. Under senare tid har det utvecklats en 
ytterligare inriktning inom didaktik, som inte enbart fokuserar på det formella lärandet utan 
även på lärprocesser i semiformella eller informella sammanhang. Denna inriktning kan sägas 
utmana den traditionella formen av didaktik eftersom den även innefattar erkännandekulturer, 



20 
  

det vill säga vad som får legitimitet som kunskap och lärande inom en social praktik. Denna 
inriktning inom didaktik beskrivs, enligt bland annat Selander och Kress (2017), som didaktisk 
design. Enligt dem kan didaktisk design betraktas som ett sätt att förstå pågående lärprocesser, 
både de som sker i skolan och på fritiden. Inom didaktisk design fokuserar man på tre olika 
aspekter, design för lärande, design i lärande och erkännandekulturer.  
 

Enligt Selander och Kress (2017) är design för lärande alla de arrangemang för lärande som 
tänks ut och skapas i olika sammanhang. Författarna skiljer mellan lärande i olika miljöer och 
delar upp dem i tre olika typer: formell-, semiformell- och informell lärmiljö. Om 
utgångspunkten för lärandet är skolan, är detta en formell lärmiljö. Museer är exempel på 
semiformella lärmiljöer och lärande i informella lärmiljöer syftar på det lärande som sker 
överallt och hela tiden. Lärmiljöer omfattas av den rådande undervisningskulturen och utgår 
från vissa bestämda premisser, där syftet med sekvensen formuleras med utgångspunkt i 
institutionella mönster och resurser. Läraren påverkas dels av organiserade principer, 
exempelvis av såväl styrdokument, kursplaner och utbildningsplaner och dels av böcker och 
digitala medier under iscensättningen av en lärsekvens. På detta sätt blir läraren också en 
designer av undervisningen.  
 

Den institutionella inramningen möter de olika individernas inramning av situationen. 
Selander och Kress (2017) beskriver detta som en individuell inramning som baseras på 
individens förväntningshorisonter, intressen och sättet som individen iscensätter sig själv som 
lärande individ. Inramningen av en lärsekvens kan därför förstås som en mental, fysisk och 
social företeelse. De resurser som konstrueras och tillhandahålls har redan en kulturellt 
förankrad meningspotential. Denna inbegriper både erbjuden mening och uppfattad mening. 
Med erbjuden mening åsyftas producentens avsikt, och uppfattad mening är avhängig 
användarens upplevelse av innebörden. Detta kan bero på seder och bruk, hur användaren 
brukar använda en viss resurs eller användarens egen hållning. Användaren kan ha en 
reflekterad hållning, ett teoretiskt grundat kunskapsintresse eller en nyfikenhet till nya resurser. 
Enligt Selander och Kress (2017) är det användarens upplevelse av innebörd som fungerar 
som igångsättare. Vad som fungerar som igångsättare är följaktligen beroende av både 
personliga erfarenheter och kulturella mönster. 
 

Design i lärande är beroende av design för lärande, då den utgår från den lärandes perspektiv. 
Den enskildas lärande uppmärksammas i hela sin bredd, inte enbart i relation till vissa mål. 
Leijon och Lindstrand (2012) skriver följande: ”Hur individen designar sin lärprocess och 
transformerar information för att skapa en representation för att gestalta hur han eller hon 
förstår ett kunskapsområde” (s. 182). Selander och Kress (2017) använder benämningen 
deltagande för att uttrycka denna form av lärande. Den enskildas design av sin lärväg 
observeras genom de val som individen gör. I detta sammanhang är det relevant att studera 
transformering av information, skapandet av nya representationer och vad som erkänns, eller 
inte erkänns, som tecken på lärande. Utgångspunkten för en lärsekvens är iscensättningen. 
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Beroende av de förutsättningar som iscensättningen ger transformerar individen information. 
Leijon och Lindstrand (2012) ger följande exempel: ”Det kan handla om hur studenter tolkar 
en uppgift - och väljer sedan lämpliga och tillgängliga resurser i form av medier och 
teckensystem för att ge sin förståelse en materiell form — de formerar en representation” (s. 
182). På detta sätt åskådliggör därför design i lärande hur individer omformar medier och 
teckensystem och skapar egna representationer. Individers möjlighet och förmåga att handla 
i en viss situation betecknas enligt Selander och Kress (2017) som agens. Agensen är beroende 
av situationens utmaning, individens förtrogenhet för olika handlingsalternativ, sociala 
maktrelationer samt det handlingsutrymme som iscensättningen genererar.  
 

Design i lärande är följaktligen beroende av den didaktiska design som erbjuds och belyser 
samtidigt hur individer designar sitt lärande. Iscensättningen handlar dels om hur läraren 
skapar form och innehåll för en aktivitet och dels om hur eleverna positionerar sig och formar 
sin aktivitet utifrån lärarens iscensättning. I transformeringen ägnar eleverna sig åt aktiviteter 
som är beroende av lärarens iscensättning. Detta kan förstås genom att studera hur eleverna 
använder sig av de resurser och aktiviteter som lärsekvensen ger utrymme för.  Trans-
formation och gestaltning kan beskrivas som en transformationscykel. Transformations-
cykeln är cirkulär eftersom kunskaper förekommer i olika delar av en sekvens. Formeringen 
av en representation sker dock inte i en cirkulär process. Istället handlar det om prövande, 
hypotetiska och skissartade processer, för att nå en ny representation. Därför kan individen 
gå fram och tillbaka i transformationscykeln och de val hen gör är beroende av vad som 
uppfattas som intressant och kan beskrivas som fixeringspunkter som tillfälligt ”låses fast”. 
Dessa fixeringspunkter utgör även grunden för att förstå vilka navigerande principer den 
lärande individen utgår från i sitt teckenskapande (Selander & Kress, 2017). 
 
Modellen Learning Design Sequence (LDS) sammanfattar en formellt inramad lärsekvens, 
vilken även är utgångspunkten för föreliggande undersökning. Enligt Selander och Kress 
(2017) kan lärsekvenser studeras genom att forskaren avgränsar var en aktivitet anses påbörjad 
och när den betraktas som avslutad. LDS är uppbyggd i tre delar. Den första delen är den 
kontextuella inramningen som behandlar förutsättningar för aktiviteten och iscensättningen 
av en aktivitet. Den andra delen är uppbyggd efter den första transformationscykeln. I denna 
cykel arbetar eleverna med hjälp av olika resurser och gestaltar den egna förståelsen. Den 
tredje delen, den andra transformationscykeln, kännetecknas av metareflektion. Arbetet i 
denna kännetecknas av att elevernas arbete presenteras, bedöms, diskuteras och betygsätts. 
Detta synliggör i sin tur den rådande erkännandekulturen i ett specifikt sammanhang. Genom 
modellen LDS studeras i föreliggande undersökning hur villkoren för lärande ser ut. I denna 
inriktning kan både lärare och elever vara didaktiska designers och eleverna har därför 
möjlighet att skapa olika lärprocesser med hjälp av digitala resurser. Tidigare var dessa 
processer styrda av läraren eftersom hen tillhandahöll det bestämda materialet (Selander & 
Kress, 2017). Den didaktiska designen bör inte heller ses som en anvisning till hur lärare bör 



22 
  

arbeta med poddar utan istället som ett sätt, av flera möjliga. Arbetet med medieformen bör 
istället utformas efter elevgruppens individuella behov. 

 Bild 1 Design av formell lärsekvens (Selander & Kress, 2017, s. 114). 
 

För att uppfylla syftet och komplettera teorin krävs ytterligare ett angreppssätt för att mäta 
om och hur motivationen till den didaktiska designen förändrades. Därmed är det 
betydelsefullt att belysa hur detta har gjorts i föreliggande undersökning, vilket leder till det 
tredje och sista perspektivet. 
 

5.3 MOTIVATION 

I följande avsnitt presenteras begreppet motivation och förklaras utifrån de teorier som är 
relevanta i motivationsforskning. Syftet med att belysa motivationsteorierna är att skapa 
förståelse för vilka faktorer som ligger bakom elevers motivation och vad som främjar dessa 
processer. Undersökningen syftar till att studera om en didaktisk design som inkluderar 
poddar kan öka elevers motivation till muntlig framställning. För att undersöka detta krävs 
först en konkretisering av begreppet motivation samt hur det används inom den 
utbildningsvetenskapliga genren i förhållande till elevers lärandeprocess och lust att lära. 
Varken skollagen eller den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan förmedlar begreppet 
motivation, vilket är förvånansvärt eftersom forskning visar tydliga samband mellan elevers 
motivation och prestationer i skolan (Blomgren, 2016). Skollagen och läroplanen uttrycker 
däremot att eleven ska utveckla sin nyfikenhet och livslånga lust att lära (Skolverket, 2011; 
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SFS, 2010). Blomgren (2016) skriver att skollagen och läroplanens formuleringar kan ses som 
en svensk definition av elevers motivation i skolsammanhang. 
 

Jacobsen och Thorsvik (2004) skriver att begreppet motivationsteori ofta används som en 
gemensam beteckning på teorier som handlar om vad som ökar eller förhindrar motivation. 
Det finns emellertid ett stort antal teorier om motivation samtidigt som det även finns många 
definitioner av begreppet. Troligtvis hänger det sistnämnda ihop med antalet teorier. Pintrich, 
Schunk och Meece (2008) definition är central och nyttjas ofta inom motivationsforskning. 
De definierar motivation på följande sätt: ”Motivation is the process whereby goal-directed 
activity is instigated and sustained” (s. 4). Enligt dem handlar begreppet om personliga och 
relevanta mål som ger individen drivkraft att agera på ett visst sätt i förhållande till den sociala 
omgivningen. De hävdar vidare att motivation i skolan inte enbart bör betraktas som inre 
kognitiva mål utan påverkas även av andra sociala mål. Detta eftersom elevens handlingar 
alltid sker i skolmiljön och i sociala sammanhang. 
 

I detta sammanhang är det viktigt att skilja mellan två centrala begrepp, inre och yttre 
motivation. Inre motivation behandlar de kognitiva målen hos eleverna, om deras egna 
lärandemål som de förväntas uppnå i de kognitiva uppgifter som förekommer i skolan 
(Pintrich, Schunk & Meece, 2008). Elevers lust att lära byggs därför upp av deras egna 
lärandemål och viljan att utveckla kunskaper. En elev som är inre motiverad behöver därför 
ingen yttre stimulans för att göra en uppgift eftersom eleven ser genomförandet i sig som en 
belöning. Markert (2001) hävdar att inre motivation i skolan innebär att eleverna vill lära sig 
saker som kan appliceras i situationer som inte enbart är förenat med skolan. Därför måste 
lärare skapa ett sammanhang där eleverna motiveras av inre incitament, exempelvis ett vidgat 
tänkande. Markert (2001) skriver att det finns några faktorer som lärare kan nyttja för att 
frammana inre motivation, bland annat tydlig anknytning till saker utanför skolan och 
uppmuntran till nyfikenhet och initiativ. Yttre motivation karaktäriseras av att elevens olika 
prestationsmål påverkas av yttre faktorer, exempelvis lärares krav eller betygskriterier. 
 

Hackman och Oldham (2005) har utformat en motivationsmodell kallad Job Characteristics 
Model och utvecklades för att studera vad och i vilka situationer som arbete kan motivera 
anställda. Syftet med modellen var att utveckla ett system som mäter en arbetsuppgifts 
förutsättningar för motivation. Den är således i första hand relaterad till arbetslivet, men har 
även applicerats i lärande sammanhang. I föreliggande undersökning kommer modellen att 
användas som redskap för att studera om/hur den didaktiska designen fungerade motiverande 
för eleverna.  
 

Modellen innehåller moderatorer, vilket betyder att den beaktar arbetsförhållanden och 
skillnader mellan individer. Jämfört med tidigare teorier gällande motivation, ger således denna 
mer utrymme till den enskildas behov. Teorin utgår dock inte från individen, utan istället från 
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vilka karaktärsdrag en arbetsuppgift innefattar. Med karaktärsdrag åsyftas de faktorer eller 
egenskaper som ett arbete innehåller. Hackman och Oldham (2005) skriver vidare att dessa 
karaktärsdrag har inverkan på individens upplevda psykologiska tillstånd. Modellen visar hur 
motivationens kärndimensioner leder till psykologiska tillstånd och därmed till olika utfall. 
Inre motivation uppnås om modellens kärndimensioner är välrepresenterade. Med den inre 
motivationen tillkommer de övriga utfallen automatiskt. Motivationsmodellen består av fem 
karaktärsdrag/dimensioner: variation i skolan, uppgiftens identifierbarhet och helhet, skol-
arbetets betydelse, självbestämmande och feedback från skolresultat (Hackman & Oldham, 
2005). Som nämnts är dimensionerna primärt anpassade för arbetslivet. Den första, tredje och 
femte dimensionen innehåller ursprungligen enligt teorin olika former av begreppet ”arbete” 
men har istället reviderats till ”skola”. 
 
