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Några tacksamhetens ord 
Många tenderar att storögt fascineras över den snabba teknikutvecklingen och 
inte minst jag själv brukar begapa den senaste tekniken och dess möjligheter. Jag 
har alltmer under tiden som doktorand kommit att förundras över den föränd-
ring en tämligen kort period av lärande i nya sammanhang kan innebära i form 
av förändrade perspektiv och annorlunda förståelse. Att skriva en avhandling 
påminner i vissa avseenden om det mångsekventiella läsandet på webben. Man 
kliver in på ett ställe och kommer efter en vindlande resa, som innehåller både 
frustrationsskapande stickspår och berikande ögonblick, ut någon helt annan-
stans.  

Det finns ett antal personer till vilka jag särskilt vill rikta en tacksamhetens 
tanke för att denna resa blev av: Huvudhandledare professor Eva Alerby och bi-
trädande handledare fil. dr. Anders Söderlund, för stödet och vägledningen un-
der avhandlingsarbetets gång. Maria Müller, som i sin dåvarande befattning som 
Piteå kommuns skolförvaltningschef, i högsta grad medverkade till beslutet att 
ge mig möjlighet att forskarstudera inom ramarna för en kommunal anställning. 
Fil. dr Mayvor Ekberg, vars granskande korrekturläsning av manuskriptet inne-
bar ett stort stöd i avhandlingsarbetets slutfas. Dessutom vill jag rikta ett stort 
tack till de lärare som deltog i forskningsprojektet och i samtalen med mig de-
lade sina upplevelser och erfarenheter av sociala medier i undervisningen.  

Först och främst går dock tankarna till Åsa, Rasmus, Moa och Leia, som under 
dessa år har varit tvungna att anpassa sig till att jag allt som oftast varit hemma-
vid, men ändå frånvarande och i perioder fört en mer än lovligt perifer roll i fa-
miljelivet. Om vi beslutar oss för en ny husvagnssemester vid västkusten lovar 
jag att varken Martin Heidegger eller arbetsdatorn kommer att följa med.  

 
 

Piteå, februari 2012 
 
Niclas Ekberg        
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Nya tjänster och nya användarmönster 
Det torde vara fullt tillräckligt med en halvtimmes navigerande på en av de 
svenska kvällstidningarnas Internetupplagor för att övermannas av en växande 
känsla av att ha tagit del av något historiskt och rätt omvälvande. Särskilt påtag-
lig blir måhända känslan om webbesöket utförs med hjälp av mobiltelefonen och 
fingertoppen trycks mot skärmen, mot rubriceringen ”Sport”. I samma stund 
vecklar en expanderbar lista över en mängd tänkbara och otänkbara 
läserbjudanden ut sig, inte sällan om Sveriges just nu mest kände fotbollsspelare 
och heller inte sällan publicerade eller uppdaterade för bara minuter sedan, vil-
ket de allestädes närvarande tidsangivelserna anger. Det är här nyheter fortfa-
rande är just nyheter och det är också här den första insikten drabbar, nämligen 
den att de framtida inköpen av kvällstidningen i sin traditionella pappersform 
inom en snar framtid kommer att bli försvinnande få.  

Utöver känslan av intensiv närvaro i nuet slås läsaren av den förändrade sy-
nen på texten och textens form. Här erbjuds läsaren förutom motsvarigheter till 
traditionell nyhetsrapportering respektive analyserande och kommenterande 
artiklar också åtkomst till skribenternas bloggar, live-refererande matchbloggar, 
TV-klipp, direktresultat, bildspel på sportrelaterade benbrottssekvenser, tid-
ningens egna webb-TV-sändningar och därtill ett antal betaltjänster. Tidnings-
text är således inte längre vad den en gång var. Det mest omvälvande intrycket i 
mötet med kvällstidningens nätversion torde ändå vara öppenheten och interak-
tiviteten, som utgörs av läsarens möjlighet att kommentera en stor del av skri-
benternas nyhetsrapporterande och mer analyserande artiklar, men också de 
större skribenternas bloggar. I de sist nämnda tycks inte sällan någon form av 
relation, mellan de olika individerna i den smeknamnsförsedda läsarskaran och 
den bloggande skribenten växa fram. (Framväxande och snudd på personliga re-
lationer till trots ges även exempel på hur följarna överskattar intimiteten i de-
ras förhållande, som när en harmfull följare, ”mathias”, inte tycktes få sin Fa-
cebookrelaterade vänförfrågan accepterad.)  

Medan, de ibland kritiska men oftast uppmuntrande, kommentarerna i blog-
garna till övervägande del riktas mot reportern ifråga, kan den kommentarverk-
samhet som omger skribenternas bloggar och artiklar nästan kunna sägas anta 
formen av nätgemenskaper, så kallade communities. I kommentarerna, som 
ibland är fler än 100 till antalet, rasar ofta känslofyllda debatter mellan läsarna 
kring frågor med mer eller mindre påtaglig anknytning till ämnet för artikeln. Ef-
ter en tids närvaro i dessa forum kan läsaren bland alla inlägg ana en inre kärna 
av hängivna användare som rör sig mellan diskussionerna, uppmärksamt beva-
kande sina intressen – dvs. favoritlag, favoritspelare och klubb- respektive sup-
porterrenommé. Inte sällan riktas, med uppmaningen ”Gör rätt, gör om!”, läsar-
nas kritiska sökarljus mot reportern och dennes oförmåga till rättstavning, käll-
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kritiska omedvetenhet, avsaknad av källreferenser, kappvändande analyser, 
övertolkande rubriksättning och irrelevanta ämnesval.  

Det skeende som jag här beskrivit kan visserligen uppfattas som en välgö-
rande vitalisering av journalistiken, och kanske också som en demokratisering 
av idén om det offentliga samtalet. Men det nya i sig går dock djupare än en för-
nyelse av traditionella medier och journalistiken. Det pekar på ett pågående skif-
te i maktförhållandena, vilket kommer sig av en ny syn på användaren, texten, 
kunskapen och nätverkets betydelse. Men visst är det svårt att låta bli att funde-
ra över hur journalisten känner inför en arbetssituation som alltmer innebär att 
exponeras och ställas till svars i en omedelbar dialog med krävande och ibland 
raljanta amatörexperter, vilka helt plötsligt stigit upp ur folkdjupet.        

De sociala medierna har under de senaste åren gjorts påtagliga i människors 
vardag. Inspirerade av den ökande användningen har såväl kommersiella före-
tag som offentlig sektor börjat ana en ännu inte tillvaratagen potential för den 
egna verksamheten. (Detta inte minst när det gäller marknadsföring.) Hur ter sig 
då människors vardag i det nya medielandskapet? Vi kan, utifrån ett globalt per-
spektiv, konstatera att många av de nya webbtjänsterna och nätverksgemenska-
perna har fått stort genomslag i användarleden världen över, såtillvida att både 
aktivitetsnivåerna och antalet användare fortsätter att öka. Varje dag visas mer 
än två miljarder filmklipp på Youtube, vilken startades i början av 2005 och som 
sedan dess har kommit att bli den mest kända i sitt slag (YouTube, 2010). Anta-
let medlemmar på nätverket Facebook har alltsedan lanseringen 2004, året efter 
konkurrenten MySpace, kontinuerligt fortsatt att stiga. Idag uppgår antalet till 
mer än en halv miljard, varav hälften besöker sin Facebooksida dagligen (Face-
book, 2010). En annan tjänst, som också har kommit att symbolisera de nya 
webblösningarna och den nya användningen, är de uppskattningsvis 147 miljo-
ner upprättade bloggarna, vilka utgör den ständigt växande blogosfären (Blog-
Pulse, 2010).  

Ur ett svenskt perspektiv anses bloggandet vara en kvinnligt dominerad ak-
tivitet. Fyra av tio unga kvinnor antingen skriver eller har skrivit i en egen blogg 
(Findahl, 2009b). Karriären påbörjas ofta i de yngre tonåren, och för hälften av 
den aktiva femtedelen kvinnor tenderar bloggandet att intensifieras och bli dag-
ligt kring 20-årsåldern. Med rötterna i bloggandet har den s.k. mikrobloggen 
kommit att bli en allt populärare företeelse, kring vilken företaget Twitter for-
merades 2007. Den ökande populariteten kan åskådliggöras med Pingdoms 
(2010) rapport om att de drygt 145 miljoner användarnas månatliga inlägg pas-
serade tvåmiljardersgränsen i mitten av 2010. För svensk räkning uppges sex av 
tio vara dagliga Internetanvändare – en användning som förövrigt fortsätter kry-
pa nedåt i åldrarna: Idag kategoriseras mer än hälften av fyraåringarna som In-
ternetanvändare (Findahl, 2009a; SCB, 2010). Fyra av tio internetanvändare vi-
sar sig vara engagerade i någon nätverksgemenskap. Den nuvarande dominan-
sen av 16-35 åringarna utmanas dock genom att 36–55-åringarnas deltagande i 
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sociala webbnätverk uppvisar en kraftig ökning. De yngre användarnas domi-
nans är fortfarande påtaglig när det gäller material som användaren själv ska-
par, eller sätter samman, för att sedan publicera på webben (Findahl, 2009b).          

Även om antalet inaktiva bloggar med fog kan misstänkas vara jämförelsevis 
högt (se Arthur, 2010) och andelen webbkonsumenter vida överstiger webbpro-
ducenter (Findahl, 2009a; SCB) nyanserar dessa två aspekter endast bilden av 
en pågående utveckling: Från att tidigare ha betraktat användaren som en passiv 
mottagare ikläds nu denne rollen av en mer aktiv och skapande deltagare och 
producent, vilken i samarbete med andra både kan bilda och uttrycka nya kun-
skaper på en mängd olika sätt. Detta skifte har inte bara skapat nya förut-
sättningar för de traditionella medierna, kommersiella aktörers försäljnings- och 
marknadsföringsstrategier eller offentlig sektors utformning av tjänster och 
medborgerlig dialog. Utvecklingen har i allra högsta grad kommit att beröra sko-
la och utbildning. Många är därför de röster som höjs, vilka påtalar behovet av 
att skolan och pedagogerna river de kommunikativa barriärerna i vardande ge-
nom att lära sig använda samma verktyg och språk som de studerande samt att 
reformera utbildningens metoder och innehåll (se bl.a. Clarke & Clarke, 2009; 
Prensky, 2001). 

Problem och syfte 
Bilden av den pågående utvecklingen av både webbtekniken och användningen, 
som tecknades ovan, väcker frågor som knappast någon inom skolans värld 
undgår att förhålla sig till. Med den fortgående utvecklingen följer både nya 
uppmaningar och högre ställda krav på skolan när det gäller lärarnas kompetens 
att förstå sig på de ”nya möjligheter som erbjuds unga i dagens medieverklig-
het”, som regeringen låter uttrycka det i sin digitala agenda för Sverige 
(N2011.12, s. 33). Av samma agenda framgår att ansvaret för ungas utveckling 
av digital kompetens vilar tungt på skolan. De inför 2011 nya styrdokumenten 
för såväl grundskolan som gymnasieskolan ligger i enlighet med den IT-politiska 
deklarationen: Den nya informationstekniken tillmäts en viktig roll, inte bara för 
elevernas sökande av kunskap och deras lärande utan också som verktyg för 
skapande. Den politiska styrningens tilltro till den nya tekniken tydliggörs ytter-
ligare av Skolinspektionens rekommendation att använda bloggar och chatpro-
gram för att stärka elevens läsprocess (Rapport 2010:5). 

Den politiska nivåns intentioner finner gott stöd i forskningen om teknik och 
lärande. Många är de publikationer i vilka sociala mediers möjligheter att för-
ändra undervisning och lärande påtalas (se bl.a. Alexander & Levine, 2008; 
Eijkman, 2008). Samtidigt visar forskningen även på ett övertygande sätt att hit-
tills gjorda tekniksatsningar i skolan inte har kommit att innebära några större 
förändringar när det gäller undervisning och lärande (se bl.a. Andersson, 2006; 
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Cuban, 2001). Med tanke på den helt avgörande betydelse som läraren tillmäts 
ifråga om hur teknik kommer till användning i undervisningen (se bl.a. Condie & 
Livingston, 2007; Reynolds, Treharne & Tripp, 2003) är det befogat att fokus 
sätts på lärarens möte med tekniken. Det finns, som vi har sett, en rad förvänt-
ningar på vad detta möte kommer att innebära för undervisningen och för såväl 
lärar- som elevrollen. Men bara för att tekniken tillskrivs olika möjligheter för-
klarar föreställningar och förväntningar inte vad som händer i och karaktärise-
rar det ömsesidiga mötet mellan läraren och de sociala medierna: sambanden 
mellan teknikens införande och dess utfall, i form av förändrade sätt att tänka 
och agera, är alltför komplexa. Därtill är sociala medier en företeelse som tende-
rar att tillskrivas olika betydelser. Inte desto mindre väcker de allmänt rådande 
föreställningarna om både tekniken och den rådande undervisningen ofrån-
komligen frågor.  

Hur förhåller sig läraren till en förenklad användning av alltfler uttrycksfor-
mer, såsom rörlig bild, foto, animering och ljud? Hur står sig dessa former av text 
i en värderande jämförelse med den skrivna texten? En annan fråga berör huru-
vida användningen av sociala medier i undervisningen utgör en del i en föränd-
rad kunskapssyn. Har synen på kunskap som given, beständig och förmedlings-
bar att ge plats för betoningen av kunskap som social aktivitet och framför-
handlad överenskommelse? Hur upplever pedagogen sin lärarroll när de nya 
lärverktygen börjar användas i undervisning? En ytterligare fråga rör de sociala 
mediernas gränsförskjutande karaktär. Hur vävs en målstyrd och reglerad pro-
fessionell verksamhet in i ett öppet sammanhang, där vad som uppfattas vara 
privat, personligt, publikt, information, kunskap och underhållning tenderar att 
flyta samman? Är en sådan utveckling att betrakta som oundviklig, eller ens 
önskvärd? Till en växande lista av både möjligheter och omöjligheter måste även 
frågor om öppenhet, makt, ägarskap, teknikkunnande och säkerhet fogas.  

Dessa aspekter ger tillsammans upphov till den övergripande frågan om vad 
som i allt väsentligt karaktäriserar detta möte – det senaste i en lång rad möten 
– med den senaste nya tekniken. Vad innebär detta möte? Vilka är dess menings-
sammanhang? 

Frågorna ger vid handen att utgångspunkten för närmandet av detta feno-
men, som den undervisande lärarens möte med sociala medier utgör, ingalunda 
är förutsättningslös. Min ingång i studien ackompanjeras av en närvarande hi-
storia, sammanvävd av personliga erfarenheter, ideologiska uppfattningar och 
vetenskapliga rön. I detta ingår föreställningar om människans makt över sin 
egen tillvaro, det framtida samhället, teknikens möjligheter och begränsningar 
samt kunskapens och lärandets natur. Detta utgör därmed min förförståelse. I 
motsats till förutsättningslöshet gäller därför strävan efter öppenhet. Öppenhet 
innebär här att låta fenomenen visa sig som de är, att låta erfarenheterna fram-
träda och omdömet dröja. Det gäller på så sätt att ge frågandet och det mångper-
spektiviska seendet förtur framför på förhand gjorda antaganden om såväl rele-
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vanta aspekter av lärarens möte med sociala medier som vad den pågående ut-
vecklingen består i, dess betydelse och önskvärdhet.   

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utifrån såväl befintlig 
forskning som lärares upplevelser och erfarenheter klarlägga och bättre förstå 
vad som konstituerar lärares möte med sociala medier i undervisningen. Med 
studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutisk fenomenologi följer 
inte endast föresatsen att blottlägga detta mötes meningssammanhang utan 
även en framåtriktad strävan att peka ut dess möjligheter. 

Jag har utgått från följande frågeställningar: Vilka perspektiv på mötet mellan 
sociala medier och undervisningen framträder i befintlig forskning? Hur upple-
ver läraren användningen av sociala medier i sin undervisning? 

Tydliggöranden och avgränsningar 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i mötet mellan läraren och den nya tekniken. 
Frågeställningarna, genom vilka jag söker klarlägga vad som konstituerar detta 
möte med tekniken, behöver vara öppna till sin utformning men syftet kräver 
ändå tydliggöranden och avgränsningar. Ett sådant tydliggörande rör läraren, 
som utgör avhandlingens mest centrala aktör. Det att vara lärare kan sägas ut-
göra en identitet, vilken inte endast gör sig påmind under arbetstid och inom 
skolans väggar. I enlighet med detta resonemang fortsätter läraren att göra iakt-
tagelser och erfarenheter ifråga om tekniken och dess användning, vilka är rele-
vanta ur ett undervisnings- och professionsperspektiv, även när denne vistas 
utanför det omedelbara skolsammanhanget. Erfarenheternas skådeplatser kan 
på så sätt även inbegripa ledighetens, hemmets och den privata sfärens, men 
den perspektiviska horisonten är fortfarande skolans, och närmare bestämt den 
undervisande lärarens.  

Det bör vidare påtalas att jag har genomfört studien med en öppen och in-
kluderande syn på läraren, som genom lärarrollen och läraridentiteten tillhö-
rande en grupp förenad i ansvaret för kunskapsuppdraget och omsorgen om den 
lärande. Det finns i detta avseende mer som förenar de teknikmötande lärarna 
än vad olika undervisningsnivåer förmår skilja åt. Därmed inte sagt att jag bort-
ser från de skilda villkor, möjligheter och utmaningar som följer med undervis-
ning av elevgrupper i olika åldrar och på olika nivåer i utbildningssystemet. Des-
sa skillnader uppmärksammas därför där jag finner det relevant för studien.  

Begreppet sociala medier, vars innebörd utgör en definitionsmässig utma-
ning, påkallar behovet av ett ytterligare tydliggörande. Sociala medier menar jag 
vara öppet åtkomliga webbobjekt, sammansatta av det innehåll som användarna 
tillför, vilka riktar erbjudanden till andra individer om ett aktivt vidrörande och 
social interaktion. Denna definition fångar visserligen betydelsen av det sociala 
mediet som objekt, men säger mindre om användningens drivkrafter och bety-
delse för såväl individ som samhällsgemenskap. Inte heller förmår den ge hela 
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bilden av de olika former av användningsområden som inbegrips i sociala me-
dier. I möjligaste mån söker jag ge en övergripande bild av vad som känneteck-
nar de värderingar, föreställningar och betydelser som står att finna i företeel-
sen som sådan. För att uppmärksamma särskilda aspekter i användning av och 
uppfattning om sociala medier utgår jag ibland från vissa representativa appli-
kationstyper och då företrädesvis sociala nätverkssajter, bloggar och wikis. Det 
förtjänar att påpekas att den genomförda intervjustudien, till skillnad från litte-
raturstudien, till övervägande delar bygger på lärares erfarenheter av sociala 
medier som inte innefattar det pedagogiska mötet med sociala nätverkssajter, 
som exempelvis Facebook. Jag väljer trots detta att fästa relativt stor vikt vid so-
ciala nätverksajter då dessa ger nödvändiga perspektiv på den sociala dimensio-
nen i den nya teknikens användning, dess bevekelsegrunder och mening. 

Disposition 
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel. Det inledande kapitlet ger en överblick av 
de senaste årens utveckling av webben både ifråga om tjänster och förändrade 
användarmönster. Introduktionen åtföljs av en diskussion om mötet mellan lä-
raren och de sociala medierna, i den undervisande kontexten, för att slutligen 
mynna ut i avhandlingens syfte och dess frågeställningar. 

 I kapitel två sätts fokus på människa och teknik. Kapitlet utgår från frågor 
om människans sätt att förhålla sig till tekniken i sig, dess utveckling och sam-
hällspåverkan. Vidare söker jag visa på vanligt förekommande föreställningar 
om en föränderlig samtid och visioner, inte minst politiska, om en teknikpräglad 
framtid. I sammanhanget teknikutveckling och dess betydelse för människan 
diskuteras bland annat uttrycket informationssamhället och förekomsten av en 
på grundval av ålder eller generationstillhörighet särskiljande och homogen di-
gital generation. Därefter behandlas hur teknikinförande och teknikanvändning i 
skolan har tagit sig uttryck under de senaste decennierna, och särskilt sedan da-
torerna gjorde sitt inträde. Efter att med stöd av styrdokument och strategido-
kument ha givit en bild av den teknikanvändning de politiska makthavarna såväl 
önskar se som kräver av skola och undervisande lärare, vänder vi blicken mot 
sociala medier. I slutet av kapitlet diskuteras således de idéer som anses ta sig 
uttryck i Web 2.0-tekniken och de, ur denna teknik sprungna, sociala mediernas 
betydelser för användaren och samhället. Kapitlet avslutas med att på ett dju-
pare ontologiskt plan, med stöd i Heidegger, återknyta till frågan om vad teknik 
är och vad den innebär för människan, människans syn på sig själv och världen.  

Avhandlingens vetenskapsteoretiska förankring i den hermeneutiska feno-
menologin diskuteras i kapitel tre. Med utgångspunkt i framförallt Heidegger 
(1993a, 1993b), Gadamer (1997), Ricœur (1973, 1974, 1975, 1976) och van Ma-
nen (1990) förklarar jag min syn på människan som ett tolkande subjekt i en 
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värld av levd erfarenhet. Temporaliteten, texten och tolkningen utgör här cen-
trala teman som används för att åskådliggöra hur den hermeneutiska fenome-
nologin kan bidra till en ny förståelse av det som är främmande, men också sig 
själv. Det vetenskapsteoretiska avsnittet avslutas med en diskussion kring av-
handlingens möjligheter att göra anspråk på sanning och relevans. I detta tredje 
kapitel påbörjar jag dessutom en mer allmänt hållen metodologisk diskussion, 
som i kapitel fem ges en mer konkret riktning med avseende på avhandlingens 
två delstudier. 

I det fjärde kapitlet söker jag belysa multimodalitetstanken respektive läran-
dets natur utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv. Här utgår jag 
från de diskussioner om teknikens mening och tillvarons tidslighet vilka påbör-
jas i slutet av kapitel två och fortsätter i det tredje kapitlet för att söka visa på 
hur synen på konst och reflektion inom den hermeneutiska fenomenologin kan 
utgöra sätt att, både som människa och lärare i skolan, förhålla sig till frågor om 
människans förankring och lärande.     

Kapitel sex utgörs av avhandlingens första resultatdel, vilken litteraturstu-
dien presenteras. Resultaten presenteras i tematiserad form, tre huvudteman 
omfattande tre underteman vardera. Det andra resultat, tematiseringen av lä-
rarintervjuerna, presenteras i kapitel sju. I diskussionen, kapitel åtta, diskuteras 
de båda delstudiernas tematiska analysresultat i förhållande till varandra och 
gentemot kapitel två, tre och fyra, dvs. Människa och teknikutveckling, Om tillva-
ron och förståelsens grund samt Uttryck, reflektion och lärande. 
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En formbar teknik som formar 
Vad är teknik? Vilken betydelse har den?  I vilken riktning kommer tekniken och 
dess användning att utvecklas – och vad, vem eller vilka avgör detta? Detta är 
frågor som berör den nationella politikens utformning och som nära nog alla or-
ganisationer och institutioner, inte minst inom utbildningsväsendet, har att för-
hålla sig till. Samtidigt har frågor om teknikens betydelse och förändring en på-
taglig koppling till individen och dennes vardag. För egen del har jag kunnat 
iaktta hur en av mina webbaserade e-posttjänster av mig alltmer har kommit att 
omvandlas till en tjänst för sökbar dokumentförvaring och back-up, än att vara 
en applikation för kommunikativa syften. De långa skohornen hemmavid har 
förvandlats och uteslutande kommit att användas som förlängda barnspärrar för 
kökslådorna. Och hur kom det sig att min mobiltelefon oftare används som nät-
verksansluten fjärrkontroll till TV-mottagaren än för röstsamtal?  

Dessa utgör bara några för mig närliggande exempel på hur tekniken och 
dess användning inte är beständig eller given. Vi ställs inför frågor om vad som 
avgör i vilken riktning tekniken kommer att utvecklas och vilka vägar utveck-
lingen kommer att ta. Det svenska lånedatorsystemet, dvs. den offentliga sats-
ningen på att arbetstagaren genom sin arbetsgivare kunde tillhandahållas en 
hem-PC i form av skattebefriad förmån (Prop 1996/97:173), utgör också ett ex-
empel som stämmer till viss eftertanke.  Lånedatorsystemet var i kraft mellan 
åren 1998 och 2007 och syftade till en allmän spridning av informationstekni-
ken bland de breda befolkningslagren för att höja kompetensen och öka anställ-
ningsbarheten. Satsningen stod helt i överensstämmelse med den syn på tekni-
kens möjligheter, som tidigare formulerats i regeringens IT-strategiska proposi-
tion:  

Enligt regeringens uppfattning gäller det nu framför allt att stimulera 
användningen av den nya tekniken. Att så många som möjligt får god kunskap 
om IT och att tillgången till information och kunskap ökar befrämjar 
kreativitet, tillväxt och sysselsättning (Prop 1995/96:125). 

I propositionen betonas vidare att ”IT skapar nya och oväntade samband” och 
att den såväl ”kräver” som ”tvingar fram” förändringar av samhällsstrukturen. 
Tekniken framställs därmed som både en möjlighet att nyttja och en svårtyglad 
kraft, till vilken samhället har att anpassa sig. När lånedatorsystemet avvecklas 
ungefär ett decennium efter införandet sker detta, talande nog, parallellt med en 
tilltagande samhällspolitisk debatt rörande fildelningens hot mot immateriell-
rätten, i synnerhet dess upphovsrättsliga delar. På så sätt kan utvecklingen av 
teknikanvändningen sägas ha tagit sig olika uttryck och tekniken kommit att få 
skilda betydelser för olika grupper i samhället, med makt- och intressekonflikter 
till följd. 
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Teknik, sammanhang och mening 
Oavsett att teknik och teknikutveckling sägs ställa tvingande krav är min ut-
gångspunkt att människan är ett språkligt och socialt handlande subjekt, och 
därmed aktivt tolkande, meningssökande och meningsskapande. Vi föds in i en 
given värld som dock inte kan betraktas som ett fast system som existerar obe-
roende av oss då det samtidigt är en värld som i en ständigt pågående process 
upprätthålls, formas och omformas av människan. Detta ömsesidiga perspektiv 
grundar sig i såväl fenomenologin (Heidegger, 1993a, 1993b) som i kunskapsso-
ciologin (Berger & Luckmann, 1966). Utifrån detta förhållningssätt närmar jag 
mig frågorna om vad teknik är och om människans och samhällets förhållande 
till teknik.  

Bijker (1997) och Oliver (2011) tillmäter inte tekniken en mening i sig, efter-
som den får sin mening genom människans meningsskapande aktiviteter. Tek-
niken är sprungen ur och inbäddad i socialt interaktiva sammanhang. Interak-
tionens betydelse är också framträdande i Livingstone (2008), som diskuterar 
tekniken utifrån medieringsperspektivet. Hon framhåller att teknik såväl som 
sociala aktiviteter påverkar mellanmänskliga relationer och den mening som 
kommuniceras. Såtillvida att all kommunikation med nödvändighet måste upp-
fattas som medierad – vare sig vi använder språket, kroppen, bilden eller något 
annat redskap – anger tekniken därtill ramar inom vilka mening och aktivitet 
både möjliggörs, främjas och begränsas (jmf Daryl Slack & Macgregor Wise, 
2006). Med betoning på ömsesidigheten i samspelet mellan tekniken och den 
sociala kontextens villkor följer också en begränsning i synen på tekniken som 
socialt konstruerad. Tekniken kan visserligen formas och omformas, men kan 
inte reduceras till något neutralt som människan kan ge vilka betydelser som 
helst: ”[T]echnologies are continuously remade by the things users do with 
them. Some technologies certainly constrain action, but people can always make 
choices about using them” (Lievrouw & Livingstone, 2006b, s. 21). 

Även Feenberg (1992) tar fasta på tekniken som invävd i det sociala sam-
manhanget och riktar därför kritik mot den forskning vilken ensidigt framhåller 
teknikens rationella funktioner och mål. Mot denna ensidighet påkallar Feen-
berg behovet av att närma sig frågan om tekniken i ett hermeneutiskt perspek-
tiv: 

As a social object, technology ought to be subject to interpretation like any 
other cultural artifact, but it is generally excluded from humanistic study. We 
are assured that its essence lies in a technically explainable function rather 
than a hermeneutically interpretable meaning (1992, s. 307).  

Utifrån slutsatsen att tekniken, som objekt, endast är ytterligare en i raden bero-
ende social variabel tillskriver Feenberg denna två tolkningsdimensioner: Den 
sociala betydelsen och den kulturella horisonten. Med social betydelse avses för-
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handlingsspelet kring teknikens mening som, i synnerhet i utvecklingsstadiet, 
utspelar sig mellan olika sociala grupper (jmf Bijker, 1997). Här rör det sig om 
mening i form av värderingar, känslor och attityder snarare än den funktionella 
rationalitetens fokus på medel och mål, även om det senare perspektivet ofrån-
komligen träder in som aspekt i förhandlingarna. Den kulturella horisonten rör 
den sociala makten, det vill säga de ekonomiska, ideologiska, religiösa och poli-
tiska hierarkier och uppfattningar som dominerar kulturen och därmed även 
påverkar teknikens utveckling och användning.  Förekomsten av denna sociala 
makt, och därtill en hegemonial sådan, förtar inte tekniken dess karaktär av are-
na för social kamp eller ett sakernas parlament, som Feenberg (1992, s. 307) be-
skriver det. Följaktligen ges tekniken varken en deterministisk eller en neutral 
roll i samhället. Dock vilar makten i samhället på teknikens mediering av olika 
samhällsaktiviteter.  

En annan utgångspunkt för att bestämma vad teknik är finner vi hos Lawson 
(2010). Han representerar visserligen en form av de filosofiskt inriktade exten-
sionsteorierna, men finner samtidigt de gängse strävandena att definiera tek-
niska artefakter, till exempel datorer, som förlängningar av mänskliga kropps-
delar, sinnesförmågor eller intentioner otillräckliga. Lawson behåller fokus på 
förlängningen av förmågor som ett kriterium för att kunna benämna en artefakt 
som teknisk. Dock gör han detta genom de idéer om förlängning som represen-
teras av Actor Network Theory och då speciellt det grundläggande begreppet en-
rolment. Detta inlemmande ger artefakterna sin betydelse, menar Lawson, efter-
som ”technical objects take on their properties, characteristics, powers or what-
ever only in relation to the networks of relations in which they stand” (2010, s. 
212).  

Teknikens specifika egenskaper och krafter är således konsekvenser av rela-
tioner och förbindelser i såväl tekniska som sociala ömsesidigt beroende nät-
verk. Lawson drar paralleller till samhällets rekursiva och dubbla strukturer, 
som både villkor och konsekvenser, formade och omformade av människans ak-
tivitet. Sociala strukturer inbegriper därmed inneboende kausala krafter, vars 
upphov inte kan sökas i vare sig människan eller samhället utan i den sociala 
strukturens dualitet, som ett resultat av det ömsesidiga förhållandet mellan 
människa och samhälle:  

Social structure, in that it exists prior to a particular activity, is clearly not 
reducible to that activity, but, in that it only exists (is an emergent feature of) 
social activity it is neither external to or outside of human activity (Lawson, 
2010, s. 214). 

Det samma gäller förhållandet mellan människa och teknik, på så sätt att proces-
sen genom vilken tekniken formas återkommer som framtida konsekvenser och 
villkor. Dock särskiljer sig tekniska artefakter genom att de är underkastade ma-
terialegenskaper och fysiska lagbundenheter, vilka också medför begränsningar 
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i uppfattningen om teknikens utveckling och användning som uteslutande en 
fråga om social konstruktion och rekonstruktion. Teknik innebär för Lawson 
därmed även en tämjande eller tyglande aktivitet: 

[W]hilst the mode of existence of material objects is not simply human 
activity (it is not human activity that makes a stone hard or heavy, but it is 
human activity that makes a rule strict or lasting), the positions into which 
technical objects “slot” are reproduced and transformed as human agents 
attempt to harness the causal powers of such objects (2010, s. 215). 

Lawson når i sin diskussion fram till slutsatserna att tekniska artefakter och an-
vändandet av tekniken kan definieras som “that activity which harnesses the in-
trinsic capabilities of material artefacts in order to extend human capabilities 
and that technical artefacts are those artefacts that are harnessed in such activ-
ity” (2010, s. 217).  

Teknikdeterministiska låsningar         
Ett vanligt förekommande begrepp i diskussionerna om förhållandet mellan 
människa och teknik är affordances, vilket har sitt ursprung i Gibsons 
The Ecological Approach to Visual Perception (1979). Även om synen på teknik-
användning, grundad i idén om affordances, har kommit att vidareutvecklas och 
fått ett brett genomslag i forskningen står inte begreppsanvändningen fri från 
kritiska röster. En av dessa kritiker är Oliver (2005, 2010), som finner idéerna 
om affordances, betraktade som erbjudanden, speciellt problematiska i forsk-
ning inriktad mot teknik och lärande. Oliver (2005), som diskuterar begreppet 
utifrån Gibsons psykologiska teori om människans varseblivning, menar att var-
seblivning i Gibsons behavioristiska anda inte blir annat än ett stimuli-respons-
förhållande. De varseblivna tingen är i sig själva upphovet till respons. Ett sådant 
perspektiv utesluter människans mentala och kognitiva förmågor, och därmed 
behovet att uttrycka förväntan och att skapa mening. Enligt Oliver innebär Gib-
sons teori en hållning som ger tekniken företräde framför människan, det vill 
säga ”only recognises people as tool using, not tool making; it ignores our agen-
cy” (2005, s. 412).  

Då Oliver (2005) finner affordancesbegreppet alltför djupt rotat i den beha-
vioristiska och positivistiska myllan, och därtill mer spekulativt än analytiskt, 
förordar han därför att användningen helt undviks. Även om jag delar Olivers 
kritiska synsätt menar jag att en användning av uttryck såsom ”erbjuder”, ”möj-
liggör” och ”medger” är svåra att undgå i diskussioner om människans förhål-
lande till tekniken. Dessa uttryck kan enligt min mening användas utan att förses 
med vare sig autonomt eller deterministiskt laddade betydelser.  

Vad Oliver (2011) efterfrågar är istället en mer kritiskt hållning ifråga om 
vad teknik är och gör: ”(...) technology should not be understood to operate on a 
causal model; it does not have straightforward ‘impact’ in some simple, me-
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chanical way on the practices that it encounters" (s. 381). En sådan kritisk håll-
ning till tekniken, som en obevekligt påverkande kraft med givna egenskaper 
vilka människan har att förhålla sig till, lägger grunden för ett mer öppet sätt att 
betrakta och studera mänskliga val och ageranden i tekniksammanhang. Dessa 
präglas ofta av tillkortakommanden ifråga om teknikimplementering eller av att 
utfallen av teknikanvändningen blir helt motsatta de förväntade, den s.k. Re-
venge Effect (Connolly, 2011, s. 230; Williams & Edge, 1996). Även om kritiken 
gentemot teknikdeterminism inte längre bär samma laddning torde det fortfa-
rande finnas fog för att peka på dess inflytande och uppenbara risk för låsningar 
i vårt sätt att förhålla oss till tekniken. För skolans ligger kanske främst faran för 
låsningar i den obevekliga kraft vi förutsätter att teknik har på barns och ung-
domars sätt att tänka, förhålla sig till text, hantera information och interagera 
med varandra. I detta fall har det deterministiskt influerade betraktelsesättet 
antagit nomologiska drag, såtillvida att en positivistiskt naturvetenskaplig syn på 
tekniken ger den en obeveklig evolutionär karaktär (som exempelvis hos Prens-
ky, 20011).  