Den första dimensionen, variation i skolan, redogör för i vilken utsträckning skolan ger 
eleverna möjlighet till varierande uppgifter samt i vilken utsträckning som de ges möjlighet att 
använda olika färdigheter, kunskaper och förmågor. Det är centralt med variation i 
undervisningen eftersom eleverna därmed blir utmanade och upplever arbetet som 
meningsfullt. Om kärndimensionerna däremot är för utmanande, föreligger risken att 
motivationen minskar eftersom eleverna betraktar uppgiften som för svår (Hackman & 
Oldham, 2005). I föreliggande undersökning kan denna dimension uppnås genom att eleverna 
inte har arbetat med poddar i undervisningen tidigare. Därför kan denna undervisnings-
sekvens ge eleverna möjlighet till variation. På detta sätt blir eleverna utmanade och kan 
således uppleva undervisningen som meningsfull. Det är sannolikt att många elever stött på 
poddar på fritiden, vilket gör att de har någon slags förförståelse för medieformen. Därför 
finns inga skäl att anta att uppgiften är för svår. Om någon elev inte skulle vara bekant med 
medieformen är det möjligt att dra paralleller till radio, eftersom dessa två medier har många 
gemensamma beröringspunkter. 
 

Den andra dimensionen, uppgiftens identifierbarhet och helhet, är ett mått av i vilken grad 
eleverna ges möjlighet att utföra uppgiften från början till slut. Elliot och Covington (2001) 
skriver att det är viktigt att eleverna kan se en helhet i uppgiften för att kunna bry sig om hur 
de presterar. Om eleverna kan se helheten i en uppgift ökar även deras upplevelse av 
meningsfullhet. Även denna dimension kan uppnås då undersökningen ämnat utföra en 
didaktisk design som sträcker sig över ett helt moment, det vill säga från planeringsfasen till 
bedömningen. 
 

Den tredje dimensionen, uppgiftens betydelse, handlar om huruvida eleverna anser den 
stipulerade uppgiften som betydelsefull och kan behandla sådant som de anser berör andra än 
de själva. Detta gäller både inom skolan och även utanför. Hackman och Oldham (2005) 
illustrerar detta med skillnaden att sortera gem på ett kontor och dra åt muttrar på ett flygplan. 
Troligtvis upplever den som får göra det sistnämnda sig som mer betydelsefull. Ökad 
meningsfullhet kan därför uppkomma om eleverna ser ett värde för andra individer i arbetet. 
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Enligt dem kan meningsfullhet vara att eleverna ges möjlighet till inflytande i vad som ska 
göras i en uppgift. I föreliggande didaktiska design kan denna dimension uppnås genom att 
eleverna får bestämma utformningen och till viss del innehållet i podden. Vad beträffar 
uppgiftens betydelse är det troligen många elever som förstår betydelsen av muntlig 
framställning, både i skolan men även senare i livet.  
 

Den fjärde dimensionen, självbestämmande, handlar om upplevt ansvar i skolan, det vill säga 
i hur stor utsträckning eleven ges möjlighet att bestämma över den egna uppgiften. 
Dimensionen inbegriper även frihet och självständighet. Upplevt ansvar för arbetet ökar när 
eleven får ta ett ökat ansvar för uppgiften (Hackman & Oldham). För att eleverna ska 
motiveras är det därför viktigt att de ges möjlighet att ta egna initiativ och att uppgifterna är 
konstruerade på ett sådant sätt. Denna dimension har hafts i beaktande vid 
uppgiftskonstruktionen till eleverna eftersom de bland annat får konstruera egna frågor till 
innehållet i podden och välja hur innehållet ska representeras.  
 

Den femte och sista dimensionen, feedback från skolresultat, handlar om hur eleven får veta 
hur uppgiften är genomförd. Denna dimension handlar om omfattningen av den information 
som eleven får om hur prestationen på uppgiften sett ut. Denna dimension leder till det 
psykologiska tillståndet kunskap om arbetets resultat, vilket kommer av arbetet inte från lärare 
eller klasskamrater. Utifrån feedback ges eleven möjlighet att få en uppfattning om sin 
kunskap samt höjer motivationen att prestera. Eftersom feedback skapar en uppskattning av 
sig själv leder det till ökad motivation under de nästkommande uppgifterna. Denna dimension 
leder till att eleverna får kännedom om uppgiftens faktiska resultat (Hackman & Oldham, 
2005). Bedömningen i den didaktiska designen utgår från ett formativt arbetssätt eftersom 
eleverna kommer att arbeta med kamratbedömning och självbedömning. Detta leder till en 
högre medvetenhet om elevens resultat och det blir tydligare för eleverna hur de ska ta sig 
vidare till nästa mål. 
 

Kärndimensionerna behöver inte vara lika välrepresenterade för att eleven ska uppfatta 
uppgiften som meningsfull. Hackman och Oldham (2005) skriver att om en dimension är 
tillräckligt hög, väger den upp för de andra. Om en av kärndimensionerna saknas kommer det 
däremot ge negativt utslag på de övriga dimensionerna. Om eleverna upplever meningsfullhet, 
ansvar och kunskap om arbetsaktivitetens faktiska resultat leder det till att eleverna upplever 
inre motivation, hög utvecklingstillfredsställelse, hög generell arbetstillfredsställelse och hög 
arbetseffektivitet. Dessa är motivationsmodellens fyra utfall. För att inre motivation således 
ska uppnås måste alla dimensioner i någon utsträckning finnas samtidigt (Hackman & 
Oldham, 2005). De fem dimensionerna i Hackman och Oldhams (2005) modell utgör även 
grunden för enkätundersökningen och fokusgruppsamtalen, där alla fem dimensioner 
återfinns.  
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6 RESULTAT 
I följande kapitel presenteras, analyseras och diskuteras den didaktiska designens upplägg 
utifrån det empiriska materialet. I det första avsnittet presenteras den design av en formell 
lärsekvens (LDS) som undersökningen gjordes efter. Sedan följer en analys av den didaktiska 
designen utifrån motivationsteorins fem dimensioner. 
 

6.1 DESIGN AV EN FORMELL LÄRSEKVENS 

Klassen, som den didaktiska designen prövades på, läste kursen Svenska 1. Den bestod av 18 
elever från två program, vård- och omsorgsprogrammet och el- och energiprogrammet. De 
hade två lektionspass i veckan, där det första passet varade 80 minuter och det andra passet 
varade 120 minuter. Under lärsekvensen läste eleverna Mikael Niemis novell Duell i sal 17, 
vilken sedermera fungerade som underlag för diskussion i poddarna. Detta förklaras mer 
utförligt senare i detta avsnitt. Under lärsekvensen formerade eleverna poddarna i grupp. 
Grupperna bestod av 3–4 elever. Läraren bestämde i förväg grupperna. Podden skulle vara 
15–20 minuter lång och eleverna kunde använda sig av dator, mobil eller annan ljudupptagning 
vid inspelningen. Vid redigering tillhandahölls ljudredigeringsprogrammet Audacity. Det 
fungerade även att använda andra redigeringsprogram, om så önskades. 
 

Iscensättningen av den didaktiska designen är betydelsefull att beskriva och analysera. Detta 
eftersom den synliggör vad som sedan realiserades i lärsekvensen och vad den inneburit för 
elevernas möjlighet att skapa förståelse för det som behandlades. Iscensättningen av den 
didaktiska designen utgick från följande delar ur läroplanens (Gy 11) centrala innehåll och 
kunskapskrav: ”Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations-
situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner” 
(Skolverket, 2011, s. 160) samt ”Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. 
Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Olika sätt att lyssna och 
ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen” (Skolverket, 2011, s. 162).  
 

Lärarens påverkan på iscensättningen gällde i synnerhet form och innehåll som skulle vara 
fördelaktigt för den specifika elevgruppen. Läraren bestämde gruppkonstellationerna och 
samtalsledare i varje grupp. Samtalsledarens roll var att aktivt delta i diskussionerna genom att 
se till att alla i gruppen kom till tals. Detta skedde genom exempelvis riktade frågor. Läraren 
hade dock instruerat eleverna om att alla skulle börja diskutera minst en fråga var. När jag och 
läraren diskuterade designens upplägg bidrog även läraren med relevanta aspekter att ta hänsyn 
till, vilket var naturligt då hen kände elevgruppen. Läraren lyfte problematiken som brukade 
föreligga vid det ena lektionspasset som varade 120 minuter. Hen hävdade att ”bensträckare” 
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inte var att föredra för elevgruppen då de vanligen tappade koncentrationen efter paus. Utifrån 
lärarens önskemål konstruerades aktiviteter som förväntades sträcka sig över hela 
lektionspasset. Läraren poängterade dock att det var viktigt att uppgifterna varierades för att 
eleverna skulle hålla sig koncentrerade. 
 

På gymnasieskolan där undersökningen ägde rum hade alla elever tillgång till en egen dator. 
Detta var en av förutsättningarna för iscensättningen av lärsekvensen eftersom eleverna skulle 
kunna producera egna poddar. De dominerande resurserna som tillhandahölls var dator och 
en separat mikrofon för ljudupptagning. Utifrån iscensättningen skulle eleverna genomgående 
ges möjlighet att använda datorn som en central resurs i arbetet. Bland annat användes en 
blogg som plattform, där eleverna kunde lyssna på exempel på poddar och få hjälp med 
redigeringsverktyget Audacity.  
 

Vidare innehöll iscensättningen genomgångar av läraren, där hen visade exempel på hur en 
podd i lärande kunde konstrueras samt andra viktiga aspekter eleverna behövde ha i beaktning 
under formeringarna. Efter kortare genomgångar arbetade eleverna i grupp med formeringen 
av poddarna. Formeringen kunde se ut på olika sätt och eleverna fick gemensamt i grupp 
bestämma hur de ville göra. Enda kravet var att eleverna hade arbetat fram någon form av 
grundstruktur på podden innan de påbörjade inspelningen. Iscensättningen av samtliga 
lektioner påbörjades med kortare genomgångar, där utgångspunkten var vad eleverna 
förväntades göra under det aktuella lektionspasset. Genomgången under den första lektionen 
var dock längre. Under denna lektion introducerades lärsekvensens uppbyggnad med hjälp av 
de didaktiska grundfrågorna vad, hur, varför och när. All information om lärsekvensens 
upplägg kom vid den första lektionen men kortare genomgångar adderades under de 
nästkommande lektionerna. Genomgångarna behandlade både innehåll i podden och hur 
eleverna med hjälp av verktyget Audacity kunde redigera sina poddar. Under samtliga lektioner 
användes whiteboardtavlan som resurs. Större delen av lärsekvensen ägnades således åt 
självständigt arbete där läraren handledde eleverna i konstruktionen av poddarna.  
 

Eleverna transformerade i grupp innehållet i podden. Detta skedde genom uttrycksmedlen 
text och ljud. På bloggen fanns ett antal exempel på poddar för att eleverna skulle få inspiration 
till det kommande arbetet. Under denna del deltog läraren aktivt och gav feedback till hur 
eleverna kunde skapa en bra representation. Under denna del i den första transformations-
cykeln var det viktigt att läraren uppmärksammade om det var något som eleverna upplevde 
svårt och bidrog med stöd i lärprocessen. Eleverna gavs även möjlighet att göra sökningar till 
transformationerna, genom att läraren visade användbara källor samt bidrog med kunskap och 
handledning.  
 

Novellen var som tidigare nämnts utgångspunkten för innehållet i elevernas poddar. På 
bloggen fanns ett flertal förslag på diskussionsfrågor till novellen tillgängligt (se bilaga 6). 
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Dessa frågor var främst för grupperna som upplevde att det var svårt att komma igång. 
Grupper som enbart valde frågor från bloggen var tvungna att göra ett urval eftersom det inte 
fanns tid att diskutera alla frågor under utsatt tid. Både novellen och frågorna som 
konstruerades kan ses som fixeringspunkter som ”låste fast” betydelsen och lade grunden för 
en fortsättning av konstruktionen av podden. Eleverna gavs således möjlighet att välja ut de 
frågor som de uppfattade intressanta och som, på något sätt, fångade deras intresse. Detta 
skulle kunna uttryckas i termer av lärande som deltagande eftersom den enskildas design av 
sin lärväg uppmärksammades genom de val eleven gjorde, både vad gällde de frågor som valts 
men även de som valdes bort. På detta sätt uppmärksammades inte elevens lärande enbart i 
relation till de på förhand stipulerade målen. Istället uppmärksammades individens lärande i 
hela sin bredd. 
 

Under lärsekvensen skapade eleverna olika formeringar, vad beträffar upplägget på poddarna. 
Vid ett sådant skede förekom det att eleverna ansåg sig färdiga med uppgiften och var beredda 
att börja formera podden. De ansåg således att delrepresentationen var uppnådd. Vid denna 
tidpunkt var det viktigt att läraren gav formativ respons för att eleverna skulle kunna ta sig 
vidare mot representationen. När grupperna hade formerat upplägget på sina poddar skedde 
kamratrespons utifrån en på förhand bestämd ordning. Under kamratresponsen skulle de 
framför allt fundera över vilka de olika representationernas styrkor och svagheter var (se bilaga 
4).  
 