En annan vanligt förekommande situation i skolan, där ett deterministiskt in-
fluerat perspektiv kan göra sig gällande är vid införandet av ny teknik eller nya 
tekniska systemlösningar. Här tenderar den nya tekniken att förses med norma-
tiva förtecken. Valet av teknik framställs därmed som en självklarhet utifrån re-
toriken om dess effektivitets- och produktivitetshöjande inverkan. Detta kan in-
nebära att komplexiteten i den sociala kontext, som tekniken utgör en del av, i 
mångt och mycket förbises: Implementeringen av ett digitalt system för be-
dömning och kunskapsuppföljning handlar i mindre utsträckning om att lära sig 
hantera systemet ifråga, utan snarare om att kunna relatera de i verksamheten 
etablerade processerna och upplevda behoven av stöd till det nya systemets in-
förande och möjliga användning. På motsvarande sätt torde det inte finnas något 
enkelt orsaksförhållande mellan användningen av sociala medier i skolan och en 
undervisning präglad av social interaktion, multimodal kreativitet och kollabo-
rativt lärande.  

Ett ytterligare perspektiv som äger bärighet i skolans värld – och som vi där-
till kunde se framträda i den ovan nämnda propositionen, från 1996, om natio-
nell IT-strategi – är uppfattningen om teknikens oförutsägbara konsekvenser. 
Detta perspektiv erkänner visserligen betydelsen av självständigt och etiskt 
handlande individer, vilka ändå inte förmår att parera teknikens inverkan (jmf 
Oliver, 2011). Eftersom teknikdeterminism kan ha en såväl positiv som negativ 
konnotation är det möjligt för både utopister och dystopister att hämta näring 
ur denna. Vad som skiljer de båda lägren åt är synen på det önskvärda i att tek-
niken bringar förändring. Denna tveeggade deterministiska hållning har inte 
                                                           
1 Prensky har kanske mest gjort sig känd som upphovsman till uttrycket Digital Nati-
ves, genom vilket han söker påvisa hur tekniken har förändrat individens sätt att tän-
ka, hantera information och text samt använda tekniken som sådan.  
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bara gjort sig gällande i samhällsdebatten i stort. Den visar sig också i forskar-
samhället, och inte sällan bland forskare med ett kritiskt perspektiv, som i alltför 
stor utsträckning har tagit teknikförespråkarnas och leverantörernas retorik om 
tillförlitlighet och organisatoriskt genomslag för givna sanningar (Oliver, 2011; 
Williams & Edge, 1996).  

Ett första steg för att undvika att hamna i en teknikdeterminism är, enligt Fe-
enberg (1992), att avvisa de teorier som vilar på antagandet att teknik är utrus-
tad med en autonom, funktionell logik som kan förklaras utan referens till sam-
hället. Vi kan inte heller anta att teknisk utveckling per automatik är en linjär 
process, dvs. att den med nödvändighet följer förutbestämda stadier från lägre 
till högre utvecklingsnivåer. Ett tredje steg är att avvisa antagandet att sociala 
institutioner med nödvändighet måste anpassas till tekniken. Kort sagt måste vi 
avvisa föreställningar om en dekontextualiserad och självutvecklande teknik. 
För Feenberg är vi, som nämndes ovan, för vår förståelse av teknikutvecklingen 
hänvisade till tolkningen. Förklaringarna står för honom att finna i historien och 
dess dragkamp mellan sociala gruppers intressen, snarare än i vad som kan an-
ses vara den rena tekniska överlägsenheten. Förståelsen av teknik och teknikut-
veckling behöver därför, enligt Feenberg, ett sociokonstruktivistiskt perspektiv. 

Teknik som tolkning och förhandling 
Om vi inte accepterar föreställningen om en linjär teknikutveckling och då var-
ken vill ge teknikdeterminism eller sociodeterminism en förrangsställning i en 
enkel sambandsförklaring, har vi att vända oss till forskningsansatser som upp-
märksammar komplexiteten i teknikens utveckling och roll i samhället. Ett fler-
tal forskare har under de senaste decennierna har kommit att samlas i större 
tvärdisciplinära skolor sådana som Science-Technology-Society (STS), the Social 
Construction of Technology (SCOT) och the Social Shaping of Technology (SST). 
Jag har valt att ta fasta på de två sist nämnda. 

The Social Shaping of Technology (SST)  
SST undersöker teknikens innehåll och i synnerhet innovationsprocesserna, 
snarare än teknikutvecklingens utfall. Teknik ska enligt Williams och Edge 
(1996) inte karaktäriseras som bärare av en inre karaktär och logik utan som en 
social produkt, formad av den användning och de villkor under vilka den till-
kommit. I forskningens fokus hamnar då organisatoriska, politiska, ekonomiska 
och kulturella faktorer och då speciellt interaktionen mellan aktörer på meso- 
och mikronivån. För Williams och Edge är teknisk innovation ett i högsta grad 
motsägelsefullt och osäkert skeende, som utmärks av ofullständig kunskap och 
begränsningar ifråga om möjligheten till rationella val. Teknikens formande 
handlar inte bara om produktutveckling och problemlösning, utan också om ett 
sammanförande av makt och intressen i olika konstellationer. Således involveras 
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en rad aktörer – som exempelvis produktutvecklare, teknikexperter, mark-
nadsförare, underleverantörer, finansiärer och möjliga konsumenter – i koncep-
tualiseringen, dvs. utformning och förankringen, av ny teknik. 

Centralt i SST blir valen, såväl medvetna som omedvetna, vilka finns innebo-
ende i både utformning och fortsatt utveckling av olika artefakter och tekniska 
systemlösningar. Utformningen av teknik är, hävdar Williams och Edge (1996), 
inte något givet utan kan ta sig olika uttryck och innebära skilda konsekvenser:  

If technology does not emerge from the unfolding of a predetermined logic or 
a single determinant, then innovation is a 'garden of forking paths'. Different 
routes are available, potentially leading to different technological outcomes. 
Significantly, these choices could have differing implications for society and 
for particular social groups (s. 866). 

The Social Construction of Technology (SCOT) 
Genom uppfattningen om teknik som icke förutbestämd öppnar sig synen på 
tekniken som förhandlingsbar, vilket leder oss in på Pinchs och Bijkers (1997) 
idé om tolkningsflexibilitet. Uttrycket är hämtat från vetenskapssociologin och 
definierar tre stadier i den process som omger ett (natur)vetenskapligt påstå-
ende eller rön: Initialt uppvisas en påtaglig flexibilitet ifråga om hur upptäckten 
ska tolkas. Därefter avtar de vetenskapliga motsättningarna – för att slutligen 
upphöra – vad gäller hur upptäckten ska uppfattas och vilken den temporära 
sanningen ska sägas vara. Slutligen stängs, åtminstone i teorin, allt tolkningsut-
rymme genom att konsensus får en allmän sociokulturell utbredning som når 
utöver forskarsamhället. En viktig poäng i illustrationen av tolkningsprocessen 
som inte bör förloras är även att lösningen på de naturvetenskapligt relaterade 
problemen visar sig vara beroende av den sociala kontexten.  

Överfört till teknikens område handlar tolkningsflexibilitet, enligt Pinch och 
Bijker, om att tekniken både konstrueras och tolkas kulturellt. Av detta följer att 
det råder flexibilitet inte bara ifråga om hur människor uppfattar och tolkar tek-
niken utan också hur den utformas. Utvecklingsprocessen av en artefakt tende-
rar således att både gå i flera riktningar och kantas av olika problem, lösningar 
och urval. Relevanta sociala grupper utgör ytterligare ett viktigt inslag i proces-
sen eftersom dessa avgör vilka problem som ska anses vara relevanta. Med 
grupp avses dem som berörs av en artefakt och ger den en viss betydelse. Just 
att alla medlemmar i en social grupp delar samma meningsuppfattning ifråga om 
en given artefakt karaktäriserar dem som en relevant social grupp. Sådana grup-
per kan utgöras av såväl institutioner och organisationer som av individer, or-
ganiserade eller ej. Här anses inte minst kunderna eller användarna inta en gi-
ven roll (Pinch & Bijker, 1997). Bijker (1997) för en diskussion om de tekniska 
ingenjörernas roll i teknikutvecklingen. Han menar att dessa bör betraktas som 
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en del i ett större utvecklarnätverk, till vilket samtliga berörda sociala grupper 
bör räknas som medlemmar.   

Stabiliseringen av tekniken, eller annorlunda uttryckt att ”stänga” debatten 
om ett visst problem eller fråga, ges av Pinch och Bijker (1997) två huvudsakliga 
betydelser: Den ena är att ett problem kan sägas vara upphävt, vilket inte med 
nödvändighet behöver innebära att det åtgärdats. Det viktiga är att de berörda 
sociala grupperna uppfattar problemet som löst, vilket då har åstadkommits på 
retorisk väg. Den andra betydelsen är att omformulera problemet. Genom att 
vinna relevanta gruppers acceptans för en annorlunda formulerad och motive-
rad utveckling kan det gamla problemet i ny skepnad därmed adresseras och 
stabilisering uppnås.  

Till frågan om teknikens stabilisering hör, som Bijker (1997) visar, även the 
technological frame. Dessa tekniska ramar utgörs av de kunskaper och föreställ-
ningar som delas av aktörer vilka interagerar, inom en framväxande social 
grupp, kring en viss artefakt och dess mening. Om aktörernas förhållanden till 
och uppfattningar om artefakten är diffusa blir problemlösning relativt okompli-
cerad, eftersom ingen grupp kan ta kommandot och ange de ramar som alla har 
att acceptera. Mer komplicerade förhållanden uppstår när teknikens ramar for-
muleras och representeras av flera starka gruppers motstridiga meningar. Ett 
ytterligare mönster, vilket Bijker anser vara det mest vanligt förekommande i en 
stabiliseringsprocess, utgörs av att en dominant grupp anger de ramar som ska 
gälla. Detta innebär att starkt involverade aktörers krav på lösningar ställs mot 
de svagt involverades. Graden av involvering, inclusion, har en klar koppling till 
idén om boundary objects. Här visar Bijker att olika aktörer kan forma och an-
vända en artefakt olika beroende på egna behov och ändamål. Som ett boundary 
object – gränsföremål åtkomliga från flera sidor – tillskrivs artefakten en gräns-
dragande roll gentemot aktörerna, vilka endera hamnar på insidan eller på utsi-
dan.  

De starkt involverade grupperna kommer, i stabiliseringen av artefakten, att 
genom tolkningsföreträdet forma nya maktstrukturer – inte minst språkliga. För 
de svagt involverade grupperna på utsidan ger de givna ramar intrycket av ore-
sonlighet, samtidigt som de tvingas inse att det är en överenskommelse om tek-
niken som de endast till fullo har att acceptera eller förkasta i sin helhet. (I den-
na oresonlighet, som följer av en låg grad av involvering, ligger enligt Bijker ro-
ten till teknikdeterminism). Om aktörer från de utomstående grupperna ac-
cepterar de bestämda ramarna kring tekniken och dess mening blir de visserli-
gen en del i den etablerade maktstrukturen, men med möjligheter att göra indi-
viduella val inom denna. Formuleringen av teknikens ramar ska betraktas som 
processer där meningsstrukturer etableras med avseende på olika artefakter, 
processer som blir alltmer begränsande ifråga om tolkningsutrymmet. Slutligen, 
när en tolkning vinner tillräcklig uppslutning, upphör motstridigheterna och 
tekniken stabiliseras (Bijker, 1997). 
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Användbarhet i undervisning   
The social construction of technology (SCOT) har enligt Williams och Edge (1996) 
fått sitt namn genom att forskningen – här företrädd av Pinch och Bijker – utgår 
från tekniken, för att i analysen, av varför utformningen av en specifik artefakt 
visar sig mer framgångsrik än en annan, arbeta sig utåt mot den sociala kontext i 
vilken den formas. Williams och Edge, vars förhållningsätt har många gemen-
samma nämnare med Pinch och Bijker, vill dock inte riktigt ge SCOT fullt erkän-
nande som en del i SST. En stor del av förklaringen förefaller ligga i den öppen-
het SCOT-företrädarna hyser gentemot aktör-nätverksperspektivet. Det sist-
nämnda perspektivets fokus på mikronivån innebär att lokala aktörer, som Wil-
liams och Edge ser det, tillmäts för stor vikt i formandet av tekniken, vilket i in-
nebär att socioekonomiska intressen och maktstrukturer får alltför liten bety-
delse när teknikutveckling ska förklaras. Därav tillskrivs positionen, som SCOT-
företrädarna intar, problem vad gäller redogörelsen för hur tekniken stabilise-
ras: ”The possibilities of 'interpretative flexibility' (i.e. of 'choice') seem endless”, 
menar Williams och Edge (1996, s. 870). 

Bijker (1997) förespråkar visserligen synen på det nutida samhället som en 
”seamless web” (s. 15), i den bemärkelsen att aktören är invävd i ett samman-
hang, en helhet av vetenskapliga, tekniska, sociokulturella och ekonomiska fak-
torer. Med synen på samhället som en sammanvävd helhet följer att förhållandet 
mellan människa och teknik som ömsesidigt: ”The technical is socially construc-
ted, and the social is technically constructed. All stable ensembles are held to-
gether as much by the technical as by the social” (s. 273). Därav följer också att 
teknikutveckling och aktörernas strategier är strukturellt begränsade. Vare sig 
teknikens eller sociala gruppers sammansättningar låter sig förändras hur som 
helst:  

A theory of technical development should combine the contingency of 
technical development with the fact that it is structurally constrained; in 
other words, it must combine the strategies of actors with the structures by 
wich they are bound (Bijker, 1997, s. 15). 

Dock menar Bijker att såväl det empiriska arbetet som den teoretiska ansatsen 
ska hållas öppen och inte låta sig begränsas av generella antaganden om vilka 
faktorer som ska anses vara mest styrande ifråga om de aktiviteter man stude-
rar. Där Williams och Edge i betoningen på mikronivåns aktörer ser en proble-
matik hos SCOT ser jag, tvärtom, möjligheter. Möjligheterna består i ytterligare 
perspektiv på, och därigenom en bättre förståelse för, lärares möte med de soci-
ala medierna. I ett sammanhang av sociala mediers användning – som är starkt 
förknippat med socialt nätverksdeltagande, användarens nya och upphöjda roll 
som producent och ett ökat inflytande över teknikens utformning – kan upp-
märksammandet av de lokala aktörernas betydelse utgöra ett värdefullt bidrag 
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till analysen av vad som händer när den nya tekniken inbegrips i undervis-
ningen. 

Teknikens och den sociala kontextens oupplösliga förhållande till varandra, 
som Bijker (1997) åskådliggör med uttrycket sociotekniska ensembler, pekar på 
att tekniken formas och används på människans villkor – samtidigt som mänsk-
liga aktiviteter sker på teknikens villkor. Något bör, med ledning av detta, hända 
med såväl läraren och undervisningen som tekniken när de sociala medierna tar 
plats i klassrummet. Här blir Bijkers syn på tekniken som förhandlingsbar sär-
skilt intressant, inte minst då sociala medier knappast kan anses som en färdig-
förhandlad och därmed stabiliserad teknik. Det torde finnas flera tekniska ram-
verk ifråga om sociala medier, dvs. råda motstridiga uppfattningar om meningen 
i dessa.  Här skulle pedagoger respektive studerande då kunna betraktas som 
två skilda relevanta sociala grupper. Platsen för förhandlingarna kring teknikens 
mening och därmed upprättandet av de tekniska ramarna går visserligen utöver 
klassrummet, vilket ändå kan anses utgöra en förhandlingarnas skärningspunkt. 
Om två (eller fler) motstridiga technological frames ifråga om sociala medier 
både kan konstateras och härledas till pedagogerna respektive eleverna (och 
förmodligen ytterligare relevanta grupper), ger det ett stöd för förståelsen av de 
hinder och möjligheter som kringgärdar implementering och användning av so-
ciala medier i undervisningen.  

Om vi väljer att skifta fokus från tekniken som öppen och förhandlingsbar, till 
att uppfattas som ett färdigt och tillslutet meningssammanhang, kan vi istället 
nyttja tanken om involvering i vår strävan efter förståelse. Bijkers ansats öppnar 
på så sätt också upp för möjligheten att kunna betrakta läraren, men också elev-
gruppen, som mer eller mindre starkt involverad i förhållande till tekniken som 
artefaktiska boundary objects. Vilka meningssammanhang ser läraren i de soci-
ala medierna – och vilka maktförhållanden upplevs dessa representera? 

Teknikens spridning  
Bilden av förhållandet mellan människa och teknik blir än mer komplex om vi 
till aspekterna utveckling och användning fogar tillägnande och spridning. En 
viktig beståndsdel i innovationsteorierna är förändringsagenter. Dessa utgörs av 
individer, vilka påverkar potentiella mottagare av innovationen till beslut i en 
riktning som står i överensstämmelse med organisationsledningens syn på be-
hoven av förändring. I de flesta fall innebär förändringsagentens roll att säker-
ställa ett bejakande av nya idéer, men kan i vissa fall också innebära medvetna 
försök att förhala eller förhindra innovationer vars konsekvenser bedöms som 
ofördelaktiga för organisationen i fråga. För att lyckas med införandet av något 
nytt i ett socialt sammanhang, måste en förtrupp av mottagare (early adopters) – 
ofta ett fåtal – rekryteras. Förändringsagentens uppgift blir inte enbart att lyckas 
påvisa behov av förändring, utan även att främja nya beteendemönster, som i sin 
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tur rekryterar nya förändringsagenter. Denna rekryteringsprocess, med sikte på 
en utvecklande nydaning, anses förutsätta ett empatiskt och inkännande för-
hållningssätt hos förändringsagenten, som av mottagarna också bör uppfattas 
såsom kompetent, trovärdig och pålitlig (Rogers, 2003). Redan i det initiala 
spridningsskedet – som är beroende av de första förändringsagenternas sociala 
status, eftersom den har en stark inverkan på möjligheten att rekrytera ytterli-
gare agenter – tenderar frågan om huruvida innovationsprocessen blir fram-
gångsrik eller inte att avgöras. Innovationsteorin räknar också med en kritisk 
massa, som beroende på spridningstakten bestämmer den mängd förändrings-
benägna aktörer som måste till för att en fortsatt spridning ska kunna betraktas 
som säkrad. Den initiala spridningsinsatsen kommer, enligt dessa diffusionsteo-
rier, att åtföljas av upprepade införandevågor fram till dess att spridningen når 
en mättnadsnivå, vilken varierar med social kontext och teknikens beskaffenhet 
(Lievrouw, 2006c).  

Att innovationsspridning inte bara inbegriper strukturella och organisato-
riska förutsättningar och begränsningar, utan också individen som aktör i ett so-
cialt samspel framgår i Rogers (2003):  

Individuals’ perception of the innovation can be shaped, for instance, by 
implying that adoption of it is inevitable, that it is very desirable, or that the 
critical mass has already occurred or will occur soon (s. 361). 

I teorierna om innovationsspridning fokuseras, enligt Lievrouw (2006c), därtill 
nätverkens och de sociala strukturernas resurssäkrande och förvaltande roller. 
Dessa roller kan innebära att ju större och mer stabil en organisation eller ett 
nätverk är, desto större kan dess interna hinder gentemot innovationsspridning 
vara i och med att svårrubbliga jämviktslägen inträder och inlåsningseffekter 
uppstår.  

Perspektiv på idéerna om ett informations-
samhälle 
Tanken på framväxten av ett informationssamhälle och hur detta påverkar 
människor och institutioner är ingalunda fri från ideologier och samhälleliga 
maktperspektiv (Röhle, 2005). Medie- och kommunikationsutvecklingen har all-
tid kringgärdats av utfästelser och förhoppningar om förändring av, och allt som 
oftast ingjutande av nytt liv i, den samhälleliga gemenskapen. Dessa förhopp-
ningar har tillskrivits såväl radio, vilken förväntades bringa kulturen till varje 
medborgare, som TV, vilken i sin tur ansågs komma att få en genomgripande in-
verkan på utbildningsverksamheten. Förväntningarna var dock inte tillnärmel-
sevis så höga som de förväntningar som har kommit att ställas på informations- 
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och kommunikationstekniken, med dess Internetbaserade communitytjänster, 
dvs. möjlighet till sociala nätverk och mänsklig interaktion (Jankowski, 2006). 
Jankowski pekar på de högt ställda förväntningarna och utmålar dem som i 
mångt och mycket utopiska: 

This new communication technology, it is said, will eradicate the inequalities 
and evils in society. Education will improve exponentially; citizens will 
become concerned and active; commerce, under the stewardship of the ‘new 
economy’, will thrive (2006, s. 56).   

Det är i ljuset av detta vi ska betrakta exempelvis Browns och Adlers (2008) re-
sonemang om behovet av en reformerad syn på utbildningsverksamheters ut-
formning och innehåll. En utbildning som syftar till att bland sina studerande 
bygga upp kunskapsbanker och förse dem med färdigheter, för framtida an-
vändning i olika givna situationer, utgör inte längre någon hållbar lösning för ett 
samhälle, präglat av alltmer komplexa arbetsuppgifter och föränderliga yrkes-
karriärer. Istället behövs, menar Brown och Adler, ett efterfrågestyrt förhåll-
ningssätt till lärande. Det är knappast meningsfullt att motsätta sig tanken på ett 
samhälle i utveckling, eller åtminstone förändring. Däremot finns det, som jag i 
kapitlets inledande del visade, ett behov av att både nyansera och ifrågasätta 
bilden av teknikens ofrånkomliga och obönhörliga inflytande över mänskligt 
handlande och samhällets utveckling. Detta gör Lievrouw och Livingstone 
(2006b) i diskussionen om de nya mediernas betydelse, i det att den sociala ut-
formningen av tekniken och människans möjligheter till val ifråga om teknikan-
vändning tillåts bli centrala teman.  

Vi kan här, på ett enkelt sätt, låta bloggen konkretisera den sociala formgiv-
ningen av tekniken. Murray och Hourigan (2008) menar att dagens bloggverktyg 
utgör ett alltför mångfacetterat fenomen för att låta sig fångas i någon enklare 
och tidsligt hållbar beskrivning. Detta har kommit att bli ett mångsyftande verk-
tyg, vilket inte längre behöver ha särdeles mycket gemensamt med den ur-
sprungliga idén om dess användning som journal- och dagbok: Bloggen kan ex-
empelvis ge en pedagog goda förutsättningar att erbjuda sina elever ett såväl in-
dividuellt som kollaborativt webbverktyg, vilket kan tjäna en mängd olika syften 
såsom presentation, individuell reflektion eller gemensam problemlösning.  

Även Webster (2006) riktar kritik mot de förbehållslösa proklamationerna 
av människans inträde i informationssamhällets era som, i hans tycke, i alltför 
stor utsträckning görs utifrån kvantitativa ansatser, vilka sedan tillskrivs kvali-
tativa konsekvenser. Bland annat menar Webster att mer av samma slag – såsom 
ännu fler datorer, en högre andel sysselsatta i en svårdefinierad informations-
sektor, en ytterligare förstärkning av en sedan länge grundlagd utbildningstrend 
och fortsatt förändrade mediekonsumtionsmönster – inte nödvändigtvis behö-
ver peka på att mänskligheten därigenom inträder i en ny och radikalt förändrad 
samhällsepok. Skulle då detta innebära att talet om informationssamhället, så-
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som företeelse, kan sägas vara gripet ur luften och därmed sakna relevans? Nej, 
menar Webster (2006) som trots allt vidhåller att människan är del i och har att 
förhålla sig till ett nytt slags samhälle i vardande. Istället för informationsbe-
greppet, som dessutom anses alltför mångtydigt, vill Webster fästa fokus på den 
teoretiska kunskapen såsom det förändrade samhällets främsta kännetecken. 
Han menar att vi lever i ett samhälle där teoretiserande i allt väsentligt föregår 
praktiserandet, så tillvida att teoretiska modeller uppfattas som oundgängliga 
inför alla slags beslut som rör samhällsutveckling. I den bemärkelsen kan vi med 
fog tala om inträdet i kunskapssamhället. 

Nya tekniksamhällen och nya människor 
Uppkomsten av nya kulturella uttrycksformer får oftast ett tudelat mottagande, 
vilket också har varit fallet med de digitala medierna. Det är främst barnet som 
har hamnat i blickfånget för diskussionerna, dels som i allra högsta grad inbe-
gripen i det lärande som tekniken antas möjliggöra, och dels som måltavla för de 
faror som de nya medierna befaras utgöra. Det mer negativa förhållningssättet 
till den Internetrelaterade medieutvecklingen tar i huvudsak sin utgångspunkt i 
media som underhållningsresurs, vilket kräver att denna roll går att skilja från 
media i rollen som utbildningsresurs. Mycket av oron som tillskrevs televisionen 
kan sägas ha kommit att överföras på de nya medierna. Dessa anklagas för att 
bland annat skapa medieberoende och asociala individer, överföra oönskade 
etiska värderingar och ideologier samt exponera barn och unga för olika typer 
av hot och faror, såväl virtuella som fysiska. Den utbildningsrelaterade forsk-
ningen företräder å sin sida en i många avseenden positiv hållning gentemot de 
nya medierna som frigörande och revolutionerande krafter – krafter som står 
till tjänst i val av undervisningsmetoder och vägar till lärande – för barns möj-
ligheter till kommunikation, uttrycksförmåga och samhällsinflytande (Bucking-
ham, 2006).  

Även Carlsson (2009) tar fasta på det dubbla perspektivet i det att hon 
menar att det inte uteslutande går att betrakta unga och medier ur ett skydds- 
och riskperspektiv: Moderna medier, och i synnerhet Internet, utgör såväl 
sociala som kulturella resurser vilka har förutsättningar att bemyndiga indivi-
den. Därmed kan mediala hanteringsfärdigheter betraktas som naturliga steg i 
utvecklingen mot delaktighet, aktivt medborgarskap, kompetensutveckling och 
ett livslångt lärande. Informations- och mediaförståelse blir således garanter för 
ett framtida demokratiskt samhälle och kan, enligt Carlsson, utgöras av följande:  

In addition to access to media, young people (and adults), need an 
understanding of how the media work, how they create meaning, how the 
media industries are organized, how they make money and the goals towards 
wich they work. Media literacy also means knowing how media can be used 
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and being able to express oneself or express one’s creativity using them, i.e., 
to produce media content of one’s own (2009, s. 10). 

Till grund för diskussionerna och den såväl positiva som negativa retoriken 
kring medieutvecklingen och dess konsekvenser ligger, enligt Buckingham 
(2006), en rad allmänna föreställningar och myter om både barndom och teknik, 
vilka han åskådliggör med ett resonemang om att "Children are typically seen to 
possess a natural wisdom in their relationships with technology that the majo-
rity of adults are seen to lack” (s. 76). Oavsett om utgångspunkten är barnets na-
turligt inneboende spontana kreativitet, som tekniken äger förutsättningar att 
förlösa, eller om fokus fästs på barnets sårbarhet och särskilt utsatta position, 
framträder således ett tydligt generationsperspektiv. Enligt detta perspektiv 
upplevs teknikutvecklingen som omdanande i det att den vänder de vedertagna 
kunskaps- och makthierarkierna och strukturerna upp och ned: En ny, digital, 
generation är på framväxt.  

Föreställningen om en digital generation  
Det dikotomiska begreppsparet gamla och nya har inte bara kommit att tilläm-
pas på tekniken och dess användning utan också på användarna. Ett växande in-
tresse har således kommit att riktas mot den unga generationen, som förses med 
en rad generationsbeteckningar varav ”N” (Net), ”V” (Virtual), ”M” (Me-
dia/MySpace/Millennial) och ”C” (Click/Connected) kan nämnas. Gemensamt för 
dessa beteckningar är föreställningen om att dagens unga, genom sin innebo-
ende förmåga att tala teknikens språk utan minsta brytning, har utvecklat nya 
och för dem särskiljande kognitiva förmågor – omhändertagandet av flera och 
samtidiga processer, icke-sekventiell läsning och hantering av grafiska illustra-
tioner – och därmed förutsättningar för lärande (se bl.a. Bull m.fl. 2008; Prensky, 
2001; Vie, 2008). Vad vi har att förhålla oss till skulle därmed vara en generation 
av digitalt infödda, så kallade Digital Natives. Deras hemmahörande i den digi-
tala världen, vilken de är sprungna ur, står i bjärt kontrast mot den äldre genera-
tionen av digitala immigranter. 

Aktuell forskning ger, enligt Helsper och Eynon (2010), indikationer om att 
Web 2.0-tekniken – dvs. den nya webbtekniken som utgör förutsättningarna för 
de sociala medierna – och användningen som åtföljer denna kan ha satt ytterli-
gare en generation digitalt infödda till världen. Denna andra, och i Web 2.0-akti-
viteterna inlemmade, digitala generation skulle på så sätt åldersmässigt kunna 
sägas innefatta unga människor födda efter år 1990, medan dagens unga vuxna, 
födda mellan 1983 och 1990, kan hänföras till den första digitala generationen. 

Föreställningarna om framväxten av en klyfta som språkligt och kognitivt åt-
skiljer tidigare generationer från de nya har alltmer kommit att utmanas. Ben-
nett och Maton (2010) vänder sig emot tecknandet av en bild i vilken tekniken 
uppvisar en sådan förändringstakt och en sådan omvälvande inverkan på män-
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niska och samhälle, som saknar motstycke i mänsklighetens historia. De vänder 
sig särskilt mot att tecknarna spelar på mer eller mindre dämpade strängar av 
alarmism och känslor av en nära förestående tillvaro i utanförskap.  

Kritiken gentemot alarmismen återfinns även hos Selwyn (2009), som i den-
na ser ett retoriskt syfte vilket är lätt att uppnå, eftersom idéer och argumen-
tationer appellerar till det sunda förnuftets inneboende strävan efter enkla sam-
band. Han menar vidare att retoriken, och i viss utsträckning även forskningen, 
har kommit att utgå från ett av teknikdeterminismen influerat perspektiv ifråga 
om hur användningen, användarna och samhället formas. Uttrycket Digital Nati-
ves är, enligt Selwyn, att betrakta som en diskursiv konstruktion, snarare än em-
piriskt grundat, vars syfte är makt att styra över den digitala samtidens och 
framtidens utformning. Helsper och Eynon (2010) påtalar vikten av att frågan 
rörande idén om de digitalt infödda fäster fokus på exponeringsgrad, vana och 
sakkunskap, snarare än åldersgränser, då detta är avgörande för om det på-
stådda digitala gapet ska kunna anses vara möjligt att överbrygga.   

Påvisandet av en omvälvande generationsklyfta är ingen ny samhällsförete-
else, menar Bennett och Maton (2010). Under 1900-talet visade sig denna bland 
annat i medelklassens, kvinnornas och arbetarklassens inträde i såväl grundläg-
gande som högre utbildning. Detsamma gäller påvisandet av en aldrig tidigare 
skådad teknikutveckling, vars för- och nackdelar i varje tid har uppmärksam-
mats i samhällsdebatten. Detsamma gäller uppkomsten av generationsgap. Det 
som utmärker debatten kring nya medier är, enligt Lievrouw och Livingstone 
(2006a), att den i vissa stycken förs i en anmärkningsvärt okritiskt anda. Detta 
tar sig uttryck i att den nya tekniken förses med den obegränsade allmännyttans 
förtecken. Här ligger, menar de, de påtagliga skillnaderna mellan synen på och 
mottagandet av nya respektive traditionella medier: Den nutida debatten präg-
las på en och samma gång av frågan om teknikens åtkomliggörande och oron för 
en framväxande digital klyfta bland medborgarna. Debatten kring de traditio-
nella medierna, i synnerhet televisionen, kretsade kring frågor om hur expone-
ring och åtkomst kunde begränsas. 

Allt fler empiriska studier syns utmana, eller rent av avvisa, den allmänna 
bilden av åldersrelaterade skillnader i teknikhantering. Livingstones och Had-
dons (2009) studier utgör ett exempel som kullkastar uppdelningen i immigran-
ter och infödda. Resultatet av studien visar att Internetanvändningen börjar bli 
så utbredd bland föräldragenerationen (84 % av europeiska respektive 97 % av 
svenska föräldrar) att skillnaden mellan barn och vuxna inte längre kan sägas 
vara särdeles märkbar.  

Även Helsper och Eynon (2010) ägnar sig, som tidigare har framgått, åt gene-
rationsgapet och därmed förmågan att hantera den digitala tekniken. Dessa fin-
ner att hemmahörandet i användandet av den nya tekniken har samband med 
medierika hemförhållanden, synen på Internet som den första utposten i infor-
mationssökning, förmågan att simultant utföra flera olika aktiviteter (multi-ta-
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sking) samt uppvisandet av ett brett spektrum av aktiviteter, i synnerhet sådana 
som är relaterade till lärande. Vad det då beträffar ålder och generationstillhö-
righet konstateras att båda faktorer visserligen äger betydelse för graden av 
hemmahörande i användandet av den nya tekniken, men att dessa inte är till-
räckliga för att definiera digital native-begreppet: Manlig könstillhörighet, högre 
utbildningsnivå, graden av erfarenhet och särskilt bredden i Internetaktivite-
terna utgör alla signifikanta faktorer (Helsper & Eynon, 2010). Dessa slutsatser 
underbygger därmed tidigare forskning som också kunnat påvisa den stora 
spridningen ifråga om preferenser, färdigheter och användning bland unga inom 
samma åldersgrupper. Heterogeniteten, ifråga om unga användares teknikan-
vändning, visar sig i att en minoritet ägnar sig åt kontinuerlig webbpublicering 
och egenproduktion av mer sammansatta webbobjekt, som till exempel filmer. 
De flesta unga visar sig stå utanför denna typ av webbaktiviteter, bortsett från 
ett mer frekvent deltagande i webbaserade sociala nätverk i vilken en mindre 
krävande innehållsproduktion kan säga ingå.  

Då ålder och generationstillhörighet inte är tillräckligt för att definiera det 
konstruerade begreppet digital natives kan vi inte tillåta oss att kategoriskt tala 
om barn och unga – på väg in i skolan eller redan där – som en homogen grupp 
superanvändare. Inte heller kan vi, utifrån ålder och generationstillhörighet, ka-
tegoriskt hänföra de i skolan verksamma lärarna till teknikutvecklingens svår-
frånkomliga efterkälke. Den rådande situationen är därtill allt för mångbottnad. 
Detta, tillsammans med synen på teknik som formad av det sociala samman-
hanget, borde få följdverkningar på de sätt pedagoger väljer att förhålla sig till, 
introducera och använda tekniken i undervisningen. 

Skolan och teknikutvecklingen  
Inom utbildningsområdet finns en lång tradition av att använda informations- 
och kommunikationsteknik. Under 70-talet användes media, i form av ljudband 
och radiosändningar, flitigt inom utbildning som nya metoder för att göra un-
dervisningen och dess lärostoff tillgängligt för eleverna. Den kraftiga utbred-
ningen av Internet under 1990-talet kom att innebära att fokus skiftade från 
traditionella medier till digitala, där webben kom att bli plattformen från vilken 
mycket av den fortsatta utbildningsrelaterade utvecklingen utgick. Idag, och sär-
skilt ifråga om högre utbildning, används till stora delar olika IKT-lösningar där 
en av de vanligaste torde vara användandet av någon typ av Learning Manage-
ment System, s.k. LMS (Schroeder, Minocha & Schneidert, 2010).    