Utifrån kamratresponsen formerade grupperna slutligen upplägget på podden och påbörjade 
inspelningen. Kamratbedömningen skedde under den första transformationscykeln. Med 
utgångspunkt i modellen LDS skulle denna form av bedömning istället adderats i den andra 
transformationscykeln. Detta är i synnerhet fallet om uppgiften hade sett annorlunda ut. Om 
eleverna först hade gjort sina representationer färdiga och därefter givit kamratrespons, hade 
det varit svårt att ändra den befintliga podden. I värsta fall hade möjligen någon grupp tvingats 
spela in en ny podd, något som hade varit alldeles för tidskrävande. I samråd med läraren 
beslöts det därför att kamratbedömningen skulle ske när eleverna uppnått delformeringar, det 
vill säga när manusen för gruppernas poddar var färdigställda. Efter att gruppernas poddar 
färdigställts skulle de publiceras på bloggen. Dels eftersom en podd karaktäriseras av att den 
finns fritt tillgänglig på internet, dels för att klassen skulle ges möjlighet att ta del av varandras 
poddar. Grupperna nådde således en representation och den första transformationscykeln 
avslutades.  
 

Vid denna tidpunkt hade eleverna skapat sina representationer och skulle bedöma sina insatser 
individuellt. Eleverna trädde således in i den andra transformationscykeln eftersom de både 
presenterade sitt kunnande och sin förståelse men även reflekterade över representationen 
genom metareflektionen, det vill säga självbedömningen. I denna diskuterade, analyserade och 
reflekterade eleverna och läraren tillsammans kring representationerna och eleverna 
självbedömde sin egen representation utifrån en mall som hade konstruerats (se bilaga 5). 
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Elevernas representationer dominerades av den inspelade podden, vilken under andra 
transformationscykeln fungerade som utgångspunkt i självbedömningen. Till själv-
bedömningen nyttjades papper och penna som resurs. Centralt i den andra transformations-
cykeln var bedömningen men som tidigare nämnts skedde även bedömning i form av 
kamratbedömning under den första transformationscykeln. Bedömningen var dock mer 
framträdande här.  
 

Representationerna kan i enlighet med transformationscykeln ge ett betyg. Den summativa 
bedömningen förutsätter dock att det ska finnas utrymme för eleverna att återvända till 
transformationscykeln för att bedömningen ska kunna fungera formativt. I denna 
undersökning fanns inte utrymme för detta varpå ett betyg inte var att föredra. Genom hela 
lärsekvensen var det centralt att läraren beaktade elevernas intressen, positionering och sociala 
interaktion för att uppmärksamma vad eleverna ville tillföra i transformationscykeln. 
Kunskapskraven återfinns nedan och presenteras på följande sätt eftersom de skiljer sig åt på 
vissa punkter. 
 

E C A 

Eleven kan, i fo ̈rberedda samtal 
och diskussioner, muntligt 
fo ̈rmedla egna tankar och 
a ̊sikter samt genomfo ̈ra muntlig 
framsta ̈llning info ̈r en grupp. 
Detta go ̈r eleven med viss 
sa ̈kerhet. Den muntliga 
framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande och 
begriplig. Spra ̊ket a ̈r till viss 
del anpassat till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan, i fo ̈rberedda samtal 
och diskussioner, muntligt 
fo ̈rmedla egna tankar och a ̊sikter 
pa ̊ ett nyanserat sa ̈tt samt 
genomfo ̈ra muntlig framsta ̈llning 
info ̈r en grupp. Detta go ̈r eleven 
med viss sa ̈kerhet. Den 
muntliga framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande och begriplig, 
och dispositionen tydligt 
urskiljbar. Spra ̊ket a ̈r ledigt och 
anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan, i fo ̈rberedda 
samtal och diskussioner, 
muntligt fo ̈rmedla egna 
tankar och a ̊sikter pa ̊ ett 
nyanserat sa ̈tt samt 
genomfo ̈ra muntlig 
framsta ̈llning info ̈r en grupp. 
Detta go ̈r eleven med 
sa ̈kerhet. Den muntliga 
framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande, begriplig 
och va ̈ldisponerad. Spra ̊ket 
a ̈r ledigt och anpassat till 
syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

 
 
Tabell 1 Kunskapskrav Svenska 1 (Skolverket, 2011, s. 166). 
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6.2 UPPLÄGG LÄRSEKVENS 
I nedanstående figur redovisas upplägget av lärsekvensen utifrån respektive lektion.   
 

Lektion 1 (80 min) Introduktion:  
Vad ska vi göra under detta moment? Kort översikt över de fyra lektionerna.  
Hur ska vi göra detta? Vilka resurser finns tillgängliga? Hur bedöms eleverna?  
När ska vi göra detta? I första hand under lektionstillfällena, det ska alltså inte 
vara nödvändigt att arbeta med uppgiften utanför lektionstid.  
Varför ska vi göra detta? Koppla till läroplanen och nyttan av muntlig 
framställning. 
 
Vad är en podd? Vad karaktäriseras medieformen av? Eleverna lyssnar på 
utdrag från tidigare poddar konstruerade i skolsammanhang.  
Läraren visar bloggen där eleverna senare kommer att publicera sina egna 
poddar. På bloggen kommer även annat material att finnas tillgängligt som 
stöd under processen.  
Gruppindelning. Läraren utser samtalsledare.  
Läraren högläser novellen. 
Självständigt arbete i grupperna. Eleverna påbörjar arbetet genom att 
exempelvis lyssna på olika poddar och konstruera frågor. Bloggen som finns 
tillgänglig innehåller inspiration till design av podden. 
Läraren deltar aktivt med att ge feedback på exempelvis gruppens frågor. 
Viktigt att frågorna som konstrueras ger möjlighet till alla betygsnivåer. 
Eleverna konstruerar stödord/svar på ämnen som kommer att behandlas. 

Lektion 2 (110 min) Läraren går kort igenom förra lektionens innehåll och vad som förväntas 
göras under detta pass.  
I grupp fortsätter eleverna att konstruera innehållet i poddarna. 
Kamratrespons utifrån mallen (se bilaga 4). 
Eleverna justerar innehållet i poddarna utifrån kamratrespons. 
Om tid finns påbörjas inspelning av podd. 

Lektion 3 (80 min) Inspelning av podd. 
Redigering i programmet Audacity. 

Lektion 4 (110 min) Fortsatt redigering. 
Självbedömning - eleverna bedömer skriftligt och individuellt sin insats 
genom att reflektera vad som gick bra och vad som hade kunnat göras 
annorlunda. Därefter studerar eleverna kunskapskraven och motiverar vilka 
krav de uppfyller (se bilaga 5). 
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6.3 MOTIVATIONSMODELLENS DIMENSIONER  

I följande avsnitt presenteras och analyseras resultatet utifrån motivationsteorins dimensioner: 
variation i skolan, uppgiftens identifierbarhet och helhet, skolarbetets betydelse, själv-
bestämmande och feedback från skolresultat. Vid förtestet i enkätundersökningen ställdes nio 
frågor, varav åtta av dessa hörde till dimensionerna. Vid eftertestet ställdes femton frågor, 
även där var åtta av dessa frågor kopplade till dimensionerna. Dessa åtta frågor var centrala 
för att undersökningens syfte skulle kunna besvaras. De frågor som ställdes vid den andra 
undersökningen behandlade aspekter som inte var kopplade till motivationsmodellens 
kärndimensioner. Dessa frågor behandlade bland annat elevernas tidigare förtrogenhet för 
poddar i utbildningssammanhang och om de var bekanta med medieformen på fritiden (se 
bilaga 2). Frågorna formulerades i första hand som underlag för fokusgruppsamtalen och är 
således inte centrala i detta avsnitt. En av frågorna som ställdes vid både för- och eftertestet 
hörde således inte till motivationsmodellen. Eftersom frågan inte är relaterad till dimension-
erna, kommer den att redovisas inledningsvis i föreliggande avsnitt. 
 

Jag tycker att det är obehagligt att hålla muntliga framföranden 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest 2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 3 (20 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 1 (6,7 %) 3,7 
Eftertest 0 (0 %) 5 (33,3 %) 2 (13,3 %) 6 (40 %) 0 (0 %) 2 (13,3 %) 3,5 

 

Som tidigare belysts upplever många elever nationellt sett en stor ängslan att tala inför andra 
(Skolvärlden, 2012). Med anledning av det var det relevant att fråga eleverna hur de upplevde 
muntlig framställning i föreliggande undersökning. Som resultatet påvisar var medelvärdet 
relativt högt vid både för- och eftertestet. Medelvärdet har emellertid sjunkit vid eftertestet 
med 0,2. Resultatet i sig är ingen markant skillnad, men på skalan kan en viss förändring 
skönjas. Framför allt är det fler elever vid eftertestet som har svarat mellan 2–4 på skalan. Vid 
förtestet var det en större spridning av svaren, där majoriteten har svarat mellan 3–5 på skalan. 
I nästkommande del kommer resultatet på de övriga dimensionerna att studeras mer ingående. 
 

6.3.1 Variation i skolan 
 
Jag upplever att undervisningen är varierad när vi arbetar med muntliga framföranden 

 1 – Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 – Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  2 (13,3 %) 3 (20 %) 6 (40 %) 4 (26,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2,8 
Eftertest 3 (20 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2,6 
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Med utgångspunkt i enkätundersökningen gällande den första dimensionen, variation i skolan, 
hade medelvärdet sjunkit utifrån ovanstående fråga. Vid förtestet var medelvärdet 2,8 och vid 
eftertestet 2,6, vilket gör att medelvärdet förändrats med 0,2. Resultatet i sig är ingen stor 
förändring men eftersom klassen inte hade arbetat med poddar i relation till muntlig 
framställning tidigare är detta resultat signifikant. Utifrån ovanstående resultat tillfrågades 
eleverna under fokusgruppsamtalen hur de upplevde undervisningens variation vad gällde 
muntlig framställning. Under samtalen framkom det att eleverna såg stora svårigheter med 
hur innehållet i poddarna skulle representeras. En del elever uppfattade att deras 
handlingsalternativ var bristfälliga eftersom innehållet var bestämt på förhand. De hänvisade 
till novellen och de frågor som fanns att diskutera på bloggen och hävdade att de därför var 
alltför styrda. Trots lärarens uppmaningar till att eleverna själva kunde konstruera frågor och 
avgöra lämplig disposition, förblev eleverna passiva. Eleverna upplevde således att deras 
förmåga och möjlighet att handla i situationen var begränsad. Agensen kan således beskrivas 
som låg eftersom eleverna upplevde att iscensättningen av lärsekvensen genererade en 
begränsad variation. Samtidigt är agensen avhängig individens förtrogenhet för olika 
alternativ. I relation till elevernas upplevda situation är en slutsats att de inte var tillräckligt 
förtrogna med de resurser som tillhandahölls. Detta återkommer jag till i avsnittet som 
behandlar den fjärde dimensionen, självbestämmande (se avsnitt 6.3.4). 
 

Under fokusgruppsamtalen framkom det vidare att eleverna ansåg att de hade många aspekter 
att ta hänsyn till och att de hade svårt att ta fasta vid hur de skulle formera sina poddar. En 
utgångspunkt för lärsekvensen var just att det skulle finnas flera möjligheter att skapa mening 
och att eleverna skulle kunna formera sina poddar efter eget intresse. De elever som på 
förhand var förtrogna med medieformen kunde omedelbart avgöra de framträdande dragen 
och generella aspekterna i podden. Dessa elever hade redan på förhand en klar bild av hur 
dispositionen av innehållet skulle förvaltas och vad som kunde tänkas fungera. Detta 
åskådliggjordes tydligt under observationerna när en elev förklarade att gruppen inte 
omedelbart kunde diskutera frågorna. Eleven föreslog någon form av introduktion, 
exempelvis en kort sammanfattning av novellen. Representationen visade vilka färdigheter 
och förmågor som eleverna hade införskaffat sig på förhand genom att tolka informationen. 
För de elever som sedan innan var förtrogen med poddar var det naturligt hur 
representationen skulle nås. De som inte var vana vid att använda poddar blev i större 
utsträckning låsta till de exempel på poddar som tillhandahölls. 
 