Teknikens betydelse för omdaningen av utbildning har varit föremål för såväl 
forskning som debatt mellan teknikutopister, skeptiker och de som står med en 
fot i vartdera lägret (Säljö, 2010). Datoranvändningen var fram till 1980-talet in-
riktad på att utveckla och tillvarata möjligheterna till individualiserade lektions-
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upplägg och undervisningsformer. I stor utsträckning kom datorn att uppfattas 
som en lärarresurs, dock utan större framgång. De ofta behavouristiskt utfor-
made datorprogrammen visade sig varken kunna ersätta pedagogen eller på 
några påtagliga sätt främja elevernas lärande (Johnsson, 2009). En sådan tidig 
och behaviouristiskt grundad forskningstradition formerade sig kring den s.k. 
CAI (Computer Aided Instruction), vilken så småningom kom att efterföljas av fler 
skolor och traditioner med skilda pedagogiska utgångspunkter såsom CAL 
(Computer Assisted Learning), CBL (Computer Based Learning), CSCL (Computer 
Supported Collaborative Learning), CMC (Computer Mediated Communication), 
TEL (Technology Enhanced Learning) för att nämna några. Forskningen kan sä-
gas alltmer ha kommit att riktas mot frågor om teknikens betydelse för samar-
bete, informationshantering och etablering av mötesplatser (Säljö, 2010).  

Idag står frågan om en digital klyfta – inte minst i accentuerad i och med den 
flitigare användningen av Web 2.0-tekniken – högt på både samhällsdebattörers 
och forskningens agendor. Denna fråga torde vare sig beslutsfattare inom ut-
bildningsväsendet eller forskare inom fältet, kunna avfärda som grundlös och ir-
relevant. Antagandet om en digital klyfta bör inte ge anledning till att betrakta 
den allra senaste Internettekniken och webbanvändningen som ännu en ny och 
särskiljande företeelse. Det mest rimliga borde istället vara att diskutera den nya 
tekniken i både ett framåtblickande och tillbakablickande perspektiv av fram-
komliga vägar och nya möjligheter för undervisning och lärande (jmf Vie, 2008), 
respektive utbildningsväsendets historia av kontinuerliga möten med ny teknik. 
Förutom risken för historielöshet ser Kerawella, Minocha, Kirkup och Conole 
(2009) ett ytterligare vetenskapligt dike i svårmotade föreställningar om att til-
lämpningen av teknik sker i jungfruligt orörda lärmiljöer, i vilken tekniken bara 
har att visa sina redan inneboende former och funktioner. Istället för ett sådant 
teknikdeterministiskt influerat perspektiv, som förutsätter en predestinerad an-
vändning och funktion, vill även dessa forskare uppmärksamma vikten av en 
medvetenhet om teknikanvändningens kontext, som formas i interaktionen mel-
lan teknik och sociokulturella gemenskaper.     

Cuban (2001) har i sina studier funnit att när lärare tar till sig och tillämpar 
ny teknik i undervisningen används denna i hög grad till att vidmakthålla den 
rådande och nästan uteslutande lärarcentrerade undervisningen, inte att för-
ändra densamma. Med avseende på högre utbildning, där tekniktillgången har 
varit mycket god, kan Cuban peka på en utbredd användning bland de undervi-
sande lärarna vad gäller de flesta områden, utom just när det har rört den di-
rekta undervisningen. I själva verket visar sig de rådande undervisningsfor-
merna förbli relativt oförändrade på lärosätena, även under perioder med bety-
dande dator- och teknikinvesteringar, trots att undervisningens och lärandets 
reformering utgjort universitetsledningarnas huvudsakliga argument för sats-
ningarna.  
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De slutsatser Cuban (2001) drar ifråga om tekniksatsningarnas ringa betydelse 
för undervisningen är väl grundad och utbredd i forskningen och har uppmärk-
sammats av bl.a. Kennewell, Tanner, Jones och Beauchamp (2008) och Anders-
son (2006). Även Selwyn (2010) framhåller att trots de väldiga resurser som av-
sätts för att driva på tekniktillgång och användning är de flesta, med fötterna ro-
tade i utbildningsväsendets mylla, ytterst medvetna om att tekniken i många av-
seenden inte gör några större avtryck på kärnverksamheterna och deras prakti-
ker. Selwyn (2007) finner, genom sin studie av teknikanvändning inom högre 
utbildning, att de studerandes låga användning av IKT i utbildningen varken be-
ror på en alltför begränsad tillgång till tekniken eller en teknikskepsis. Förklar-
ingen står snarare att finna i de studerandes avsaknad av incitament ifråga om 
att använda tekniken i utbildningen: [T]he timed paper-and-pencil examination, 
the practical lab test, and class test all mitigate against extensive use of ICT” (s. 
89).    

Dessa bilder av teknikens tillkortakommanden i utbildningssammanhang får 
i vissa avseenden stöd av Säljö (2010), som menar att de utmaningar och pro-
blem som tidigt kunde uppmärksammas ifråga om datorteknikens integrering i 
skolans verksamheter kan i mångt och mycket sägas kvarstå. Säljö diskuterar 
forskningens svårigheter att kunna fastslå samband mellan införandet av dato-
rer i skolan och starkare ämnesmässiga prestationer bland de studerande. En 
förklaring till svårigheterna att påvisa teknikens positiva betydelse för elevre-
sultaten återfinns delvis i att mätningar och uppföljningar, av kunskapsmålens 
uppnående, tenderar att inte prövas mot teknikbaserade bedömningar och an-
vändningen av digitalt lärostoff.  

Betydelsen av att som pedagog utmana och förändra det rådande sätten på 
vilka man bedriver sin undervisning har uppmärksammats i forskningen, för att 
förklara svårigheten att integrera IKT i den reguljära undervisningsverksamhe-
ten. Condie och Livingston (2007) menar att pedagogen kan uppleva ett hot in-
för utsikterna att fokusera smärre grupper istället för helklass, förändra och 
kanske förlora sin professionella identitet och auktoritet, eller att eleverna kan-
ske inte mäktar med att axla ett ökat individuellt ansvar. Därtill ser de anled-
ningar till en pedagogrelaterad tveksamhet i rädslan för att ett pedagogiskt 
språng ut i ett av tekniken stött lärande ska resultera i ett av tekniken förött lä-
rande, och därmed fallande elevresultat. Nära besläktad med nyss nämnda räds-
la visar sig i resonemangen om lärarstrategier där man talar i termer av trygg-
hetspremiering och riskeliminering, vilka tar sig uttryck i att pedagogen håller 
sig till det väl beprövade och fungerande framför att riskera osäkra utfall genom 
att pröva nya metoder. Mycket av Condies och Livingstons resonemang tar sin 
utgångspunkt i läraren och lärarens nyckelroll i utvecklingen mot en allt mer 
framgångsrik användning av teknik i undervisningen. Än tydligare framträder 
synen i följande: 
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Teachers will be required to move out of their comfort zones and will need to 
be convinced that the upheaval and discomfort that this brings will be worth 
it, in educational terms. To capitalize on the potential on blending ICT with 
more traditional learning and teaching strategies and engage learners, a 
significant and far-reaching change will be necessary. New learning contexts 
demand new learning and teaching strategies (s. 346-347).  

Det torde finnas fog för bilden av klassrummet som ett slags brohuvud för de se-
naste seklens kommunikationstekniska landvinningar såsom skrivtavlan, ra-
dion, televisionen och datorn (jmf Cuban, 1986). Därtill har sagts att skolan har 
kommit att utgöra ett epicentrum för en mängd mer eller mindre utopistiska 
förhoppningar om realiserandet av teknikens samhällsomvälvande inverkan 
(Bennett & Maton, 2010). Säljö (2010) går måhända inte riktigt så långt i sin 
analys, men menar att frågan om teknikens mottagande och användning i skolan 
ofta har varit föremål för en alltför förenklad retorik. Denna retorik har ofta be-
tonat teknikens verksamhetsutvecklande och effektiviserande inverkan, och 
speglat denna mot bilden av skolan som alltför långsam för och i vissa avseen-
den oförmögen att omhänderta möjligheterna som erbjuds. Denna bild av debat-
ten om skolan och tekniken återfinns även hos Cuban (1986). Han betonar att 
om än teknikinförandet sällan har initierats från lärarled, har det dock alltid åt-
följts av akademiska forskningsstudier, vilka har kunnat påvisa teknikens över-
lägsenhet i förhållande till den traditionella undervisningen. Dessa studier har 
sedan kommit att utgöra en del i den kritik som riktats mot lärarkåren och skol-
ledarna för den alltför begränsade användningen i klassrummet. 

I sin analys av orsaker till varför klassrumsundervisningen genomgående har 
präglats av kontinuitet snarare än förändring anför Cuban (1986) ett antal rim-
liga och tänkbara förklaringar. En av dessa möjliga förklaringar är att det bland 
pedagoger råder en utbredd syn på medias värde som framförallt underhåll-
ningsrelaterat. Här av Cubans synpunkt att lärares användning av tekniken i viss 
utsträckning bottnar i ett behov av andningspauser i undervisandet. En annan 
förklaring är att skolans strukturer, som lektioners längd och teknikens åtkom-
lighet, motverkar nyttjandet. Viljan att inte ändra på nöjsamt fungerande peda-
gogiska koncept och därmed sätta sin skuta i gungning, vilken man i egenskap av 
kapten upplever som alltför rank, kan utgöra en tredje. Ytterligare en förklaring 
är de nya teknikernas initiering och implementering, som sällan utgår från eller 
inbegriper pedagogerna i verksamheten, upplevs som påbud ovan- eller utifrån. 
Cubans slutsats blir att praktikernas agenda och perspektiv ofta utgår från helt 
andra bevekelsegrunder än teknikivrarnas och beslutfattarnas. 

Cuban (2001) återkommer femton år senare med en utvecklad förklarings-
modell grundad i tanken på kontextuellt begränsade val. Här återknyter han till 
diskussionen om läraren som i många avseenden bakbunden när det gäller att 
påverka och förändra de organisatoriska ramar och förutsättningar, därtill hän-
visad till en mängd olika, och ibland motstridiga, uppgifter och mål för sin yr-
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kesutövning. Dessa begränsningar till trots utgör klassrummet ett friutrymme. 
Här kan pedagogen organisera sin verksamhet och välja de metoder och hjälp-
medel som anses mest lämpade för att få till stånd en väl fungerande pedagogisk 
verksamhet, vilken uppnår målen. Cuban (2001) menar vidare att pedagogen 
fredar friutrymme likt en grindvakt (gatekeeper) och beslutar således själv om, 
hur och i vilken utsträckning nya metoder, ny teknik och alternativa läromedel 
ska tillämpas. Denna didaktiska urvalsprocess får därför ofta ett helt annat utfall 
för teknikanvändningen än vad program- och hårdvaruutvecklare, beslutsfattare 
och tjänstemän förväntat. Cubans ordination för att nå klassrummets grindvak-
tare blir således ett tydligare underifrånperspektiv: att sätta fokus på och utgå 
ifrån pedagogens sakkunskap vad gäller upplevda behov, tekniska kravbilder 
och pedagogiska hinder. Det är en ordination som även står i överensstämmelse 
med de svenska forskarna Jedeskogs (2005) och Anderssons (2006) slutsatser. 

Selwyn (2010) förordar ett kritiskt perspektiv, som tar fasta på begreppen 
makt, kontroll, konflikt och motstånd i den forskning som bedrivs kring utbild-
ningsteknik, och framför allt åsidosättandet av alla givna antagande och fromma 
förhoppningar, gränsande till visshet, om teknikens positiva inverkan på lä-
rande. Övergripande vänder sig Selwyn mot de deterministiskt påverkade upp-
fattningarna som utgår från att tekniken i sig själv rymmer specifikt kvalitets-
höjande egenskaper för lärande, vilka kan frigöras och bli verksamma om bara 
studerande och pedagoger förmår att använda den rätt. Selwyn kommenterar 
forskningen om utbildning och teknik, vilken enligt hans analys i mångt och 
mycket har kommit att bli alltför visionär och normativ:  

[T]he academic study of educational technology could be accused of having 
worked itself into an analytic corner – well able to discuss how educational 
technology could and should be used, but less competent and  confident in 
discussing how and why educational technologies are actually being used 
(2010, s. 66). 

I stället för att betrakta tekniken som en framtidsbejakande, möjliggörande och 
autonom företeelse, vilken utbildningsväsendet har att inlemmas i föredrar Sel-
wyn (2010) ett perspektivskifte där de tekniska artefakterna är indragna i en 
process av interaktion med, och revision utifrån, de kulturella, sociala, politiska 
och ekonomiska sammanhang som utbildning utgör. Ett kritiskt perspektiv skul-
le öppna för en större förståelse för vad som händer i mötet och samspelet mel-
lan utbildning och teknik, särskilt vad gäller skapandet av sociala relationer ut-
ifrån perspektiv av makt och särintressen. Selwyn anser vidare att: 

[T]he principal advantage of a critical approach should be seen as the ability 
to develop a more socially grounded understanding of the `messy’ realities of 
educational technology `as it happens’. In approaching education and 
technology as a site of intense social conflict, a critical approach therefore 



2. Människa och teknikutveckling 

30 
 

allows educational technologists to move beyond asking whether or not a 
particular technology `works’ in a technical or pedagogic sense (2010, s. 72).   

Behovet av en mer mångfacetterad belysning av teknikens allt annat än linjära 
och enkla möte med undervisningen påtalas även av Säljö (2010), som hävdar 
att “[c]omputers and digital technologies in their own right do not necessarily 
improve educational practices, and if they do, this will not be in a uniform man-
ner” (s. 55). Säljö menar vidare att tiden är kommen för att inte längre betrakta 
digital teknik som hjälpmedel i undervisning. Han vill istället vidga perspektiven 
så att de innefattar synen på tekniken som en verksam del i uppbyggandet av 
och en brygga till ett allmänt socialt minne. Detta sociala minne beskriver Säljö 
såsom en källa av insikter och erfarenheter som en människa förväntas kunna 
ösa ur och bruka i det vardagliga livet. Därtill menar han att teknikanvändningen 
inte stannar vid frågan om mer eller mindre framflyttade positioner, angående 
lärandet och dess effektivisering: Användningen av teknik kommer att omforma 
vår syn på vad lärande är och vad som avses med att ha kunskap om något. 

Synen på en svensk skola i förändring 
Enligt regeringens digitala agenda för Sverige (N2011.12) vilar ansvaret på sko-
lan att eleverna får möjlighet att ”utveckla den digitala kompetens som behövs i 
dagens samhälle” (s. 18), och detta är en kompetens som här inbegriper kunska-
per, färdigheter och attityder. Möjligheten förutsätter, menar regeringen, såväl 
utbildningar som ligger i enlighet med tiden som elevers och lärares tillgång till 
de moderna lärverktygen. Det ställs samtidigt krav på läraren ifråga om ”kompe-
tens och förståelse för de nya möjligheter som erbjuds unga i dagens medie-
verklighet” (s. 33). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, upp-
visar en syn på skolan som i sitt kunskaps- och fostransuppdrag har att förhålla 
sig till en tillvaro präglad av såväl beständighet som flyktighet. Föränderlighet 
och komplexitet i samhället förstärker, snarare än utesluter, behovet av gemen-
samma och beständiga kunskaper. I Lgr 11 uppmärksammas det allmänna be-
hovet av skapande hos eleverna, att få ”utveckla olika uttrycksformer” och ge-
stalta olika kunskaper och erfarenheter” (s. 10). Den moderna tekniken tillmäts 
en viktig betydelse som verktyg för skapande, men också för att söka kunskap, 
kommunicera och lära. 

Vi kan med ett citat från 2011 års ämnesplan för historia även se vilken roll 
styrdokumenten tillmäter den nya tekniken en del av ämnena på gymnasiet: 
"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av 
sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt 
samt med hjälp av modern informationsteknik" (SKOLFS 2010:261, s. 23). Vi kan 
här se att teknikbenämningen skiljer sig något från den, dvs. modern teknik, som 
används i Lgr 11. Betydelsen i benämningen modern informationsteknik, dvs. 



2. Människa och teknikutveckling 
 

31 
 

modern IT, är ingalunda självklar och torde stå öppet för viss tolkning. Tillför vi 
tolkningen en dikotomisk dimension leder det oss till frågan om vad som karak-
täriserar omodern IT, från vilken skolan nu tycks ha att fjärmat sig ifrån. En an-
nan möjlig och mer fruktbar tolkning är att benämningen uttrycker en syn på in-
formationsteknik, som stadd i kraftig förändring. Vi rör oss därmed i en riktning 
där IT alltmer innefattar nya och sociala medier, på så sätt att användarens pro-
duktions- och interaktionsmöjligheter ges ett allt större utrymme. Den sist-
nämnda tolkningen bör vara den mest rimliga, vilket också gäller grundskolans 
moderna teknik. Skolinspektionens rapport Läsprocessen i svenska och naturori-
enterade ämnen, årskurs 4-6 (Rapport 2010:5), stärks detta intryck. I denna kon-
stateras bl.a. att läsprocessen behöver utvecklas vad gäller elevinflytande ifråga 
om textval, nivå- och individanpassning, elevers förförståelse och upplevelse av 
sammanhang samt lärarens sätt att följa upp elevernas läsning. I en av rappor-
tens rekommendationer konstateras att:  

Motivationen ökar om elevernas tidigare erfarenheter och intressen är 
centrala i valet av texter. I detta ligger också att lärare i högre grad bör 
använda nyare texttyper som finns i elevernas vardag, såsom bloggar och 
chatt (s. 28). 