Som tidigare beskrivits handlar iscensättningen om de arrangemang som skapats för vissa 
specifika aktiviteter. Men den behandlar även den inramning och tolkning av situationen som 
den enskilda eleven gör och på vilket sätt hen iscensätter sig och positionerar sig. Under 
iscensättningen av den första lektionen lyssnade eleverna och läraren gemensamt på två 
poddar gjorda i utbildningssammanhang. Efter att de lyssnat på dessa två utbrast en elev: ”Är 
det det här vi ska göra?” Läraren hann inte svara innan en annan elev frågade: ”Ska vi göra 
exakt samma sak som dem?” Läraren förklarade för eleverna att detta enbart var exempel på 
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hur de kunde göra och att dessa enbart skulle fungera som inspiration. Den uppmaning till 
kreativitet som exemplen var menade för, tycks enligt observationsanteckningarna inte 
förefalla särskilt väl. De exempel som eleverna lyssnade på behandlade i första hand inte det 
som de förväntades göra under föreliggande lärsekvens. De exempel som eleverna lyssnade 
på liknade boksamtal, där stilistik och narratologi var centralt. Eleverna ansåg under 
fokusgruppsamtalen att det var beklagligt att de exempel på poddar som tillhandahölls inte 
fungerade som mallar som de kunde kopiera. Några elever tyckte att det var svårt att veta hur 
de skulle kunna vara kreativa och uttryckte att novellen var allt för styrande. Försöket till en 
större agens fungerade i detta fall inte eftersom eleverna ansåg att de redan var styrda efter 
poddarnas innehåll. Eftersom agensen kan beskrivas som relaterad till elevernas upplevelse av 
variation kan det vara en förklaring till varför medelvärdet på föreliggande enkätsvar är 
densamma. 
 

Eleverna hade inte arbetat med Audacity tidigare, vilket medförde att de upplevde 
redigeringsverktyget som svårt. En elev blev frustrerad över Audacity under en lektion och 
uttryckt att det var ”skitavancerat”. De hade hjälp av både läraren och olika Youtube-filmer i 
hur det skulle användas men trots det upplevde en del att det var svårt. Redigeringen av 
poddarna tog även längre tid än väntat, vilket kom som en logisk följd av problematiken med 
redigeringsverktyget. Under fokusgruppsamtalen ägnades mycket tid åt kritik mot Audacity. 
En elev ansåg att det skulle ha valts ett enklare verktyg. På frågan om vilket verktyg som hade 
varit bättre lämpat, hade eleven inget svar. Eleven ångrade sitt första ställningstagande och 
förklarade att hen aldrig tidigare arbetat med något redigeringsprogram och att det 
förmodligen hängde ihop med frustrationen över Audacity. Ett flertal andra elever tyckte att 
det gavs för mycket tid till redigeringen och att läraren istället skulle haft mer tid för 
genomgång av hur redigeringsverktyget fungerade. 
 

Instruktioner för hur Audacity fungerade fanns tillgängliga för eleverna via Youtube. Under 
observationerna noterades att de inte var entusiastiska till att ta del av dem. Under 
fokusgruppsamtalen framkom av flera elever att de istället föredragit att läraren haft fler 
genomgångar. När resurser konstrueras för ett specifikt ändamål har de redan en kulturellt 
förankrad meningspotential. Meningspotentialen inbegriper både erbjuden mening och 
uppfattad mening. Med erbjuden mening åsyftas producentens avsikt, det vill säga min och 
lärarens. Uppfattad mening är avhängig användarens upplevelse av innebörden. Detta kan 
bero på seder och bruk, hur användaren brukar använda en viss resurs eller användarens egna 
hållning. Användaren kan ha en reflekterad hållning, ett teoretiskt grundat kunskapsintresse 
eller en nyfikenhet till nya resurser. Det är användarens upplevelse av innebörd som fungerar 
som igångsättare. Vad som fungerar som igångsättare är således beroende av både personliga 
erfarenheter och kulturella mönster. En slutsats är därför att lärarens avsikt med 
redigeringsverktyget inte överensstämde med elevernas uppfattade mening. Även om läraren 
konstruerat specifika resurser för olika ändamål innebär det inte att dess egenskaper är 
fungerande för eleverna i en bestämd situation. Eleverna var inte förtrogna med resursen 



34 
  

sedan tidigare och uppskattade inte den självständighet som resursen erbjöd. De ansåg att 
Audacity var tidskrävande och de såg ingen större anledning till att lära sig hur verktyget 
fungerade. Trots att intentionen med resursen var att eleverna skulle bli kreativa i sitt skapande 
uppfattade de Audacity som ett verktyg för att enbart färdigställa poddarna. Resursens 
innebörd kan dock förändras över tid och förändras mellan olika elevgrupper. 
 

Jag känner mig mest motiverad till muntliga framföranden när jag får arbeta tillsammans med andra 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  0 (0 %) 1 (6,7 %) 3 (20 %) 5 (33,3 %) 4 (26,7 %) 2 (13,3 %) 4,2 
Eftertest 0 (0 %) 2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 1 (6,7 %) 7 (46,7 %) 4 (26,7 %) 4,7 

 

Baserat på både fokusgruppsamtalen och enkätundersökningen ansåg de allra flesta elever att 
det var roligare att arbeta i grupp beträffande muntlig framställning. Under fokusgrupp-
samtalen framkom att de flesta elever uppskattade att det fanns en samtalsledare i varje grupp 
eftersom det i annat fall är vanligt att enbart en elev för sin egen talan. Vid ett av 
fokusgruppsamtalen framkom det att det enligt eleverna var lärorikt att diskutera frågor som 
alla möjligen inte var överens om. De upplevde att de genom interaktionen med varandra 
lärde sig mer om hur klasskamraterna tänkte i olika situationer. En elev berättade att hen 
glömde att samtalet spelades in under en intressant diskussion. 
 

Trots att uppgiften var ett grupparbete bidrog datorn till ett mer individualiserat arbete, 
eftersom eleverna exempelvis individuellt undersökte redigeringsverktyget. Iscensättningen 
uppmanade således eleverna att till viss del arbeta individuellt, men eftersom de gemensamt i 
gruppen skulle formera poddens innehåll blev det även olika former av kollektiva arbeten. I 
observationsanteckningarna noterade jag att det i alla grupper utkristalliserade sig en elev som 
tog kommandot över form och innehåll av podden. En naturlig följd blev att de övriga 
gruppmedlemmarna intog mer passiva roller. Detta bekräftades sedermera under ett av 
fokusgruppsamtalen, då en elev uttryckte att upplägget bidrog till hög arbetsbelastning för en 
del gruppmedlemmar. En annan elev höll med om det och fyllde i att hen stundtals kände sig 
överflödig. Eleverna betonade dock att detta var vanligt förekommande vid nästan alla former 
av grupparbeten. På frågan om när detta var särskilt tydligt svarade eleven att det främst var 
under redigeringen. Eftersom redigeringen gjordes vid en dator, var det främst en elev i varje 
grupp som fick det yttersta ansvaret. Problematiken hade möjligen kunnat undgås om de 
övriga gruppmedlemmarna hade instruktioner om vad de hade kunnat bidra med. Samtidigt 
hade detta medfört en ytterligare problematik, nämligen att läraren hade kontrollerat 
undervisningen i större utsträckning. Upplägget designades efter premissen att eleverna skulle 
ges möjlighet att kontrollera och styra sina egna representationer. Trots att eleverna riktade en 
del kritik mot grupparbeten var de i överlag positivt inställda under fokusgruppsamtalen. De 
förklarade att det kändes tryggare att arbeta muntligt tillsammans i grupp. Baserat på 
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enkätundersökningen hade medelvärdet höjts med 0,5, vilket stärker antagandet om att 
eleverna uppskattade att arbeta i grupp under föreliggande lärsekvens.   
 

6.3.2  Uppgiftens identifierbarhet och helhet 
 
Jag upplever att jag får göra klart en uppgift. Det vill säga, ett arbete från början till slut med ett synligt resultat 
 
 1 - Instämmer 

inte alls 
2 3 4 5 6 - Instämmer 

helt 
Medelvärde 

Förtest  9 (60 %) 4 (26,7 %) 0 (0%) 1 (6,7 %) 1 (6,7 %) 0 (0 %) 1,7 
Eftertest 5 (33,3 %) 4 (26,7 %) 3 (20 %) 2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 0 (0 %) 2,3 

  

Utifrån den andra dimensionen höjdes medelvärdet med 0,6. I tabellen går det dock 
fortfarande att se att ett flertal elever främst positionerat sig längre ned på skalan. Baserat på 
detta resultat var det relevant att samtala om den andra dimensionen under 
fokusgruppsamtalen.  Eleverna hade inget konkret svar på detta och hänvisade till att frågan i 
enkätundersökningen var svår att förstå. De ställde sig frågande till vad ett synligt resultat 
innebar och uttryckte att det var öppet för tolkning. En elev frågade om ett synligt resultat 
kunde vara ett betyg och förklarade därefter att de sällan fick något sådant på enskilda 
uppgifter. Sammantaget hade många elever uppfattat att frågan syftade till betyg och därför 
blev sannolikt medelvärdet lågt på både för- och eftertestet.  
 
Eftersom eleverna, både under fokusgruppsamtalen och enkätundersökningen, ansåg att ett 
arbete sällan görs klart är en slutsats att de i mindre utsträckning ser meningsfullhet i uppgifter. 
Eleverna hade svårt att se helheten i uppgiften, där betyg enligt samtalen spelade en avgörande 
roll. Däremot ansåg eleverna att uppgiftens början var tydlig. Under den sista lektionen fanns 
det extra tid avsatt för de grupper som ännu inte hade hunnit färdigställa sina poddar. De som 
var färdiga med redigeringen av poddarna fick istället påbörja självbedömningen. Under slutet 
av lektionen var ett par grupper färdiga med både redigering och självbedömning, varpå 
läraren uppmanade dessa att påbörja nästa moment i kursen. Dessa elever fick på egen hand 
börja läsa i sina läroböcker samtidigt som de övriga fick fokusera på att hinna klart med 
föreliggande moment. Under de sista fem minuterna av lektionen samlade läraren alla elever 
för att avrunda lektionen. Under observationerna noterades dock att det blev ett otydligt slut 
av lärsekvensen, just eftersom grupperna hunnit olika långt. Troligtvis hade detta kunnat 
undvikas om eleverna blev klara samtidigt och inget nytt moment påbörjades.   
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6.3.3  Skolarbetets betydelse 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag vill ha bra betyg 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 4 (26,7 %) 3 (20 %) 2 (13,3 %) 3 (20 %) 3,7 
Eftertest 0 (0 %) 2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 4,5 

 

Under observationerna uppmärksammades en tydlig betoning från läraren att kunna hantera 
muntlig framställning för att klara Nationella Proven (NP) i slutet av Svenska 1. Föreliggande 
undersökning utfördes mindre än en månad före NP, något som kan förklara lärarens 
betoning av just detta. Nyttan av muntlig framställning blev således förknippat med att uppnå 
goda resultat vid den munliga delen av NP. Genomgående betonade även eleverna betyg som 
en stark navigerande princip. Under formeringen av poddarna styrdes eleverna av vad som de 
trodde skulle ge högre betyg. När läraren hjälpte elevgrupperna försökte hen förstå de tecken 
på lärande som eleverna visade och relatera dessa till mer användbara navigerande principer 
för att närma sig målet med undervisningen. I detta fall förklarade läraren att de som hade valt 
”högskolepaketet” inför årskurs 2 behövde förstå Audacity för att det var en naturlig del av 
arbetet i Svenska 2.  
 
Detta stärks även av enkätundersökningen gällande den tredje dimensionen, skolarbetets 
betydelse. Utifrån frågorna kopplade till denna dimension kan en ökning på framför allt 
ovanstående fråga ses. Medelvärdet på den frågan höjdes med 0,5 från 3,7 till 4,5, vilket är en 
relativt stor ökning. Under fokusgruppsamtalen var alla elever överens om att motivationen 
till muntlig framställning främst kom från att de ville ha bra betyg. Ett par elever betonade 
även att det var viktigt att behärska muntlig framställning om de skulle klara den efterföljande 
kursen Svenska 2. En elev ämnade studera vidare efter gymnasiet och ansåg att det i vidare 
studier krävdes att hen behärskade muntlig framställning. Ingen elev tog fäste vid lärarens 
betoning av betyg i förhållande till deras svar på enkäten. Troligtvis påverkades eleverna ändå 
av lärarens betoning på betyg vid föreliggande lärsekvens och drevs således mer av yttre 
incitament vid lärsekvensen. Vad gäller inre incitament behandlade nästkommande fråga 
elevernas intresse av att lära sig. Även denna var kopplad till den tredje dimensionen. 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag är intresserad av att lära mig 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  5 (33,3 %) 3 (20 %) 6 (40 %) 0 (0 %) 1 (6,7 %) 0 (0 %) 2,3 
Eftertest 1 (6,7 %) 5 (33,3 %) 7 (46,7 %) 2 (13,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2,7 
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Medelvärdet på föregående fråga höjdes med 0,4. Den största skillnaden är dock att det skett 
en förskjutning från de lägre nivåerna av skalan. Vid förtestet ansåg fem elever att de inte alls 
var intresserad av att lära sig muntlig framställning, medan det vid eftertestet enbart var en 
elev som höll fast vid det påståendet. Istället skedde en förskjutning till framför allt två och 
tre på skalan, vilket vittnar om att fler elever fann ett större intresse för muntlig framställning.  
 