Benämningen modern informationsteknik återfinns i andra gymnasiegemen-
samma ämnesplaner, som till exempel samhällskunskapens, men här ska denna 
teknik utgöra en del i elevens möjligheter att ”uttrycka kunskaper och uppfatt-
ningar” (SKOLFS 2010:261, s. 195). När det gäller andra gymnasiegemensamma 
ämnen, som matematik, träder uttrycken digital teknik och digitala medier in i 
informationsteknikens ställe, och här anges dessutom ett av undervisningens 
syften vara att ge eleven möjligheten att utveckla sin förmåga” (s. 87) till teknik-
användning. Den digitala teknikens betydelse omnämns även ifråga om natur-
kunskapsundervisningen, men då som ett av flera ”verktyg för att söka och upp-
nå” (s. 155) naturvetenskaplig kunskap. I dessa referat framträder tekniken som 
ett i allra högsta grad användbart stöd i undervisningen, som dessutom kan an-
vändas på en mängd skiftande sätt. Mängden skiftande sätt kan samtidigt in-
dikera en viss avsaknad av vision, eller åtminstone sammanhållen idé, om vilken 
betydelse tekniken kan ha för lärandet och skolans möjligheter att flytta fram 
positionerna inom detta område. 

Svårigheten i att lösgöra sig från det linjära tänkandet och de enkla sam-
bandsförklaringarna när det gäller synen på tekniken och dess möjligheter i ett 
komplext socialt sammanhang kan sägas framtona i regeringens förhoppnings-
fulla bild av tekniken som en i viss utsträckning förändrande och förbättrande 
kraft i sig. I den digitala agendan för Sverige kan då elevens tillgång till en egen 
dator i skolan, förutsatt att den används på rätt sätt, innebära att ”de elever som 
har svårast att lära sig istället med egen dator bli bäst i klassen på att söka, redi-
gera och presentera information" (N2011.12, s. 5). En sådan vision om teknikens 
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möjligheter att utgöra ett stöd i stärkandet av eleven förmågor och självbild har 
visserligen ett givet värde ur ett allmänmänskligt och kompetensinriktat per-
spektiv, men säger mindre om teknikens betydelse för kunskap och lärande. 

De mest lovande ansatserna förefaller finnas i de avsnitt i SKOLFS 2010:261 
där ämnets och undervisningens syfte inte ges en explicit koppling till teknikan-
vändningen, som i ämnesplanen för engelska där åsiktsförhandling och moti-
vering omnämns i ett sammanhang av skriftlig produktion och interaktion (s. 
16). Samma förhållande råder i ämnesplanen för svenska, i vilken användningen 
av olika slags texter och medier sägs göra det möjligt för eleven att lära känna 
världen, andra och sig själv (s. 236). Här kan upphovsmännen bakom skriv-
ningen mycket väl vara teknikens möjligheter för undervisning och lärande på 
spåren. 

Jag har tidigare låtit beskriva skolan som något av en tidig mottagare och, 
med varierande genomslag, användare av nyframtagen teknik och tekniska lös-
ningar, som exempelvis krittavla, radio, TV, miniräknare, diabildsprojektor, OH-
apparat, dator, datorprojektor, interaktiv whiteboard, mobiltelefon, surfplatta 
m.m. Den nya tekniken har ibland helt ersatt den gamla men även kommit att 
föra en parallell existens. Till bilden av olika satsningar på ny teknik i skolan hör 
också de förhoppningar som dessa har medfört ifråga om effektivitetshöjningar, 
kvalitetsförbättringar och verksamhetsförändringar. Dessa förhoppningar har 
dock i mångt och mycket kommit på skam, vilket särskilt forskningens omfat-
tande genomlysning av datorns intåg i skolan har visat. Bakslagen till trots tycks 
tilltron till den kommande tekniken alltjämt vara orubbad, men det är mot bak-
grund av tidigare erfarenheter av teknikens tillkortakommanden vi bör tolka 
benämningar som ny teknik och modern informationsteknik. Ordvalen signale-
rar dels en uppfattning om teknikutveckling och samhällsförändring, dels en ny-
start och brytning med de otillfredsställande förhållanden som har varit.  

Vad händer då med vår syn på och användning av befintliga lärverktyg när 
nya, dvs. sociala medier, gör sitt intåg i skolan? Vi bör kunna förutsätta att denna 
teknik kommer att antingen ersätta eller användas parallellt med redan befint-
liga lösningar för publicering, lagring, delning, interaktion och kommunikation. 
En vanlig lösning, i synnerhet inom högre utbildning men också på grundskole- 
och gymnasienivå, för att omhänderta dessa funktioner är användningen av en 
webbaserad lärplattform, ibland benämnd Learning Management System (LMS). 
I samtal med lärare som berör användning av sociala medier i undervisning 
brukar inte sällan behovet av och användbarheten i dessa lärresurser ställas mot 
de värden lärplattformen har att erbjuda undervisning. Det är en anledning till 
varför det kan vara av intresse att spegla lärplattformen i förhållande till de so-
ciala medierna. En annan anledning till att ge ett forskningsperspektiv på lär-
plattformen som lärverktyg för undervisning är det visar på det tillstånd av för-
ändring som kännetecknar skolans relation till teknik. En ytterligare anledning 
att uppmärksamma lärplattformen är möjligheten det innebär att tydliggöra hur 
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förväntningar som knyts till tekniken, som en förändrande kraft, inte med nöd-
vändighet behöver få motsvarande utfall i praktiken.       

Lärplattformen och de nya lärverktygen 
Den utbredda användningen av olika slags webbaserade system och lärplattfor-
mar på många nivåer i utbildningssystemet gör att det finns fog för att kort be-
röra de etablerade systemlösningarna i perspektivet av den framväxande an-
vändningen av sociala medier.  

Craig (2007) innefattar med paraplybenämningen Managed Learning Envi-
ronments (MLEs) en rad olika digitala systemlösningar för lärande, som t.ex. 
Course Management Systems (CMS, Learning Management Systems (LMS), 
Learning Content Management Systems (LCMS) och specifika Virtual Learning 
Environments (VLE). När Craig redogör för den utveckling som skett på detta 
område menar hon att dagens systemlösningar vida överträffar de ursprungliga 
beträffande samarbetsmöjligheter, funktionsutbud, analys- och bedömnings-
möjligheter samt systemkompatibilitet. En allt bättre utformning, mer spridda 
användning och bättre renommé till trots så finner Craig att utvecklingen av so-
ciala nätverk och webbapplikationer håller på att marginalisera de digitala lär-
systemens roll som digitala verktyg för lärande. Anledningen till detta är det på-
gående paradigmskiftet ifråga om synen på användaren och användarrollen. 
Craig beskriver paradigmskiftet och dess implikationer för teknikstödd under-
visning: 

An earlier content distribution pattern that modeled itself on a print 
publication paradigm is inverting itself as users become empowered to 
create, publish and distribute content, making them media producers instead 
of consumers. That this is not simply an enhancement of the web but a radical 
evolution of its basic structure, suggests that it may have profound 
implications for the integration of technology in our learning environments 
(2007, s. 153). 

Webbaserade undervisningsaktiviteter, som inryms i forskningsinriktningarna 
datormedierad kommunikation (CMC) respektive datorstödd kommunikation 
(CSCL), har oftast utgått från användningen av något slags LMS. Denna använd-
ning har dock alltmer kommit att styras över till de kostnadsfria och lättillgäng-
liga sociala applikationerna på webben (Johnsson, 2009). Det finns därtill en rad 
olika studier som påvisar ett mervärde i den undervisningsverksamhet där soci-
ala webbapplikationer och tjänster kommit till användning på vilka man kan 
stödja sådana övergångar, menar Schroeder, Minocha och Schneidert (2010). 
Olika LMS erbjuder visserligen, som nämnda forskare visar, ofta någon eller någ-
ra grundläggande sociala mediefunktioner, till exempel wikis och bloggar, men 
anses ändå vara alltför stelbenta och därmed inte tillräckligt anpassningsbara.  
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Denna uppfattning får i flera avseenden stöd av Lane (2008), som finner de tra-
ditionella digitala lärsystemen alltför standardiserade och linjära i jämförelse 
med Web 2.0-tekniken. Den låga anpassningsbarheten försvårar möjligheten att 
erbjuda den lärande en rik och socialt interaktiv lärmiljö, varför de digitala lär-
systemen av Lane upplevs ha en pedagogiskt hämmande inverkan på undervis-
ningen. Gilbert, Norton och Rowley (2007) har funnit att LMS-aktiviteter ofta 
består i att nyttja resursen likt ett dokumentskåp. Ur detta hämtar och skriver 
användaren ut valda delar av instruktions- och informationsmaterialet, snarare 
än att nyttja plattformen som en sammansatt lärmiljö. Beskrivningen av använ-
darmönster visar även att de studerande sällan följer den struktur efter vilka de 
olika lärobjekten har ordnats, utan väljer själva egna ingångar och nedslag. Av 
detta följer att utbildare många gånger väljer särskilt avsedda applikationer, vil-
ka kan vara både webbaserade och öppna, för att främja ett visst lärande eller 
särskilda arbetssätt i undervisningen (Schroeder m.fl. 2010). Dock brukar före-
språkarna av LMS framhålla att dessa på ett naturligt sätt korrelerar med den 
berörda institutionens eller skolverksamhetens organisation och verksamhet 
och kan därmed erbjuda utvalda och anpassade lärresurser, som stöder den stu-
derande i lärprocessen (Anderson, 2007).  

Den sistnämnda ståndpunkten motsäger, i sig inte Dede (2007), vilken upp-
fattar LMS-lösningarna i mångt och mycket som både ett exempel på och resul-
tat av den behaviouristiska skolan. En undervisning stödd av sådana verktyg 
kretsar, enligt Dede, ofta kring faktakunskaper, mekaniska övningar och uppgif-
ter som endast erbjuder begränsade lösningsalternativ. IKT-applikationer an-
vänds därför i stor utsträckning för att effektivisera traditionella undervis-
ningsmetoder, inte för att bearbeta komplexa företeelser eller områden och ut-
trycka nyvunna insikter inför andra. Dede förordar därför å sin sida ett kon-
struktivistiskt förhållningssätt till undervisning och lärande i det att kunskaps-
bildning förordas framför kunskapsöverföring. Pedagogrollen ses som mer gui-
dande än förmedlande samt att autenticitet och erfarenhet premieras framför 
abstraktion. Trots detta är det, menar Dede, rimligt att ifrågasätta värdet av kon-
struktivistiska ansatser och tekniker i en undervisning inom områden som kan 
studeras med stöd av behaviouristiskt eller kognitivistiskt grundad pedagogik. 

Det är enligt min mening vanskligt att uttala sig om den etablerade lärplatt-
formens ställning i en skola, där de sociala medierna blir alltmer närvarande. 
Inte minst eftersom vidareutvecklingen av olika LMS- och CMS-lösningar fortgår, 
vilken alls inte har undgått att ta intryck av de sociala mediernas frambrytning. 
Dessutom behöver den ena tekniklösningen inte nödvändigtvis utesluta den 
andra. Den i många skolor etablerade lärplattformen, som innebär en utgift för 
huvudmannen, brukar visserligen erbjuda en del funktioner (materialdelning, 
publicering, blogg, chat, användarprofiler etc.) som även en kostnadsfri använd-
ning av sociala medier kan ge tillgång till. Leverantörerna av lärplattformar lär 
dessutom inte kunna hålla jämna steg med den teknikutveckling och innova-
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tionstakt som råder på det öppna sociala medieområdet. Dock kan det, som An-
derson (2007) påtalar, finnas andra värden i de mer traditionella systemlös-
ningarna som skolan och lärarna prioriterar: Möjligheterna att som undervi-
sande lärare – men också som rektor och utbildningsledare – överblicka elever-
nas lärprocesser och studieresultat, skapa och upprätthålla kurs- och informa-
tionsstrukturer samt avgöra aktiviteternas exponeringsnivå gentemot omvärl-
den.  

Frågan om lärplattformens utveckling och fortsatta ställning som lärverktyg 
kommer i stor utsträckning att avgöras av hur både skola och LMS-leverantörer 
uppfattar och förhåller sig till det pågående paradigmskiftet (Craig, 2007, se 
ovan) ifråga om makt med avseende på tekniken, skapandet, publiceringen, del-
tagandet och interaktionen. I nästa avsnitt avser jag att diskutera vad detta på-
stådda paradigmskifte innebär, värderingar och idéer som ligger till grund för 
utvecklingen av sociala medier samt drivkrafter bakom användarnas sociala 
medieaktiviteter. Dessutom ställer jag mig frågan vad som ska sägas vara det so-
ciala i sociala medier.      

Webbteknikens alltmer sociala riktning 
Framväxten av ett alltmer socialt datoranvändande äger sina förklaringar i allt 
billigare och kompetentare persondatorer och portabla tekniklösningar, den allt 
snabbare och vältäckande bredbandsaccessen, utvecklingen av användarvänliga 
program och webbtjänster (Parameswaran & Whinston, 2007b). Dessa förhål-
landen har inte minst haft betydelse för utvecklingen av traditionella massme-
dier, vilken kan sägas vara allt annat än avstannad. TV, dagstidningar och radio 
uppträder idag i såväl nya som traditionella sammanhang och former, som till 
exempel olika webbaserade plattformar. Oavsett den rådande mångfalden kan 
sociala medier sägas tillföra en ytterligare dimension eftersom de erbjuder akti-
viteter som väver samman teknik, socialt utbyte och användarproducerat inne-
håll. Den starkaste dragningskraften på unga människor tycks sociala nätverks-
tjänster liknande MySpace och Facebook utöva, vilka erbjuder individen ett so-
cialt utbyte och samspel med andra. (Carlsson, 2009). 

Sociala medier är ett definitionsmässigt svårfångat begrepp, statt i ständig 
förändring: nya tjänster uppstår för att plötsligt upphöra, öppna och 
kostnadsfria övergår i att bli kostnadsbelagda. Därtill handlar sociala medier om 
såväl tekniska lösningar som möjligheter till olika slags aktiviteter, som i mötet 
med användarna kan visa sig ta nya och dittills oanade uttryck. Inte minst 
brydsamt ur definitionsmässig synpunkt är ordet sociala, vars innebörd ligger 
öppet för tolkning. 
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Internet och nya medier 
Upprättandet av Internet anses ha sitt ursprung i det amerikanska försvarets 
försök att länka samma olika aktörer, inbegripna i försvarsrelaterad forskning. 
Då ingen aktör på telekommunikationsmarknaden var villig att åta sig uppdra-
get att upprätta denna sammanlänkande infrastruktur föll valet på ett mindre 
företag, med teknisk högskoleanknytning. Initiativet bör ses mot bakgrund av 
det kalla kriget och de rivaliserande parternas hot om ömsesidig förstörelse, vil-
ket accentuerade betydelsen av att undvika centrala aktörer till förmån för ett 
decentraliserat nätverk uppbyggt kring autonoma noder. ARPANET, som nät-
verket kom att benämnas, upprättades 1969. Detta erbjöd de anslutande aktö-
rerna ett gränssnitt för gemensam databasdelning och mjukvaruåtkomst, samti-
digt som aktörerna själva ansvarade för och organiserade sina egna lokala nät-
verk (Flichy, 2006; Rogers, 2003). Internet vilar på de två grundprinciperna de-
centralisering och obegränsad åtkomst. Dessa båda grundvärden upprätthålls 
alltjämt, vilket kan illustreras och exemplifieras med mångfalden nätverksopera-
törer och tillgången till fria programvaror, såsom webbläsare (Flichy, 2006). 

I ARPANETs kölvatten initierades ett drygt decennium senare, 1980, Usenet 
som på frivillig basis utvecklats i samarbete mellan datorvetare från olika forsk-
ningsavdelningar, vilka inte ingick i ARPANET. Syftet med Usenet var att eta-
blera ett basnät för nyhetsförmedling och gruppkommunikation, som även kun-
de vara asynkron. Det som skulle komma att benämnas som Internet ut-
vecklades under 1970-talet i form av allmängiltiga kommunikationsprotokoll 
(s.k. TCP/IP) för sammanknytning av självständiga nätverk. TCP/IP-lösningen 
fick sitt första stora genombrott 1983 då ARPANET övergick till denna standard. 
Övergången till vad som kom att benämnas som ”Internet” åtföljdes så små-
ningom av andra dator- och kommunikationsnätverk runt om i världen. IP-tek-
niken nyttjades i första hand inom universitets- och forskarvärlden, både i USA 
och i andra länder (som SUNET i Sverige), innan den blev allmänt åtkomlig i bör-
jan av 1990-talet. Den allmänna spridningen brukar kopplas samman med ut-
vecklingen av World Wide Web, som konceptualiserades 1991 utifrån upp-
hovsmannen Tim Berners-Lees idéer om att via Internet skapa ett sammanlän-
kat system av hypertextdokument, bestående av texter, tabeller, bilder, referen-
ser och andra typer av resurser som kunde hanteras med hjälp av en webbläsare 
(Flichy, 2006; Rogers, 2003; Wikipedia).   

Det som ibland benämns nya medier, med Internet som främsta signum, har 
under första hälften av 2000-talet, enligt Lievrouw och Livingstone (2006a), bli-
vit ett alldagligt inslag i samexistens med äldre medier och kommunikations-
former. Sett till hela mediebilden kan människans informativa och kommunika-
tiva miljö sägas kännetecknas av en allt större individualisering, mångdimensio-
nalitet och ekonomisering. Den andra uppenbara följdverkningen av de nya me-
diernas inträde, som Lievrouw och Livingstone framhåller, är interaktiviteten, i 
betydelsen att den nya tekniken medger användarna större valmöjlighet och 
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räckvidd ifråga om informationskällor och samtal med andra människor. I de 
nya medierna finns en direkthet, lyhördhet och social närvaro som traditionell 
massmedia saknar. Det är här i den överbryggande och medierande interaktivi-
teten som många bedömare finner den stora skiljelinjen mellan det gamla och 
det nya (Lievrouw & Livingstone, 2006a).  