Vid fokusgruppsamtalen framkom att intresset för muntlig framställning främst grundade sig 
i framtida visioner. En elev förklarade att det i alla sammanhang i vuxen ålder är viktigt att 
kunna föra fram sina åsikter på ett bra sätt. Eleven ansåg vidare att muntlig förmåga nyttjades 
till stor del i det vardagliga livet och att de som behärskade förmågan hade lättare att få sin 
röst hörd. Majoriteten av eleverna betonade dock betyg som en motivation till muntlig 
framställning. Trots att det skett en ökning vittnar resultatet om att eleverna främst påverkades 
av yttre faktorer under lärsekvensen. De elever som var intresserade av att lära sig muntlig 
framställning var främst de som samtidigt betonade att det var viktigt att kunna hålla muntliga 
framföranden. 
 

Jag tycker att det är viktigt att kunna hålla muntliga framföranden 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest 9 (60 %) 3 (20 %) 3 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 
Eftertest 6 (40 %) 3 (20 %) 4 (26,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (13,3 %) 2,4 

 
 

Vid iscensättningen av samtliga lektioner under lärsekvensen var en erkännandekultur tydlig. 
Läraren ställde frågor till eleverna för att ”inkludera” dem i genomgångarna. Frågorna var ofta 
av sluten karaktär medan följdfrågorna tenderade att vara öppna. Ett exempel på detta var vid 
den första lektionen när läraren frågade eleverna om det var viktigt med muntlig framställning. 
Formuleringen av frågan uppfattades troligen retoriskt eftersom ett flertal elever svarade 
samstämmigt ”ja”. Följdfrågan var ”varför då?”, och genast blev det tystare i klassrummet. 
Efter ett tag svarade en elev att det var viktigt att kunna prata i skolan. Läraren höll med om 
påståendet men bad eleven att utveckla sitt svar ytterligare. Eleven hade svårt att förklara sitt 
ställningstagande varpå läraren gav exempel på när muntlig framställning var viktigt. Läraren 
betonade att muntlig framställning var viktigt för vidare studier och för elevernas senare 
yrkesverksamma liv. Detta kan relateras till vilken kunskap som läraren efterfrågade. Den 
första frågan som läraren ställde medförde att det blev naturligt för eleverna att svara ja. Denna 
form av dialog mellan läraren och eleverna tenderade att påvisa ett innehåll som eleverna 
måste se som viktigt. Den didaktiska frågan varför behandlades genomgående under 
iscensättningen av framför allt de två första lektionerna. Läraren lade mycket tid på att 
redogöra för eleverna att muntlig framställning var viktigt för dem att behärska. Detta hänger 
sannolikt samman med svaren på frågan om eleverna tyckte att det var viktigt att kunna hålla 
muntliga framföranden. Utifrån svaren i enkätundersökningen har dessa höjts med 0,8 
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procentenheter. Detta är, tillsammans med den andra dimensionens frågeställning gällande 
betyg, den mest markanta förändringen i resultatet på enkätundersökningen.  
 

6.3.4  Självbestämmande 
 
Jag har inflytande över hur muntliga framföranden utformas 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - 
Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  2 (13,3 %) 2 (13,3 %) 7 (46,7 %) 3 (20 %) 1 (6,7 %) 0 (0 %) 2,9 
Eftertest 3 (20 %) 3 (20 %) 3 (20 %) 5 (33,3 %) 0 (0 %) 1 (6,7 %) 2,9 

 
 

Under observationerna har jag antecknat att eleverna verkade tycka att det bestämda innehållet 
var tråkigt eftersom de kontinuerligt uttryckte att de hade begränsat inflytande. Ett flertal 
elever riktade ett tydligt missnöje mot novellen och förklarade för läraren att den var dålig och 
ifrågasatte varför de var tvungna att diskutera just den. Denna uppfattning stärktes under 
fokusgruppsamtalen då det framkom från flera elever att inflytandet var bristfälligt. En elev 
sa: ”Det hade varit mycket enklare om man fick snacka om något som var kul, typ skotrar”. 
En intention med upplägget var att det skulle vara friare samtalsämnen i podden, just eftersom 
den muntliga framställningen var central. Frågorna som fanns tillgängliga på bloggen blev 
istället en mall som eleverna använde och de låste sig till vad som skulle diskuteras i poddarna. 
Under fokusgruppsamtalet uttryckte dock en grupp att dessa frågor var bra eftersom de 
förmodligen annars hade haft svårt att få inspiration till vad som skulle diskuteras.  
 

Under ett fokusgruppsamtal förklarade en grupp att de valde frågor som var ”lätta att 
diskutera”. Eleverna förklarade att de frågor som uppfattades som lätta var saker som alla 
kunde identifiera sig med och att det kunde bli intressanta diskussioner av dem. De resurser 
som eleverna nyttjade för att forma och gestalta sin förståelse för novellen hörde således ihop 
med vad eleverna uppfattade som en möjlig resurs för handling. Under den första lektionen 
frågade läraren eleverna om de var bekanta med poddar sedan innan. Ingen elev lyssnade 
regelbundet, men några elever brukade lyssna på medieformen på fritiden och förstod snabbt 
hur poddar kunde användas i undervisningen. Under konstruktionen av poddarnas upplägg 
var det några elever som hade synpunkter på hur den bäst skulle läggas upp. En elev betonade 
att alla var tvungna att förstå vad de ”snackade om”. De elever som inte hade lyssnat på poddar 
innan hade svårare att förstå hur de kunde omsätta novellens innehåll till en podd. 
 

Under fokusgruppsamtalen framkom det att eleverna kände sig säkrare då läraren bestämde 
vad de skulle samtala om. Dessa elever tyckte att det skulle ta alldeles för mycket tid att i 
gruppen bestämma ett samtal och uttryckte att det skulle vara svårt att enas om ett 
samtalsämne. De betonade dock att det troligen varit lättare att komma överens om 
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samtalsämne om de hade fått arbeta med klasskamrater som de umgicks mer med. 
Medelvärdet i den fjärde dimensionen, självbestämmande, är i enkätundersökningen 
oförändrad och eleverna hade som tidigare nämnts delade uppfattningar om 
självbestämmandet under fokusgruppsamtalen. Trots att resultatet är oförändrat är det en viss 
skillnad i resultatet vid för- och eftertestet. Vad som framför allt kan skönjas är att ytterligare 
en elev ansåg att hen inte alls hade något inflytande under lärsekvensen. Vidare hade en elev 
helt instämt vid att hen hade inflytande under lärsekvensen. Vid förtestet hade sju elever 
positionerat sig vid tre på skalan och vid eftertestet var det endast tre som hade gjort det. Vid 
eftertestet var det fler som positionerat sig vid fyra på skalan och fler som positionerat sig vid 
två på skalan. 
 

Genom lärarens iscensättning hade eleverna således fått de resurser som krävdes för att 
grupperna skulle vara självständiga i transformeringen. Katederundervisning skedde därför i 
mindre utsträckning och var främst tydligt under introduktionen av lektionerna. Till större del 
var alla elever aktiva under de fyra lektionerna. Läraren stöttade eleverna i deras 
arbetsprocesser genom att ge grupperna formativ återkoppling. Eleverna gavs möjlighet att 
formera poddarna på andra platser än i lektionssalen, något som alla grupper ställde sig 
positiva till. Under de två sista lektionerna skedde därför en ökad rörlighet, inte enbart inne i 
klassrummet utan även utanför. Eleverna valde gärna att utföra arbetet på andra platser än vid 
bänken och vid stolen. De fick även bestämma i grupp hur poddens innehåll skulle disponeras. 
Detta gjordes olika i olika grupper. I en grupp var det samtalsledaren som skrev ett gemensamt 
manus. I en annan grupp skrev alla gruppmedlemmar var sitt manus som framför allt 
behandlade vad de själva skulle säga. I vissa fall hade grupperna enbart skrivit stödord för att 
senare diskutera dessa i podden. I andra fall fanns nära nog fullständiga manus. Det fanns inga 
instruktioner från läraren om hur dessa skulle läggas upp. Hen hade enbart givit exempel på 
hur eleverna kunde memorera vad de ville säga. Därför tycktes det aktiva och självständiga 
arbetet enligt mina observationer förefalla väl. Eleverna förklarade under fokusgruppsamtalen 
att det var bra att inte läraren skulle lyssna medan de formerade podden. Vidare förklarade 
eleverna att de såg inspelningen som en alternativ redovisningsform. De tyckte att det var 
skönt att slippa prestationsångest och rädslan för att prata inför en större grupp. En elev 
förklarade att vid exempelvis boksamtal måste hen avvakta med det viktigaste hen ville få sagt 
tills läraren står bredvid och lyssnar. Nu behövde inte eleven bekymra sig för det och upplevde 
att det var enklare att enbart sitta med sina klasskamrater och samtala.  
 

De allra flesta eleverna i klassen hade någon form av ängslan att tala inför grupp (se avsnitt 
6.3). De som upplevde talängslan som ett stort hinder i skolan tyckte att det var lättare att 
resonera och dra slutsatser i större utsträckning under inspelningar, jämfört med att stå och 
prata inför grupp. Dessutom upplevdes det som en trygghet att de senare kunde redigera 
podden. Om någon sa något som hen ångrade gick det helt enkelt att ta bort det i ett senare 
skede. Detta indikerar på att poddarna gjorde eleverna friare i deras sätt att tala då de inte 
hämmades av att läraren stod bredvid och lyssnade. Samtidigt kunde det upplevas obehagligt 
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att höra sin egen röst när podden väl var färdig. Vid ett av fokusgruppsamtalen ansåg en elev 
att de borde ha fått lyssna på fler poddar innan inspelningen. Hen tyckte att läraren hade 
kunnat uppmana alla elever till att lyssna på valfri podd efter det första lektionspasset. Eleven 
hade således ett behov av att förstå hur olika poddar kunde presenteras och därigenom få 
inspiration. De poddar som fanns tillgängliga på bloggen var alla producerade i utbildnings-
sammanhang och för eleven var det viktigt att förstå vad som var karaktäristiskt för ”riktiga” 
poddar. Så trots att formeringen av poddarna gav möjlighet till självbestämmande vad gällde 
hur innehållet skulle förvaltas, uttryckte denna elev att det var svårt för gruppen att förstå hur 
de skulle omsätta novellen till ett innehåll i podden. Emellertid upplevde majoriteten av 
eleverna att de hade inflytande över hur poddarna skulle representeras. Utifrån dessa 
iakttagelser under observationerna och samtalen i fokusgrupper torde eleverna ansett att 
undervisningen varierades när de arbetade med muntliga framföranden. 
 

Under fokusgruppsamtalen framkom det att ett flertal elever ansåg att läraren inte var 
tillräckligt kunnig i redigeringsverktyget Audacity. De hade själva svårt att stundtals förstå hur 
de skulle gå till väga. När läraren sedan inte hade ”facit” blev de irriterade eftersom de då 
behövde ta ökat ansvar för att förstå. Den hjälp som läraren framför allt kunde bistå eleverna 
med behandlade traditionella saker, exempelvis poddarnas disposition. Vid fokusgrupp-
samtalen förklarade eleverna att det var lärarens uppgift att alltid ha facit till alla frågor. När 
sedan läraren inte gav dem något rätt eller fel svar blev de stressade av situationen. Uppgifter 
som inte i första hand konstruerades för att vara ”rätt eller fel” var enligt eleverna svåra att 
förstå. De uttryckte därför en önskan om konkreta uppgifter där alla skulle ha gjort en uppgift 
på samma sätt. Samtidigt var eleverna inte helt säkra på att de fick designa upplägget i podden 
efter eget tycke och var oroliga för att det skulle påverka betyget. Deras lärande hämmades 
följaktligen av att det inte fanns något facit och det skedde därför en annan form av 
kunskapsbildning då de blev friare i sina sätt att tänka. En elev ansåg att det var roligt att de 
fick stort inflytande men var samtidigt lite orolig för att detta skulle medföra att podden fick 
en sämre kvalitet, vilket i sin tur skulle påverka betyget negativt. Det som eleverna här 
diskuterade kan uttryckas i termer av en form av erkännandekultur. Eleverna styrdes således 
av uppfattningen att det fanns ett ”rätt-och-fel” men att detta först skulle åskådliggöras vid 
bedömningen. 
 

Iscensättningen gav relativt stort utrymme för självständigt arbete, vilket även noterades under 
observationerna, då eleverna gavs frihet att formera poddarnas upplägg. Denna iscensättning 
torde givit eleverna en större agens eftersom de fick möjlighet att testa och befästa sin egen 
förståelse och sitt eget lärande. Både självbedömningen och kamratresponsen gav uttryck för 
detta, vilket kommer att diskuteras utförligare i nästkommande avsnitt (se 6.3.5) gällande den 
femte dimensionen feedback från skolresultat. Trots att institutionella mönster påverkade och 
utgjorde förutsättningar för iscensättningen hade läraren möjlighet att påverka hur 
lärsekvensen arrangerades och hur aktiviteterna utfördes. Läraren bestämde exempelvis 
gruppkonstellationer och samtalsledare, vilket medförde att elevernas inflytande vid 
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iscensättningen var relativt lågt. Denna bild stärktes av enkätundersökningen som behandlade 
dimension fyra, självbestämmande. Medelvärdet för föreliggande fråga är 2,9 vid både 
förtestet och eftertestet, vilket indikerar att eleverna ansåg att deras inflytande på lärsekvensen 
var förhållandevis lågt. 
 

6.3.5  Feedback från skolresultat 
 
Jag får feedback som hjälper mig att utvecklas när jag har hållit ett muntligt framförande 

 1 - Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 - Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Förtest  2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 4 (26,7 %) 5 (33,3 %) 3 (20 %) 0 (0 %) 3,4 
Eftertest 1 (6,7 %) 2 (13,3 %) 3 (20 %) 7 (46,7 %) 2 (13,3 %) 0 (0 %) 3,5 

 
 

Eleverna fick både feedback från läraren och genom kamratbedömningen. Den femte 
dimensionen, feedback från skolresultat, ser dock relativt oförändrad ut. Enligt enkät-
undersökningen har medelvärdet efter denna lärsekvens höjts med 0,1. Under fokusgrupp-
samtalen tillfrågades därför eleverna om den feedback som de fått under lärsekvensen. Det 
framkom en relativt entydig bild av svårigheterna med kamratbedömningen. En elev 
förklarade att hen ”inte ville vara taskig med sina klasskamrater” och att det kunde uppfattas 
så med kamratbedömning. Hen förstod fördelarna med denna form av bedömning men ansåg 
att det var svårt att göra det på ett bra sätt.  
 

Kamratbedömningen skedde muntligt. Trots att eleverna kunde följa en mall för 
kamratbedömning visade det sig i realiteten vara svårt. Jämfört med föregående lektionspass 
var det vid föreliggande lektionspass tystare bland eleverna. Under observationerna har jag 
antecknat att det var underligt eftersom läraren försökte uppmuntra eleverna till samtal. Flera 
elever förklarade under fokusgruppsamtalen att de aldrig tidigare hade arbetat på det sättet 
och sannolikt var det en förklaring till elevernas uppfattning om kamratbedömning. En annan 
förklaring kan vara att eleverna hade svårt att veta vad som kännetecknar en podd och det 
hade möjligen varit enklare om de givits möjlighet att lyssna på fler exempel i början av 
lärsekvensen. Under observationerna noterades att den formativa bedömningen som skulle 
genomsyra den andra transformationscykeln blev motsägelsefull. Denna form av bedömning 
förutsätter att eleverna ges chans till att utveckla den befintliga podden. Under denna 
lärsekvens gavs de inte chansen att göra detta av främst två skäl. För det första hade det av 
tidsskäl varit svårt och för det andra hade det varit svårt för eleverna att redigera och göra om 
poddarna. Eleverna var inte bekanta med varken kamratbedömning eller självbedömning 
sedan tidigare. De hade svårt att göra detta och en elev utbrast ironiskt: ”Självbedömning, 
kamratbedömning, hur mycket bedömning ska vi egentligen hålla på med!?”  
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Vidare ansåg ett par elever att poddar kunde vara bra för att ge rättssäkra betyg. Vid ett 
fokusgruppsamtal förklarade en elev att det var obehagligt att spela in en ljudupptagning och 
att höra sin egen röst. En annan elev delade inte dennas åsikt och framhöll att det var bra att 
läraren kunde lyssna på poddarna flera gånger för att betygen skulle bli rättvisare. Eleven 
jämförde detta med andra muntliga framställningar, där de oftast står inför en klass och att 
läraren enbart har en chans att lyssna på deras framställningar. De andra eleverna i gruppen 
hade inte tänkt på detta tidigare men instämde och ansåg att poddar för bedömning kunde 
vara ett mer rättvist alternativ. 
 

Under fokusgruppsamtalen framkom det att eleverna tyckte att den formativa återkopplingen 
från läraren var bra. På frågan om på vilket sätt återkopplingen var bra ansåg eleverna att det 
var bra att läraren ”pushade dem att göra klart”. Eleverna förklarade att de ibland hade svårt 
att arbeta självständigt och ibland när de arbetade på annan plats än i klassrummet blev det 
lätt att de fokuserade på andra saker, som inte i första hand gällde det som de faktiskt skulle 
göra. Under observationerna noterades att eleverna hade svårt att se sambandet mellan 
självbedömningen och lärarens bedömning. De flesta hade en god uppfattning om sina 
prestationer men valde sällan att bedöma sina insatser till högre betygsnivåer än E.  
 

Läraren stöttade eleverna under självbedömningen genom att återkoppla prestationerna till 
betygskriterierna. En elev frågade läraren vad en tydlig och urskiljbar disposition (kunskaps-
krav på C-nivå) kännetecknades av, varpå läraren förklarade att podden exempelvis skulle ha 
en tydlig inledning och avslutning. Eleven sa sedan att hen möjligen uppnått detta kriterium 
men ställde sig kluven till att markera denna del ur kunskapskraven för C. Läraren förklarade 
att det var en bedömning som eleven själv behövde göra och uppmanade eleven till att studera 
progressionen mellan de olika betygsnivåerna. Under fokusgruppsamtalen frågade jag samma 
elev om självbedömningen och hen förklarade att det var svårt att veta om hen delade samma 
uppfattning som läraren. Hen ansåg själv att hen uppfyllt den delen för betyget C men trodde 
inte att läraren delade hens uppfattning. Eleven förklarade vidare att det ofta kom som en 
överraskning vilket betyg som hen uppnått. Ibland var det ett bättre betyg eleven fått och 
ibland ett sämre. I gruppen instämde fler elever och sa att det var svårt att veta vad de 
bedömdes efter. Eftersom eleverna hade en tydlig matris med kunskapskrav för denna 
lärsekvens var det förvånande att de ändå tyckte att betygen var ett mysterium.  
 

De elever som var frånvarande under lektionerna hade svårt att färdigställa sina poddar. De 
missade flera genomgångar som troligen var avgörande för att de skulle kunna formera sina 
poddar. Läraren förklarade att hen aldrig brukade ”jaga” sina elever. Om de inte skickade in 
till bestämd tid kunde hen i bästa fall ge dem en påminnelse. Om läraren senare under 
vårterminen upptäckte att en elev riskerade att inte få betyg i en kurs blev eleven varse om vad 
som krävdes för att läraren skulle ha tillräckligt med underlag för att ge ett betyg. Situationen 
var densamma under föreliggande lärsekvens. En erkännandekultur i bedömning blev därför 
tydlig — det skulle löna sig att vara med på lärarens lektioner och eleverna förväntades ta eget 
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ansvar för att lämna in sina uppgifter i tid. Förvisso handlar all bedömning i skolan mer eller 
mindre om olika former av erkännandekulturer. Erkännandekulturen i klassrummet 
kommunicerades dock främst under slutet av lärsekvensen och blev märkbar efter att eleverna 
hade publicerat sina poddar och självbedömningen ägde rum.   
 

6.3.6  Sammanfattning av enkätundersökningens resultat 

Som åskådliggjorts i resultatet, behandlade samtliga frågor i enkätundersökningen motivation-
steorin. Av dessa hade medelvärdet på eftertestet höjts på sju frågor, en fråga hade ett 
oförändrat medelvärde och en fråga hade sjunkit i medelvärde. Medelvärdet vid förtestet på 
samtliga frågor blev sammanlagt 2,8 och vid eftertestet hade medelvärdet ökat till 3,2. Den 
största förändringen i medelvärdet gällde särskilt dimensionerna variation i skolan, uppgiftens 
identifierbarhet och helhet och skolarbetets betydelse. Vad beträffar de två andra 
dimensionerna ses en marginell ökning på medelvärdet med 0,1 beträffade feedback från 
skolresultat medan dimensionen självbestämmande är oförändrad med ett medelvärde på 2,9 
vid både för- och eftertestet. Trots att medelvärdet höjdes beträffande den andra dimensionen 
uppgiftens identifierbarhet och helhet, är värdet fortsatt relativt lågt med 2,3. Tillsammans 
med dimension fyra självbestämmande, är dessa vid båda testen fortsatt lägre på ordinalskalan. 
Dessa dimensioner hämmar således främst elevernas motivation till muntlig framställning. 
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7 SLUTDISKUSSION 
I följande avsnitt sammanförs resultatet utifrån det empiriska materialet till en övergripande 
diskussion om huruvida motivationen till muntlig framställning ökade utifrån den didaktiska 
designen. Slutsatserna som dras i detta avsnitt är tolkningar av resultatet som redovisats i 
föregående avsnitt. Först och främst värderas metoden i förhållande till resultatet. 
 

För att de personer som studeras, i detta fall eleverna, ska öppna sig och berätta om sina 
erfarenheter och tankar krävs vanligtvis en längre tids vistelse kring det studerade fenomenet. 
Etnografiska studier pågår därför i regel under en längre tid (Bryman, 2002). Observationerna 
för föreliggande undersökning har sträckt sig över en period på tre veckor, vilket med hänsyn 
till detta inte är helt optimalt. Samtidigt finns det även en risk med att länge vistas nära de 
personer som studeras, eftersom forskaren riskerar att bli ”hemmablind”. De potentiella risker 
som föreligger vid etnografiska undersökningar har i detta fall kunnat undvikas eftersom 
observationerna sträckt sig över en kortare tid. Däremot kan den ringa tiden som jag vistats i 
klassrummet haft en påverkan på fokusgruppsamtalen. En intention med fokusgruppsamtalen 
var att dessa kunde öppna upp för mer djupgående svar och att eleverna skulle ges möjlighet 
att diskutera med varandra. Till viss del var så fallet i föreliggande undersökning, men samtalen 
fick även stundtals karaktären av en dialog mellan en elev och mig åt gången. Trots att frågorna 
var konstruerade för att fungera som diskussionsunderlag blev det en bekymmersam situation. 
Fokusgruppsamtalen var även tidsmässigt kortare än väntat, vilket kom som en konsekvens 
av att eleverna sällan diskuterade med varandra. Med facit i hand är det rimligt att ifrågasätta 
om möjligen samma svar framkommit vid individuella samtal. En fördel med 
fokusgruppsamtalen var dock att alla gavs möjlighet att komma till tals, något som av tidsskäl 
inte varit fallet vid individuella samtal.  
 

Enkätfrågorna visade sig i huvudsak vara konstruerade på ett fungerande sätt. En av frågorna 
som gällde uppgiftens identifierbarhet och helhet i motivationsmodellen visade sig dock svår 
att förstå. Som nämnts deltog jag vid både för- och eftertestet för att eleverna skulle ges 
möjlighet att fråga om något upplevdes otydligt formulerat. Eleverna frågade dock ingenting, 
varpå jag drog slutsatsen att eleverna hade förstått enkätundersökningen. Först vid 
fokusgruppsamtalen framkom det att en fråga var svår att förstå. Som diskuterats, närvarade 
jag endast under tre veckor, vilket kan vara en bidragande orsak till att eleverna inte vågade 
ställa någon fråga. Möjligen hade utgångsläget sett annorlunda ut om läraren istället hade 
presenterat enkätundersökningen.  
 

En enskild klass besvarade enkäten och det har inte funnits några ambitioner på att 
generalisera resultatet utifrån denna. Samtliga delar av den triangulering som utförts är 
övervägande kvalitativ. Det är därför inte möjligt att göra anspråk på att denna undersökning 
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skulle kunna representeras i kvantitativa termer. Med utgångspunkt i att undersökningen har 
en kvalitativ karaktär är det möjligt att skapa en mer nyanserad bild av hur poddar kan fungera 
motiverande för elevers lust till muntlig framställning. Det metodologiska perspektiv som 
använts har genererat ett varierat material för att kunna betrakta fenomenet från skilda 
perspektiv. Föreliggande undersökning ämnar därför öka förståelsen för hur poddar kan 
utmana traditionella undervisningsmetoder i enskilda fall. 
 

Undersökningen utgick från projektet Design-based research (DBR). En följd av detta blev 
att lärsekvensen konstruerades i samverkan med läraren. En av lärarens organiserade principer 
var att eleverna skulle arbeta med en novell. Detta påverkade upplägget i podden eftersom 
deras samtal utgick från novellen. Som lyfts i resultatet framkom en del kritik från eleverna 
gällande novellen då de ansåg att den blev allt för styrande. Eftersom de inte arbetat med 
poddar tidigare i undervisningen hade det lämpat sig bättre med ett friare innehåll, då muntlig 
framställning var centralt. Elevernas kritik mot novellen påverkade även svaren i 
enkätundersökningen, i synnerhet vad gäller dimensionen som behandlade självbestämmande. 
Troligen hade utfallet sett annorlunda ut vid ett annat val av innehåll i podden.  
 