Perspektiv på Web 2.0-företeelsen 
Web 2.0 som företeelse och aktivitet är svår att ringa in, på grund av att den 
knappast låter sig definieras med hjälp av ett antal givna kriterier. Men ett 
kriterium kan ändå sägas vara givet, nämligen den ofrånkomliga kopplingen till 
world wide web. Somliga tar därför, likt Dohn (2009), sin utgångspunkt i olika 
slags paradigmbelysande applikationer – Wikipedia, Flickr och Facebook – mot 
vilka de ställer andra webbaktiviteter och applikationer. Andra intar en mer 
filosofisk hållning till Web 2.0 i det att begreppet tillräknas ett antal grundprinci-
per och värderingar, vilka kan sägas röra sådant som samhällelig utveckling, 
individens makt över sin tillvaro, sociala gemenskapers betydelse samt kunska-
pens och lärandets grunder. Med dessa identifierade grundprinciper och värde-
ringar följer ofrånkomligen frågor och diskussioner om vad Web 2.0 innebär för 
teknikanvändarnas förhållande till exempelvis författarskap, upphovsrätt, 
öppenhet och auktoritet. 

Begreppet Web 2.0 myntades 2004 av Dale Dougherty (Anderson, 2007), 
verksam inom företaget O´Reilly Media, och betraktas inte sällan som en språk-
ligt gestaltad brytning mellan en förgången informations- och kommuni-
kationsteknisk era och utropandet av en ny (se bl.a. Marenzi, Demidova, Nejdl, 
Olmedilla & Zerr, 2008). Den utbredda uppfattningen om Web 2.0 som en 
milstolpe torde ha starka kopplingar till O´Reillys proklamation i den allestädes 
omnämnda skriften från 2005. Här drar O´Reilly en grov skiljelinje som på ett 
lättåskådligt sätt beskriver skillnaderna mellan den nya och den traditionella 
webben, dvs. Web 1.0 (O'Reilly, 2005). Men oavsett den utveckling som 2.0-
versionen innebar finns ingen större anledning att betrakta denna version som 
en i grunden revolutionerande händelse i berättelsen om webbens utveckling. 
Snarare bör den betraktas som en naturlig konsekvens av de tankar som 
upphovsmannen, Berners-Lee, sägs ha burit på redan när han lanserade World 
Wide Web i början av 1990-talet (Anderson, 2007). Till detta kan sägas att ut-
vecklingen av användarvänliga program och webbtjänster går hand i hand med 
den kontinuerliga utvecklingen mot allt billigare och kompetentare persondato-
rer och portabla tekniklösningar, tillika den allt snabbare och mer vältäckande 
bredbandsaccessen (Parameswaran & Whinston, 2007b). 

Den hitintills aldrig skådade takt ifråga om webbfunktioners och tjänsters 
utvecklingscykler och föränderlighet sägs ofta vara en av de markörer som mär-
ker ut den andra generationens webb. I syfte att begreppsligt fånga uppfattning-
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en om tekniken som kontinuerliga flöden, snarare än färdiga produkter, har 
uttrycket perpetual beta kommit att användas (O'Reilly, 2005). Web 2.0 kan 
trots dess oskiljbara förbundenhet till tekniken, i än större utsträckning sägas 
uttrycka tron på nätverket och dess betydelse. Web 2.0 är således mer än bara 
en rad nya tekniska verktyg och tjänster (Anderson, 2007; BECTA, 2008). 
Nätverkets betydelse bygger på konceptet om architecture of participation, 
vilket dels ställer användaren i centrum och dels förutsätter att tjänsterna blir 
bättre ju fler som använder dem (O'Reilly, 2005).  

Utöver tron på nätverkets allmängiltiga betydelse bygger Web 2.0 på idén om 
användargenererat innehåll (User Generated Content, UGC). Användaren 
erbjuds nya möjligheter genom att tilldelas rollen som producent, tack vare 
utvecklingen av öppna och användarvänliga webbverktyg och tjänster (Ander-
son, 2007; Parameswaran & Whinston, 2007b). Marenzi m.fl. (2008) framhåller 
de sociala webbtjänsterna som i grunden utformade med syftet att stödja indivi-
ders målsättningar i den social interaktionen. Här tas också fasta på under-
frånperspektivet, eftersom användning av sociala webbtjänster och etablering 
av sociala nätverk bottnar i och är en följd av enskilda personers val och 
handlingar. Web 2.0 har med andra ord sitt upphov i tanken på den enskilda 
människan och hennes egna preferenser och kontaktytor. Den starka tilltron 
som visas användaren som både enskild individ och kollektiv, syns förlita sig på 
den sedan länge kända filosofiska och holistiska idén att summan av helheten är 
större än summan av delarna. Detta betyder att summan av den sammantagna 
kunskapen som en helhet är större än summan av individernas sammantagna 
kunskap som enskilda delar, vilket utgör en grundläggande tanke i uttrycket 
Wisdom of Crowds (se Surowiecki, 2005). Det är en tanke som tydligt framträder 
i föreetelsen folksonomi. 

I motsats till traditionell webbstruktur och innehållsbeskrivning, som utgått 
ifrån hierarkier och därmed bestämts av ett fåtal innehållsleverantörer, innebär 
folksonomin att varje användare i egenskap av producent tillåts att genom be-
skrivande ord och samlingsetiketter, s.k. taggar, skapa ett nytt slags innehållsligt 
metadata. (Alexander, 2006; Anderson, 2007). I detta förfarande, som ger stort 
utrymme för användarnas subjektivitet, föreligger en risk att öppna web 2.0-
objekt skulle berövas möjligheten till innehållslig struktur, överblick och sökbar-
het. Alexander (2006) menar ändå att användardriven metadata visar sig upp-
rätthålla en hög funktionalitet. Användarna syns visa stor vilja till att nyttja 
funktionen genom vilken webbinnehållet etiketteras. Detta tenderar att göra 
taggningen till en social och ordnande aktivitet där individerna tar intryck av 
och lär av varandra. Den starka tilltron till massans samlade kompetens, som 
finns i den filosofi som kringgärdar Web 2.0 och är inbyggd i själva tekniken, 
uppfattas av vissa kritiker som ett beklagligt uppsving för amatörskapet och 
dess samhälleliga ställning (Anderson, 2007). 
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Web 2.0-tekniken innebär dessutom en övergång från att betrakta webben som 
bok, med givet innehåll och fastslagen läsordning, till att allt mer betraktas som 
en föränderlig sammansättning av tjänster innehållande olika slags data, så 
kallade mash-ups (Anderson, 2007; Säljö, 2010). Dessa olika kompositioner av 
inlägg, konversations- och revideringsflöden, nyhetsflöden (RSS-strömmar) och 
inbäddade medier, ibland benämnt microcontent, utgör inte något helt nytt feno-
men när det gäller webbutvecklingen, men är nu långt mer utbrett, öppet och 
anpassningsbart till sin karaktär. Även om många web 2.0-tjänster tillåter 
begränsningar ifråga om synlighet, åtkomst och innehållsredigering så vilar 
mycket av tekniken och idén bakom Web 2.0-utvecklingen på just öppenhetstan-
ken. Kombinationen av öppenhet och anpassningsbara komponenter gör således 
att användaren tillerkänns en helt annan och mer upphöjd roll när det gäller in-
formationsteknikens utformning än tidigare (Alexander, 2006). Dede (2008), 
som också betonar den förändrade synen ifråga om makten över resursernas ut-
formning, tecknar betydelsen av Web 2.0 i följande ordalag: 

The term Web 2.0 reflects a shift in leading-edge applications on the World 
Wide Web, a shift from the presentation of material by website providers to 
the active co-construction of resources by communities of contributors (s. 
80). 

När Parameswaran och Whinston (2007b) diskuterar den decentraliserade 
makten tar de fasta på det omvända maktförhållandet, vilket präglar skapandet 
av den nya webbgenerationens innehåll och struktur. I detta ser de påtagliga ut-
maningar för hanteringen och konceptet, som sådant: 

Traditional outlets have a top-down, predetermined structure, even when 
classification and tagging exist, whereas the social software channels have a 
bottom-up structure. This inevitably leads to some anarchy in the system (s. 
767). 

Ovan nämnda möjligheter till mash-ups och varierande kompositioner bestående 
av microcontent  bygger på nya och förbättrade förutsättningar när det gäller 
både lagring och hantering av den enorma, och ständigt ökande, mängd data 
som informations- och kommunikationstekniken både använder och genererar. 
Denna eskalerande datahantering får inte bara följder för den privata  teknik-
användningen utan berör i allra högsta grad kommersiella företagsintressen. 
Den såväl sociala och kommersiella som demokratiska betydelsen av Internet 
och webben, som alltmer utbredda nätverk, framgår tydligt i resonemangen 
kring fenomenet the long tail. Detta fenomen bygger bland annat på antagandet 
att de webbaserade nätverken upphäver vissa traditionella begränsningar när 
det gäller möjligheter att tillgodose och kommersialisera en relativt sett låg, men 
ändå existerande, efterfrågan på smala och perifera produkter. På så sätt inne-
bär nätverkseffekten förändrade förutsättningar ifråga om kundunderlag, behov 
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av marknadsföring och möjlighet till lagerhållning. Nätverkseffekten kan, i linje 
med resonemanget ovan, få likalydande följdverkningar för en mer folklig och 
underifrånperspektivisk spridning av kunskaper samt kommersialisering av 
produkter (Anderson, 2007).   

Det är relativt lätt att förledas till tron att det mest omvälvande som följer i 
Web 2.0-teknikens kölvatten, är vårt förändrade sätt att betrakta aktörers med-
verkan: från fåtalets makt över publiceringen till kollektivets gemensamma bi-
drag. Det mest anmärkningsvärda rör istället, enligt Dede (2008), den outtalade 
epistemologin som Web 2.0-aktiviteterna vilar på. Medan den traditionella epis-
temologin, vilken till stora delar ligger till grund för det formella utbildningsvä-
sendet, upprätthåller idéer om expertisens tolkningsföreträde, de absoluta san-
ningarna och kunskapen som med nödvändighet förmedlad företräder Web 2.0 
ett annat kunskapsperspektiv. Här blir kunskapen mer av en gemensam över-
enskommelse, som medger kombinationer av fakta med andra livserfarenheter i 
form av åsikter, värderingar och trosövertygelser. I realiteten återfinns natur-
ligtvis Web 2.0-relaterade yttringar längs en flytande skala mellan de båda epis-
temologiska ytterligheterna. Men inte desto mindre innebär den nya teknikens 
bärande idéer en utmaning, med udden riktad mot den traditionella kunskaps-
synen.  

Vad avses med sociala medier? 
Den relativa osäkerheten kring vad som innefattas i Web 2.0-begreppet, kan till 
viss del förklaras av att det bygger på såväl bekanta och beprövade som obe-
kanta och nyvunna tekniska lösningar. En annan, och måhända bättre, förklaring 
till komplexiteten kan vara att Web 2.0 i mångt och mycket definieras utifrån en 
mängd värdegrundade idéer och principer. Komplexiteten som kringgärdar 
denna teknik får återverkningar på försöken att konceptualisera sociala medier, 
vilka ömsom betraktas som synonyma med Web 2.0 och ömsom som särskilda, 
genom de sociala mediernas särskiljande fokus på social interaktion och 
nätverkande (se exempelvis Hemmi, Bayne & Land, 2009). Den relativa osäker-
heten återspeglar sig i mängden alternativa benämningar, exempelvis social soft-
ware, social computing, social web, participatory media, social technology och 
social media. Det sistnämnda har vunnit genklang i det svenska språket, varför vi 
talar om sociala medier. Hogan och Quan-Haase (2010) menar att sociala medi-
ers många former och uppskruvade förändringstakt gör att forskningen kan 
upplevas vara något saktfärdig. Med ledning av uttrycket social media practices 
söker de påvisa aktiviteter som kan sägas vara stabila över tid och möjliga att 
tillerkännas allmängiltighet. Ett av dessa allmängiltiga förhållanden konstateras 
vara att nära och nätburna relationer ofta finner sin motsvarighet i de rela-
tionsmönster som råder mellan människor offline. Ett liktydigt förhållande gäller 
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även för graden av kommunikativ intensitet. Allmängiltigt är också förekomsten 
av förhållandevis få nära relationer och samtidigt många ytliga relationer till de 
individer som finns på användarens vän- eller kontaktlistor. Till den samman-
tagna bilden hör dessutom skevheten som råder mellan vad användarna av 
sociala medier påstår sig göra och hur aktiviteterna faktiskt ser ut (Hogan & 
Quan-Haase, 2010).  

Nya aktiviteter och underliggande drivkrafter 
Sociala medier kan sägas ha sina rötter i tankar om att via datorbaserade 
nätverk skapa bättre förutsättningar för människors kunskapsbyggande och 
möjligheter att lära. Tankar som visar sig ha varit i omlopp under flera decien-
nier, i det att webben sedan en längre tid erbjudit nätverkbildning och sociala 
tjänster (Usenet-grupper, communities, diskussionsforum osv). Det är först en 
bit in på 2000-talet som ett flertal olika webbtjänster och applikationer – såsom 
bloggar, wikis, gemensamma bokmärksplattformar, mediecommunities och 
sociala nätverkssajter – kommit att uppmärksammas som särskilda möjligheter i 
sociala och kollaborativa hänseenden. Denna sociala aspekt av Web 2.0 bör 
därför uppfattas som en fortlöpande framväxt av nya användningssätt, snarare 
än en drastisk övergång till något helt nytt (Alexander, 2006). 

Med nya aktivitetsmönster följer nya roller. Hogan och Quan-Haase (2010) 
ger exemplet rollen som konstnärlig kurator, i vilken användaren ombesörjer 
det konstnärliga uttrycket genom att göra urval av artefakter och arrangera 
dessa i olika digitala utställningar. Sådana utställningar kan utgöras av det 
rullande bildspelet på användarens blogg eller profilbildsalbumet på den sociala 
nätverkssajten. Ett ytterligare exempel på en nyvunnen användarroll är aktivite-
ten framing/reframing, i vilken användaren tillför ett redan befintligt webbob-
jekt en annan, vidare eller tvetydigare mening. Därmed innebär sociala 
medieaktiviteter mer än endast produktion av eller interaktion kring givna 
objekt, eftersom de ger möjligheter till personliga uttryck i skapande, omska-
pande, tolkning och omtolkning. Hogan och Quan-Haase beskriver friheten som 
erbjuds: ”Social media allow people to interpret culture on the fly” (s. 312).  

Även Parameswaran och Whinston (2007a) betonar det fria skapandet ge-
nom att framhålla att utvecklingen av Internet och dess användning har fått en 
rörelseriktning mot den individuella frigörelsen i och med erbjudandet om makt 
över utformning och skapande. Det är en rörelse som även omfattar främjandet 
av användarnas sociala förmågor och möjligheter att upptas och utgöra en nod i 
olika nätverk. På så sätt förväntas utvecklingen, förutom individens emancipe-
ring, även bidra till demokratisering av samhället genom att stärka det så kal-
lade gräsrotsbeståndet. Sociala sajter och communities springer oftast fram 
spontant ur den mylla som omsluter Internetanvändningens gräsrötter, utan 
tanke på några organiserade strukturer för skötsel eller styrning. I vissa fall 
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utvecklas ändå någon form av styrningsfunktioner, ofta i form av recenserande 
kommentarer eller andra möjligheter till återkoppling, vilka Parameswaran och 
Whinston (2007a) uppfattar oftast grundade i endera demokratiska eller meri-
tokratiska tankar, eller en kombination av dem båda. De menar vidare att 
graden av korrekthet och objektivitet i det som yttras på sociala sajter är över-
raskande hög, i en jämförelse med professionella och rent kommersiella. Ett så-
dant exempel som uppfyller dessa krav är wikin, vilken i många fall har kommit 
att symboliseras av Wikipedia, det öppna uppslagsverket på webben. Parallellt 
med dess framväxt har diskussionens vågor gått höga angående dess tillför-
litlighet och lämplighet som referens i högre studier. Fallis (2008) menar dock 
att Wikipedias tillförlitlighet är förvånansvärt hög, nästan i paritet med väl an-
sedda uppslagsverk som t.ex. Encyclopedia Britannica. Dessutom anser han att 
de epistemologiskt grundade dubierna kan uppvägas av dess enorma omfatt-
ning, lättåtkomlighet och snabbhet. Signifikativt för denna typ av medier är att 
den kvalitativa nivån på innehållet höjs i takt med att ryktet om den sociala 
medietjänsten sprider sig och att de medskapande kollaboratörerna därmed 
växer i antal. Till skillnad från situationen som råder inom företag och samhälle-
liga institutioner är dock strukturerna, i den mån man kan tala om sådana, 
förhållandevis svaga i det att communities ofta består av anonyma individer 
samtidigt som medel för maktutövning i stort saknas.  

Parameswaran och Whinston (2007a) ger ett antal tänkbara förklaringar till 
varför individer sluter upp kring olika nätgemenskaper och därmed säkrar deras 
stabilitet och funktion. En av Parameswarans och Whinstons huvudsakliga för-
klaringar ger vid handen att nätverket ofta söker etablera en altruistisk norm 
bland medlemmarna. Härigenom odlas känslor av förtroende och ansvar för en 
gemensam överenskommelse, som individen har att upprätthålla för att gemen-
skapens fördelar ska komma alla till godo. Denna normerande osjälviskhet 
ackompanjeras i de flesta fall av drivkrafter av reciprok karaktär, i det att väl-
villighet gentemot andra sker i utbyte mot egna fördelar. En sådan drivkraft kan 
givetvis sägas vara att individen bidrar till upprätthållandet av ett nätverk, som 
denne därmed kan fortsätta utgöra en del av. Betydelsefull är också drivkraften 
att skapa och söka upprätthålla ett gott renommé inom gemeskapen. Giltigheten 
i ryktet som drivkraft tenderar därtill att stärkas när interaktionstillfällena är 
återkommande. Däremot utgör reciprociteten en mindre trovärdig förklaring 
vid sporadisk interaktion. Investeringen i det egna ryktet äger då inte någon 
större betydelse för möjlighet till framtida avkastning, vilken skulle bestå i ett 
högre anseende genom att användaren väljs till moderator, expert eller sam-
arbetspartner. Detta resonemang öppnar alltså för tanken på en starkare altru-
ism, i bemärkelsen pur och oegennyttig välvillighet, som en av drivkrafterna 
bakom samarbetsvilja (Parameswaran & Whinston, 2007a). 