Den didaktiska designen som skapades har dock inte följts till fullo. Detta är i sig inte något 
anmärkningsvärt. Lektioner kan aldrig till fullo kontrolleras, vilket inte heller är önskvärt. Vid 
en del tillfällen har läraren tvingats att modifiera upplägget, i synnerhet vad gällde 
kamratbedömningen. Eftersom eleverna inte hade arbetat med denna form av bedömning 
tidigare, visade det sig stundtals svårt trots att de hade en mall att följa. Läraren fick då inta en 
mer aktiv roll genom att ställa egna frågor till eleverna och på så sätt uppmana till diskussion. 
Trots att den didaktiska designen har modifierats på vissa punkter under lärsekvensens gång 
har det inte påverkat undersökningen i någon nämnvärd utsträckning. 
 

Modellen Learning Design Sequence (LDS) lämpade sig i föreliggande undersökning för att 
kunna tolka och förstå aspekterna av hur kunskapsrepresentationerna i poddar kan formas i 
en formell lärmiljö. Utifrån begreppen design för lärande, design i lärande och 
erkännandekulturer har en begreppsram formats, vilken givit möjlighet till att undersöka de 
villkor och förutsättningar som den didaktiska designen genererade. De valda teoretiska 
utgångspunkterna innebär att andra perspektiv lämnas därhän, vilka kan utgöra viktiga 
aspekter för att förstå hur poddar kan fungera motiverande i undervisningspraktiken. Utifrån 
modellen LDS görs ett grundantagande att elevens möjlighet till kunskap utgörs av de villkor 
och förutsättningar där läraktiviteten sker. Lärandet som denna undersökning tar fasta vid 
utgår följaktligen från den transformationsprocess som skett och elevernas formering av de 
olika kunskapsrepresentationer som poddarna givit uttryck för.  
 

Under processens gång visade det sig att LDS behövde modifieras på en väsentlig punkt för 
att anpassas till medieformen. Den metareflektion som Selander och Kress (2017) skriver ska 
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genomsyra den andra transformationscykeln har i detta fall reviderats och istället anpassats till 
den första transformationscykeln. Under formeringen arbetade eleverna med kamrat-
bedömning, vilken hade riskerat att bli summativt om den skett under den andra cykeln. Den 
redigering som eleverna möjligtvis hade behövt göra utifrån kamratresponsen, hade varit 
alldeles för tidskrävande. Kamratbedömningen hade eventuellt kunnat ske vid den andra 
cykeln om eleverna varit förtrogna med medieformen och redigering sedan innan. I detta fall 
såg situationen inte ut så, varpå det bedömdes att den skulle fungera bättre under formeringen 
i den första transformationscykeln.  
 

Hur kan då elever bli motiverade att tala i den digitaliserade lärmiljön som skolan utgör? 
Genom att fokusera på en medieform har det varit möjligt att studera dess specifika resurser 
på detaljnivå. Utifrån ett begränsat material är det dock riskabelt att dra vida slutsatser. 
Resultatet pekar dock på en huvudpunkt. Med utgångspunkt i föreliggande didaktisk design, 
har poddar medfört att eleverna upplevt dels meningsfullhet och ansvar för den muntliga 
framställningen, dels kunskap om skolresultatet. Utifrån dessa tillstånd i motivationsteorin, är 
slutsatsen att eleverna blev motiverade till muntlig framställning. Nyman och Sennerud (2015) 
har kommit fram till liknande slutsatser i deras utvecklingsarbete, då de skriver att eleverna 
blev motiverade av arbetet med att producera poddar och att de utvecklats i att samtala. Vidare 
visar resultatet i undersökningen att eleverna känner sig säkrare i denna form av dialog jämfört 
med andra muntliga framställningar.  
 

Den samfällda kritik som framkommit under fokusgruppsamtalen gällde främst elevernas 
möjligheter till handling i en bestämd situation samt otydlighet i hur bedömningen gick till. 
Elevernas agens har således beskrivits som låg eftersom de själva upplevde att de inte var 
tillräckligt förtrogna med de resurser som tillhandahölls genom iscensättningen. Den 
gemensamma kritik som framhållits under fokusgruppsamtalen gällde i synnerhet resursen 
Audacity. Den erbjudna mening som förvaltades via iscensättningen var således inte förenlig 
med elevernas uppfattade mening. Eleverna var inte förtrogna med denna resurs sedan innan, 
vilket gjorde att deras hållning mot resursen främst var negativ. De betonade att de behövde 
de rätta verktygen, exempelvis genomgångar, för att få en teoretisk grund att stå på. I den 
institutionella inramningen behandlar den sociala dimensionen just det. Denna utgår från att 
i en gemensam praktik, i detta fall klassen, används teckensystem regelbundet och därigenom 
uppstår gemensamma antaganden om hur dessa kan eller bör användas. Även om en del 
lyssnade på poddar på fritiden, visade det sig svårt att omvandla rollen från konsument till 
producent av medieformen. En slutsats är därför att den individuella inramningen inte var 
förenad med den institutionella inramningen. Som framkommit i resultatet hade det varit mer 
fördelaktigt om läraren bistått eleverna med mer hjälp i formeringen. I Coutinho och Motas 
(2011) studie förvaltades podden av läraren och en gemensam podd utvecklades tillsammans 
i klassen. Denna studie påvisade bland annat att eleverna upplevde en större delaktighet då de 
fick arbeta tillsammans. Förvisso var deras studie centrerad till yngre åldrar men den är 
rimligen även applicerbar på föreliggande undersökning.  
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I de övriga tre dimensionerna variation i skolan, skolarbetets betydelse och feedback från 
skolresultat, ligger medelvärdet på den högre delen av ordinalskalan. Eleverna har i synnerhet 
ställt sig positiva till att poddar är ett nytt och spännande verktyg med den främsta fördelen 
att de får arbeta tillsammans med andra under transformeringen. De känner sig tryggare i 
denna form av samtal då läraren inte står i direkt anslutning och lyssnar. Därtill upplever de 
att de även blir tryggare att tala tillsammans med andra. En slutsats är därför att eleverna 
känner sig säkrare vid formeringen av gemensamma representationer. Detta bekräftas även av 
befintlig forskning gällande talängslan där bland annat McCroskey och Richmond (1991) 
skriver att det är viktigt att eleverna ges möjlighet till varierad muntlig träning genom 
alternativa strategier. De skriver vidare att elever med en stor oro att tala inför andra behöver 
ges möjlighet att arbeta med muntlig framställning i mindre grupp. Undersökningens resultat 
styrker därmed även det som både Anward (1983) och Liberg (2003) tagit fasta vid. Enligt 
dem är det viktigt att eleverna ges möjlighet att vara deltagare i olika former av dialoger för att 
successivt bli friare i deras resonemang. Varierad undervisning är därmed centralt för att 
elevernas muntliga kompetens ska utvecklas.  
 

Vad gäller den tredje dimensionen, skolarbetets betydelse, framkom att elevernas intresse av 
muntlig framställning i första hand gällde att få bra betyg. De drevs följaktligen främst av yttre 
incitament. Som Markert (2001) hävdar frammanas inre motivation av att eleverna vill lära sig 
saker som kan appliceras i situationer som inte enbart är förenade med skolan. Här ligger en 
stor utmaning hos läraren då hen måste fånga intresset genom att koppla muntlig framställning 
till saker utanför skolan. Därigenom uppmuntras elever till nyfikenhet och initiativ. Under 
denna lärsekvens har betoning främst vilat vid aspekter som fortsättningskursen Svenska 2 
och de nationella proven. Resultatet påvisar även en tydlig erkännandekultur som rimligen är 
förekommande i de flesta klassrum. Bedömningen av poddarna återspeglade det som eleverna 
sa. De diskussioner som uppstod i poddarna åskådliggjorde således elevernas lärande. 
Eleverna hade naturligtvis lärt sig andra saker, så som redigering i verktyget Audacity och vad 
en podd kännetecknades av. Samtidigt var eleverna inte helt säkra på om de fick designa 
upplägget i podden efter eget tycke och var oroliga för att det skulle påverka betyget. De 
navigerande principerna som eleverna utgick från i teckenskapandet var således nära knutna 
till bedömningen. De fixeringspunkter som därigenom vägledde eleverna i transformations-
processen var därför avhängiga det som de upplevde var ”rätt” för att nå ett bra betyg.  
 

Gruppkonstellationen som läraren bestämde visade sig till en början bemötas med missnöje 
från eleverna. Under processens gång framhöll de dock att det var lärorikt att diskutera frågor 
med klasskamrater som de möjligen annars inte hade diskuterat med. Med utgångspunkt i att 
både Molloy (2002) och Hägerfelth (2004) uttrycker att eleverna kan bli begränsade i 
smågruppssamtal hade det möjligen varit bättre om de själva fick välja grupper och att de 
därigenom känt sig friare i att uttrycka sin åsikt. Rooswall Persson (2000) skriver att lärandet 
främjas i smågruppssamtal om minst en elev leder samtalet. Beträffande samtalsledarens roll i 
föreliggande undersökning fungerade denna i huvudsak väl. En del av eleverna som tilldelades 
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denna roll upplevde dock att de fick ett större ansvar än de önskat. Läraren bestämde 
samtalsledare i varje grupp och det hade möjligtvis fungerat bättre om slumpen, genom 
lottning, avgjort denna roll. När läraren istället bestämde samtalsledare förekom en diskussion 
om varför just dessa elever blivit tilldelade rollen.  
 

Den svåraste utmaningen för läraren under lärsekvensen var frånvarande elever. Det ställdes 
höga krav på läraren när hen fick modifiera grupperna. I lärsekvensens upplägg bestämdes det 
att grupperna skulle vara mellan 3–4. Vid frånvaro bestod en grupp av två personer och 
samtalsledarens roll skulle därför riskera att bli mer mer lik en förhörsledares. Läraren 
bedömde då att dessa två elever fick byta grupp och istället ingå i en annan, varpå denna grupp 
bestod av fem elever. Utifrån denna lösning fick en grupp modifiera upplägget på podden för 
att de nya gruppmedlemmarna skulle få talutrymme. Därtill fick de nya gruppmedlemmarna 
anpassa sig till den nya gruppens upplägg. Lösningen var följaktligen inte ultimat, varken för 
eleverna eller för läraren. Med utgångspunkt i att både Garmes (2006) och Rooswall Perssons 
(2000) resultat visar att det är centralt med mindre grupper för att eleverna ska våga diskutera, 
bedömdes att grupperna skulle vara mindre till antalet.  Med facit i hand hade det underlättat 
om grupperna åtminstone bestod av 4–5 elever, då ett bortfall av en elev inte hade påverkat 
gruppen i någon större utsträckning. Om grupperna hade varit större och det funnits en 
marginal för frånvarande elever hade det å andra sidan resulterat i mindre taltid per elev. 
Samtidigt hade även poddens längd kunnat utökas. Sannolikt hade dock en mindre skara elever 
upptagit större delen av talutrymmet och de elever som vanligtvis inte tar någon större plats 
hade haft samma problematik. 
 

Audacity erbjöd olika former av redigeringar. Genom redigeringsprogrammet fanns möjlig-
heten att lägga in en kort melodi, en så kallad jingel. Endast en grupp hade valt att göra det. 
Förvisso kan de resterande grupperna upplevt att det inte fanns tillräckligt med tid för detta. 
En annan möjlig tolkning är att eleverna inte uppfattade att dessa jingel erkändes som kunskap 
i den formella bedömningssituationen. För den grupp som valt att göra detta blev det inte 
uppmärksammat i någon nämnvärd utsträckning i bedömningen och var inte heller kopplat 
till kunskapskraven. En slutsats är att alla de olika kunskapsformer som framträtt i och med 
användningen av poddar inte är helt koherenta med bedömningen i svenskämnet. Därför är 
det relevant att ifrågasätta varför medier, i detta fall poddar, bör ges plats i undervisningen när 
dessa inte erkänns som kunskap i bedömningen. 
 

Vad händer då när nya medier kommer in i undervisningen? I dagens multimediala samhälle 
växer unga upp i vad som kallas ”screen culture” eller ”media ecology”. I detta samhälle har 
skriftspråkets plats och funktion inte längre en central plats. Unga använder olika 
medieteknologier i olika kommunikationer och för även med sig dessa in i klassrummet 
(Erixon, 2012). Med utgångspunkt i ett medieekologiskt perspektiv förändras således 
förutsättningarna och förhållanden för lärande i undervisningen när poddar får tillträde i 
klassrummet. Formeringen av poddarna genererade resurser som eleverna inte var bekanta 
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med sedan innan. Detta medförde att det deras möjligheter att representera kunskap 
förändrades. Resultatet visar att eleverna överlag har förhållit sig positivt inställda till denna 
medieform. De har även varit tämligen överens om att det krävs ökad förtrogenhet hos läraren 
när poddar används i klassrummet för att medieformen ska fungera väl.  
 

Elmfeldt (2012) frågar sig därför vilka kunskaper som kommer att formeras, tillägnas och 
framträdas genom individens symbios med de digitala medierna. Som påvisats är fortfarande 
de digitala mediernas användningsområden begränsade och nyttjas oftast som verktyg för 
redan etablerade kunskapsformer, exempelvis används datorn som ett verktyg för 
renskrivning. Som Elmfeldt (2012) konstaterar, utsätts svenskämnet för ett yttre tryck som 
påverkar de hittills dominerande traditionerna i ämnet. Vad gäller just muntlig framställning 
måste elever ges möjlighet att utmanas i både resonemang och förberett tal för att de ska ha 
möjlighet att utvecklas (Palmér, 2008). Det fordras således alternativa strategier vad gäller 
muntlig framställning och inte enbart redovisningar inför klassen (Olsson Jers 2010). Utifrån 
ett medieekologiskt perspektiv handlar det om att poddar kan främja olika fysiska, 
perceptuella, sociala eller kulturella effekter. Muntlig framställning inför helklass kan fungera 
väl i vissa sammanhang, medan poddar lämpar sig bättre i andra. Om poddar inkluderas i 
större utsträckning i klassrummet innebär det även att det sker på bekostnad av andra 
undervisningsmetoder kopplade till muntlig framställning. Det handlar dock inte om att helt 
exkludera andra former av undervisningsmetoder. Ur ett medieekologiskt perspektiv är dessa 
förändringar varken till det bättre eller sämre, utan just annorlunda (Erixon, 2012). Baserat på 
forskning beträffande muntlig framställning framhålls från bland annat Palmér (2008) och 
Olsson Jers (2010), behovet av varierad undervisning för elevers muntliga utveckling. Med 
utgångspunkt i forskning och undervisningens resultat, kan poddar följaktligen ha fördelar för 
elevers kommunikativa utveckling.   
 

Via internationellt styrande organ som OECD och UNESCO framkommer krav på att 
behärska tekniker, då de anses bli en central kompetens i framtiden. Dessa teknologier, 
däribland poddar, är nödvändiga i skolan eftersom skolan ska spegla det samhälle den verkar 
i. Genom att inkludera medier som eleverna använder på fritiden i undervisningen, kommer 
även elevernas livsvärld in i klassrummet. Trots att detta inte var undersökningens primära 
syfte har föreliggande resultat påvisat att skolans praktik och digitala resurser inte är helt 
förenliga med varandra. Som Elmfeldt (2012) skriver, är möjligen andra kunskaps-
representationer än de tryckta en alltför stor utmaning mot etablerade skolpraktiker. Detta 
innebär i sin tur att det blir svårare att införa dessa teknologier i klassrummet. Selander och 
Kress (2017) diskuterar denna problematik med att hänvisa till vad som erkänns som lärande 
och kunskap inom en social praktik. De skriver att de bedömningssystem och bedömnings-
mallar som nyttjas inte primärt är konstruerade efter vad eleven lärt sig, utan istället relaterat 
till vad som räknas som lärande i ett specifikt kunskapsfält. Detta blev tydligt skönjbart i 
föreliggande undersökning, i synnerhet vad gällde kunskapskraven som eleverna sedermera 
självbedömde sina insatser mot. Iscensättningen av undervisningen hade istället kunnat ha 
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tydligare betoning vid hur poddars inneboende strukturer kan relatera till kunskapskraven. 
Som nämnts framhävdes traditionella metoder gällande hur en lämplig disposition kan läggas 
upp. En tänkbar tolkning är därför att utfallet hade kunnat bli annorlunda om poddars 
karakteristika fått större uppmärksamhet.   
 

Som redovisats i föreliggande avsnitt kan elever bli mer motiverade till muntlig framställning 
med hjälp av poddar. Vad är då önskvärt för fortsatt forskning? Som tidigare nämnts är det 
begränsat med svensk forskning beträffande poddar i relation till lärande generellt. Det finns 
således ett behov av fortsatt forskning om mediets effekter på elevers lärande, i synnerhet 
studier över en längre tid. I relation till muntlig framställning är området ur ett svenskt 
perspektiv fortfarande helt obeforskat. Därför är det centralt med ytterligare studier som 
exempelvis kan identifiera olika elevgruppers motivation till muntlig framställning. Under 
undersökningens gång, har frågan om digitala mediers roll i undervisningen, blivit en central 
fråga. Fortfarande betraktas dessa i stor utsträckning som verktyg för redan etablerade 
kunskapsformer, vilket i sin tur leder till ett behov av vidare forskning kring vilka förmågor 
och färdigheter som olika medieformer kan ge uttryck för samt hur kunskap skapas och vad 
som bör erkännas som kunskap i skolan. 
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BILAGA 1 
 
Förtest 
 
Jag tycker att det är viktigt att kunna hålla muntliga framföranden 
 
Jag upplever att jag får göra klart en uppgift. Det vill säga ett arbete från början till slut med ett 
synligt resultat 
 
Jag upplever att det är obehagligt att hålla muntliga framföranden 
 
Jag upplever att undervisningen är varierad när vi arbetar med muntliga framföranden 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag är intresserad av att lära mig 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag vill ha bra betyg 
 
Jag känner mig mest motiverad till muntliga framföranden när jag får arbeta tillsammans med andra 
 
Jag har inflytande över hur muntliga framföranden utformas 
 
Jag får feedback som hjälper mig att utvecklas när jag har hållit ett muntligt framförande 
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BILAGA 2 
 
Eftertest 
 
Jag tycker att det är viktigt att kunna hålla muntliga framföranden 
 
Jag upplever att jag får göra klart en uppgift. Det vill säga ett arbete från början till slut med ett 
synligt resultat 
 
Jag upplever att det är obehagligt att hålla muntliga framföranden 
 
Jag upplever att undervisningen är varierad när vi arbetar med muntliga framföranden 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag är intresserad av att lära mig 
 
Min motivation till muntliga framföranden kommer från att jag vill ha bra betyg 
 
Jag känner mig mest motiverad till muntliga framföranden när jag får arbeta tillsammans med andra 
 
Jag har inflytande över hur muntliga framföranden utformas 
 
Jag får feedback som hjälper mig att utvecklas när jag har hållit ett muntligt framförande 
 
Jag upplevde att det var roligt att arbeta med poddar 
 
Jag upplevde att det var obehagligt att spela in en podd 
 
Jag upplevde att jag hade inflytande över poddens utformning och innehåll 
 
Jag upplevde att responsen av läraren hjälpte mig i arbetet med podden 
 
Jag skulle kunna tänka mig att arbeta fler gånger med poddar i skolan 
 
Har du använt poddare i skolan tidigare? 
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BILAGA 3 
 
Intervjuguide 
 
Utifrån enkätundersökningen: 
• Hur upplever ni att det fungerar att arbeta med muntliga framföranden? Roligt? 

Varför/varför inte? 
• Hur arbetar ni när ni arbetar med muntlig framställning? 
 Brukar ni få feedback av läraren i samband med det? 
• Hur upplever ni att arbeta tillsammans med andra när ni arbetar med muntlig 

framställning? 
 
 
Upplevelser kring lärsekvensens innehåll: 
• Hur upplevde ni att det gick att arbeta med poddar? Vad var bra? Vad hade kunnat göras 

bättre? 
• Hade ni tillräckligt mycket tid eller hade mer tid behövts? 
• Hur upplevde ni redigeringsverktyget Audacity? 
• Hur upplevde ni ert inflytande under momentet? 
• Tyckte ni att responsen av läraren hjälpte er i utformningen av podden? 
 
Bedömning: 
• Tankar kring självbedömning 
• Tankar kring kamratbedömning 
 
Övergripande frågor: 
• Skulle ni kunna tänker er att arbeta mer med poddar i skolan? Varför/varför inte? 
• Har ni några andra synpunkter kring poddar som du vill ta upp? 
• Om ni gjort om detta en gång till, vad hade kunnat förbättras? 
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BILAGA 4 
 
Kamratrespons 
Genom kamratrespons får du och din grupp hjälp av dina kamrater att utvecklas. På 

motsvarande sätt kommer även du och din grupp att ge de andra grupperna stöd i deras 

process. Kom ihåg att upplägget inte är färdig ännu, utan ett första utkast som behöver 

bearbetas. Det är ju själva poängen med kamratresponsen: att du och din grupp ska få hjälp 

med att utveckla er podd. Även om ni inte håller med om alla synpunkter ni får, är det viktigt 

att ta till sig av det som sägs. Nyckeln för en bra kamratrespons är att vara konstruktiv! När 

ni läser varandras frågor, var konstruktiva. Var även så konkret som möjligt, ni måste alltså 

motivera och ge exempel för att gruppen ska ha lättare att förstå. 

 
Använd denna mall som utgångspunkt vid responsen:   
• Helheten: allmänna omdömet om upplägget. Fyller den sitt syfte? Kontrollera mot 

uppgiftsbeskrivningen samt betygskriterierna.  

• Lyft fram uppläggets starka sidor: vilka delar uppskattas särskilt? 

• Formulera ett par frågor om sådant som är otydligt, bör utvecklas eller kanske rent av 

strykas. Var noga med att ge konkreta exempel! 

• Hur ser dispositionen för podden ut? Finns det en tydlig röd tråd? Finns det en koppling 

mellan inledning och avslutning? 

• Finns det tillräckligt med fakta eller behöver podden kompletteras med fler 

faktauppgifter? Tänk på att lyssnaren ska förstå utan att ha läst novellen. 
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BILAGA 5 
 
Självbedömning - att lära sig att lära 
Nyckeln till framgång i skolan är att du utvecklas din förmåga att organisera ditt eget personliga 

lärande. Det betyder att du ska lära dig värdera och bedöma din egna prestation, det vill säga, 

att lära dig att lära. En slutlig del i arbetet med podden är att du ska granska och bedöma din 

egna arbetsinsats.  

  

Nedan ser du kunskapskraven som du bedöms efter i uppgiften, läs dessa. Lyssna igenom din 

grupps podd och fundera över vilka kunskapskrav du har uppfyllt. Därefter ska du stryka 

under de kunskaper och förmågor som du tycker att du har uppfyllt. Det är viktigt att du ger 

exempel som stärker dina markeringar. Motivera och exemplifiera! 

 

E C A 

Eleven kan, i fo ̈rberedda samtal 
och diskussioner, muntligt 
fo ̈rmedla egna tankar och a ̊sikter 
samt genomfo ̈ra muntlig 
framsta ̈llning info ̈r en grupp. 
Detta go ̈r eleven med viss 
sa ̈kerhet. Den muntliga 
framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande och begriplig. 
Spra ̊ket a ̈r till viss del anpassat 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan, i fo ̈rberedda samtal 
och diskussioner, muntligt 
fo ̈rmedla egna tankar och a ̊sikter 
pa ̊ ett nyanserat sa ̈tt samt 
genomfo ̈ra muntlig framsta ̈llning 
info ̈r en grupp. Detta go ̈r eleven 
med viss sa ̈kerhet. Den 
muntliga framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande och begriplig, 
och dispositionen tydligt 
urskiljbar. Spra ̊ket a ̈r ledigt och 
anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan, i fo ̈rberedda samtal 
och diskussioner, muntligt 
fo ̈rmedla egna tankar och a ̊sikter 
pa ̊ ett nyanserat sa ̈tt samt 
genomfo ̈ra muntlig framsta ̈llning 
info ̈r en grupp. Detta go ̈r eleven 
med sa ̈kerhet. Den muntliga 
framsta ̈llningen a ̈r 
sammanha ̈ngande, begriplig och 
va ̈ldisponerad. Spra ̊ket a ̈r 
ledigt och anpassat till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssituation. 
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BILAGA 6 
 

Förslag på frågor till Duell i sal 17 

Nedan följer några frågor som kan ge inspiration till diskussion. Dessa kan fungera bra som 

utgångspunkt men formulera gärna egna också! 

  

• Vem är den viktigaste karaktären i novellen? Wilhelm (den gamle läraren), vikarien eller 

eleverna?  Förklara hur du tänker! 

• Varför måste vikarien komma in till skolan och vikariera? 

• Varför tror du att ingen lärare vågar göra någonting åt hur Släggan och Hassan beter sig? 

• Tycker du att vikarien gör rätt som söker jobb på skolan där Wilhelm arbetat? 

• Skulle detta kunna hända i verkligheten? Varför/varför inte? 

• Vad skulle du säga att novellens budskap är? 

• Tror du att hämnd kan lösa problem? Varför/varför inte? 

• Hade vikarien andra alternativ till att lösa problemet? I sådana fall, vilka? 

• I novellen förekommer en del våld — finns det skäl att rättfärdiga vikariens handlingar? 

 

 