Välviljan må visserligen vara närvarande när drivkrafterna bakom samar-
betsvilja och individens förhållande till de sociala webbsammanhangen ska för-
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klaras, men bör enligt Parameswaran och Whinston (2007a) ändå ges en under-
ordnad roll. Mer betydelsefullt, och överskuggande de reciproca främjandet av 
en fungerande social gemenskap, är individens strävan efter att tillgodose det 
egna behovet att få uttrycka sig. Parameswaran och Whinston framhåller därför 
betydelsen av publiceringens egenvärde, dvs. uttrycket som sådant, för att fånga 
aktiviteternas, engagemangets och samarbetets bevekelsegrunder: “[M]any 
users approach content publishing platforms as a forum for individual expres-
sion rather than for any social benefit” (s. 342).  

Drivkrafterna bakom individens sociala aktiviteter på nätet granskas också 
av Livingstone (2008). Medan Parameswarans och Whinstons (2007a) slutsat-
ser om deltagandets drivkrafter äger en viss allmängiltighet, bör de kanske 
främst ses i ljuset av de sociala aktiviteter som förekommer i olika slags intres-
seforum, wikis och på fildelningssajter. Livingstone ger å sin sida förklaringar 
som är särskilt relevanta för blogosfären och i synnerhet sociala nätverksajter 
(SNS). Hon menar att sociala medier möjliggör, exempelvis genom publiceringen 
av självbiografiska profiler, inte bara presentationer av sig själv utan också såväl 
bedöma som bedömas av andra.  

Även boyd (2007), som i sin forskning särskilt inriktat sig på sociala nätverk-
sajter, lyfter fram aktiviteternas betydelse för att ta del i samtidens olika kultur-
yttringar och för utforskandet av den egna identiteten och statusen. Enligt boyd 
representerar användningen därtill ett behov av bibehållen tillhörighet med 
vänskapskretsen, och att låta sig underhållas. Det finns, som tidigare nämnts, of-
tast en likhet mellan de sociala nätverk som byggs online och de som finns och 
byggs offline. Men likheten utesluter naturligtvis inte att det också finns skillna-
der. Bland nätverksanvändarna hänger sig somliga åt både s.k. promiscuous fri-
ending och social voyeurism, då den nätburna vänkretsen räknad i mängd vida 
överstiger, och räknad i djup vida understiger den fysiska världens vänkrets. 
Detta kan till stor del härledas till behovet av erkännande och den förekom-
mande uppfattningen, att ”You are who you know”, som boyd (2007, s. 13) ut-
trycker det. Förekomsten av såväl ytliga som flyktiga relationer får en än mer 
framträdande roll hos Stefanone, Lackaff och Rosen (2010). Dessa pekar särskilt 
på hur användarna av sociala medier fått en plattform där de kan få utlopp för 
behovet av att synliggöra sig själva genom att uttrycka sin egen subjektivitet, låt 
vara att denna – med dokusåporna som motivation och förebild – i mångt och 
mycket inte kan vara annat än en reproduktion av såväl TV-kändisar som mo-
dellers attribut och sätt att vara. Stefanone m.fl. finner anledning att tala om ett 
online-beteende:  

The development of powerful, accessible tools for self-expression–the 
platforms of Web 2.0–make it possible for individuals to “mediate” 
themselves, and reach audiences on the same scale as movie stars and fashion 
models. Taken together, these trends suggest both motivations and predict-
able outcomes of online behaviour (2010, s. 514). 
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Vidare anser sig Stefanone m.fl. (2010) kunna påvisa ett positivt samband, även 
med hänsyn tagen till kön och ålder, mellan å ena sidan individers konsumtion 
av TV-baserade dokusåpor och, å den andra, antalet sociala nätvärkskontakter 
på Internet såväl som aktiva timmar online och webbpublicerade fotografier. 

Med en identity as lifestyle, som Livingstone (2008) benämner viljan att ut-
trycka både identitet och personliga värderingar, önskningar och drömmar inför 
omgivningen, följer emellertid risken för kritiska och kränkande genmälen. Dock 
menar hon att individen egentligen inte i någon högre grad betraktar riskerna 
utifrån ett perspektiv som rymmer s.k. stranger danger, det hotfulla i att främ-
mande individer kränker eller gör intrång i den privata sfären. Större risker 
uppfattas istället ligga i ouppmärksamhet och inaktivitet, som i sin tur kan indi-
kera låg eller fallande social status i gruppen. Livingstone tecknar bilden av de 
sociala medierna som ett erbjudande, vars accepterande åtföljs av både möjlig-
heter och risker vilka användaren själv har att finna balansen mellan: 

In terms of affordances, the, social networking sites frame but do not 
determine. It remains open to young people to select a more or less complex 
representation of themselves linked to a more or less wide network of others 
(2008, s. 403).  

Här finns det nu anledning att nyansera bilden av de sociala mediernas frihet, 
öppenhet och emancipatoriska kraft i förhållande till individen. Valmöjlighe-
terna är med andra ord inte obegränsade, vilket också i viss mening förtar den 
ibland påtalade anarkiska aspekten av sociala medier. 

Friheten och dess begränsningar 
Trots att unga människor tenderar att vilja uppfatta sociala nätverksaktiviteter 
som öppna för allehanda individuella valmöjligheter finns här, hävdar Livings-
tone (2008), ändå ett par begränsande faktorer. Först och främst har det egna 
sociala nätverket, vänlistan, en gränssättande inverkan genom de former, nor-
mer och konventioner som vuxit fram i gruppen. Betoningen på det ömsesidiga 
samspelet med omgivningen och dess rådande normer är även centralt hos boyd 
(2007), som beskriver detta som en skapande process av writing identity and 
community into being (se boyd, 2007, s. 13). Betoningen ligger här på att indivi-
den kan skapa en virtuell närvaro och ge rikliga uttryck för sin identitet genom 
skriven text, bild och film. Även om den digitala kroppens kommunikation vis-
serligen inte har samma förutsättningar, vilka följer med användandet av vår fy-
siska kropp, kan den digitala kroppen och dess uttryck ändå inte sägas vara 
utom användarens kontroll. Detta kommer sig av möjligheterna till re-presen-
tion, s.k. impression management, genom vilken användaren med växande erfa-
renhet lär sig bearbeta och förfina sin hantering för att uppnå de avsedda in-
trycken. Oavsett dessa möjligheter kvarstår, menar boyd, ett relativt stort ut-
rymme för feltolkningar av den bild människor önskar ge av sig själv. 
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Det finns också gränser för vad tekniken, och gränssnitten mellan teknik och an-
vändare, möjliggör för typ av användning. En sådan begränsning kan exempelvis 
utgöras av de vanligtvis onyanserade funktionerna som ställs till förfogande när 
det gäller hanteringen av det personliga nätverket, där ingen gradering av inti-
mitet och vänskapsförhållande brukar erbjudas (Livingstone, 2008). Även Tu-
fekci (2008) framhåller strategier för och hanteringen av personexponering som 
något delvis utom användarens kontroll. Dock ger hon de i gemenskaperna rå-
dande normerna en något mer negativ funktion, på grund av att de ställer krav 
på miniminivåer ifråga om exponering, deltagande och aktivitet. För den som 
strävar efter en plats i den nätburna gemenskapen kan de mer eller mindre im-
plicita kraven i vissa fall uppfattas gå utöver den exponeringsnivå, med vilken 
individen känner sig bekväm. Användaren kan visserligen alltid välja att ställa 
sig utanför de sociala webbsammanhangen, men enligt Tufekci uppfattas sällan 
detta frivilliga utanförskap som ett möjligt alternativ.  

Vad vi här har att göra med är, som jag ser det, en pågående försvagning av 
demarkationslinjen mellan det privata och publika. De allt större svårigheterna 
att identifiera denna skiljelinje bottnar i de samtidiga men inte alltid förenliga 
strävandena efter såväl fredandet av självet på mina egna villkor som bekräf-
telse och uppmärksamhet, villkorad av andra. Likväl menar Tufekci (2008) att 
det bland unga finns utvecklade strategier för att hantera gränsen mellan privat 
och publik. Dessa tar sig exempelvis uttryck i användningen av pseudonymer, 
där identitetskopplingen bara är känd bland de mest betrodda vännerna, eller i 
att göra sin användarprofil åtkomlig endast för en utvald vänskapskrets.  

Ovan nämnda möjligheter och begränsningar gäller visserligen inte alla for-
mer av sociala medier. Karaktären på de forum och gemenskaper där verkliga 
identiteter används skiljer sig från de sociala mediesammanhang, vilka erbjuder 
eller medger möjligheten till användning av pseudonymer.  

Av det sagda kan vi se hur diskussionen kring sociala medier omspänner så-
väl individens frigörelse och identitetsskapande som likriktande krafter i de so-
ciala gemenskaperna. Vi har därmed att beakta en användning av sociala medier 
som alltid förutsätter individens och det sociala sammanhangets dubbla per-
spektiv. Däremot står det öppet huruvida sammanhanget används i syfte att ut-
veckla relationer, spegla sig i och mot andra, sprida budskap, samarbeta eller 
gemensamt nå nya kunskaper. 

Mot en definition av sociala medier 
Det finns ett ofrånkomligt behov av att definiera vad sociala medier är och där-
igenom kunna särskilja dem från traditionella medier och den förra generatio-
nens webbteknik. Utan en samsyn om vad som avses med företeelsen riskerar 
diskussioner om sociala medier – deras betydelse för människan, möjligheter 
ifråga om lärande eller åtföljande utmaningar ifråga om användning i utbildning 
eller på arbetsplatsen – att inte bli särskilt givande. 
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Den bokstavligt uppenbara sociala dimensionen i den nya generationens sociala 
medier behöver nödvändigtvis inte göra definitionsförsöken lättare. Vilka me-
dier kan inte sägas vara inbegripna i en social kontext? Böcker, traditionella 
massmedier och de digitala medier som sedan 1990-talet utgjort en del av in-
formationstekniken kan i vissa avseenden beskrivas som sociala medier. De tek-
niska lösningarna som möjliggör olika former av mediering – boktryckarkons-
ten, tidningspressen, sändning och mottagning via etern samt hanteringen av 
kommunikationsprotokoll över webben – utgör delar i en större sociohistorisk 
berättelse. Många är de medier som bidrar till formandet av gemensamma före-
ställningar och ställningstaganden. Bara det att vi i viss mån, fortfarande, delar 
samma mediala tillvaro som andra – prenumererar på samma morgontidning, 
tittar på samma TV-program, lyssnar på samma radiosändningar och läser sam-
ma böcker – ger dessa medier en social dimension. Texten som sådan, i alla sina 
former, har en social dimension. Även om vi uppfattar texten som färdigbe-
handlad och bärare av författaren fastslagen mening kan den fortfarande tala till 
läsaren på ett nytt sätt. Uppfattar vi texten och dess mening stå öppen för dialog 
med sina läsare, stadd i ständig förändring öppnar det för tanken om ett slags in-
teraktion mellan texten och läsaren, även när det gäller användningen av till sy-
nes envägskommunikativa medier. 

Ett sådant resonemang, som tar avstamp i en truism, landar obevekligen i all-
tydighet: Alla medier är sociala medier. En sådan definition båtar föga. Vi behö-
ver förse ordet sociala i uttrycket sociala medier med mer specifika betydelser 
som hjälper oss att särskilja denna mediala företeelse från andra. Vad särskiljer 
sociala medier från såväl traditionella medier som från den förra generationens 
webbteknik, Web 1.0? Vari ligger det unika?  

Från alltydighet till aktivitetsvillkor 
De flesta diskussioner om och försök att definiera begreppet sociala medier fö-
refaller betona de webbaserade applikationernas och tjänsternas dubbelriktade 
funktion som främjare av interaktion, kollaboration och gemensam kunskaps-
bildning (se bl.a. Parameswaran & Whinston, 2007a; Schroeder m.fl. 2010). Det 
sociala i sociala medier skulle således avse interaktion, dvs. en samverkan i vil-
ken individer eller grupper ömsesidigt påverkar varandra. 

Ett förslag till definition framförs av Alexander och Levine (2008). De väljer 
att definiera sociala media såsom en Web 2.0-skapelse – dvs. ett webbaserat och 
åtkomligt objekt, uppbyggt av smärre innehållsliga beståndsdelar – som, genom 
att exempelvis komponeras, kommenteras eller diskuteras, på något sätt aktivt 
vidrörs av flera individer. Här återkommer idéerna om den ofrånkomliga kopp-
lingen till Web 2.0 och det bärande i idén om ömsesidig påverkan. De sist-
nämnda forskarnas aktivitets- och handlingsorienterade definition gör ofrån-
komligen en åtskillnad mellan de webbaserade medierna och deras användning, 
oavsett användarens bakomliggande intentioner. Av detta följer att det webba-



2. Människa och teknikutveckling 
 

47 
 

serade och åtkomliga objektet, exempelvis en öppet publicerad blogg, inte skulle 
kunna hänföras till kategorin sociala medier, såtillvida den endast består av upp-
hovsmannens egna aktiviteter. I samma stund som upphovsmannen lägger till 
en widget, eller någon annan beståndsdel eller innehållsfunktion, vars innehåll 
tillförs från en annan individ eller grupp, eller när en bloggbesökare bidrar med 
ett avtryck i form av en kommentar så har dock ett socialt medium tagit form. En 
sådan aktivitetsberoende definition är måhända inte en helt framkomlig väg att 
på ett tillfredsställande sätt ringa in företeelsen sociala medier. Istället skapar 
aktivitetskriteriet en gränsdragning, vilken kan uppfattas som alltför efemär i 
det att den skär tvärs igenom och än innefattar, än utesluter uttryck för ett fe-
nomen som många upplever vara ett och detsamma.  

Erbjudande och bemyndigande 
Med anledning av detta något onyanserade sätt att söka fånga vad som utmärker 
sociala medier bör även den mer envägskommunikativa användningen diskute-
ras. Ett exempel på en sådan användning av den sociala webbtekniken är indivi-
der som enbart söker en mottagande publik, vilken då inte inbjuds till direkt in-
teraktion med den avsändaren och dennes webbobjekt. I detta sammanhang kan 
bloggar eller webbsidor, som producerats med hjälp av en wikitjänst, nämnas. 
Produktionen kan både ha karaktären av många-till-många eller, om producen-
ten är en enda individ, en-till-många. Läsaren, den osynliga publiken, kan ta del 
av det publicerade innehållet men tillåts inte lämna något avtryck på objektet 
ifråga. De nya webburna medietjänsterna erbjuder vanligtvis en rad val när det 
gäller i vilken grad användaren, i egenskap av producent, vill göra det möjligt för 
andra användare att interagera med henne/honom och det publicerade objek-
ten. Användare, och närmare bestämt webbtjänstens kontoinnehavare, beslutar 
således i många fall själv om interaktionsmöjligheterna ska vara helt obegrän-
sade, beskurna till en utvald grupp vänner eller samarbetspartners eller helt en-
kelt obefintliga.   

Därtill ger många av de nya webbtjänsterna användaren möjligheten att helt 
eller delvis dölja sina webbobjekt – bildspel, bloggar, wikis, etc. – från omvärl-
dens ögon. Ett exempel på användning som sker utan social interaktion och in-
syn utifrån är en blogg, vars uteslutande syfte kan vara personlig reflektion. Det 
kan tilläggas att just dessa möjligheter att förändra villkoren för insyn och inter-
aktion innebär att en ibland tveksam vuxenvärld, till vilken den undervisande 
läraren ibland sällar sig, både tillåts skapa och kan hänvisa till en walled garden i 
det sociala medielandskapet. I denna mer skyddade och lärarkontrollerade miljö 
kan därmed både lärare och elever verka under mer trygga former. 

En framkomligare väg att ta sig an frågan om hur begreppet sociala medier 
ska förklaras torde vara att, likt Hogan och Quan-Haase (2010), utgå från tanken 
om ett erbjudande om ömsesidig kommunikation, vilket inte bara är riktat till en 
specifik mottagare. Sociala medier uppfattas då som erbjudanden om interak-
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tion av många-till-mångakaraktär, vilka både kan antas och förkastas av andra 
webbanvändare. Även om jag delar denna uppfattning om interaktionserbju-
dandet som utmärkande för vad som ska anses vara sociala medier vill jag be-
tona ytterligare en aspekt, nämligen bemyndigandet.  

Mot bakgrund av den tidigare redogörelsen för Web 2.0 och dess grundtan-
kar och filosofiska ramverk framträder i begreppen social och sociala ett makt-
perspektiv. Detta tar i viss mån fasta på demokratiseringen av samhälle och or-
ganisationer, men innefattar även individen som aktör – inte endast som ound-
gänglig del i nätverket utan även som frigjord producent och kreatör (jmf Para-
meswaran & Whinston, 2007a). Sociala medier skulle då kunna betraktas som 
sociala utifrån teknikens möjligheter att bemyndiga såväl grupper som in-
dividen. Det utmärkande för det sociala i denna nya form av medier blir således 
att de i ett helt nytt avseende låter sig erövras: Sociala medier innebär för indi-
viden nya förutsättningar att, på ett förhållandevis enkelt sätt, själv forma och 
göra webbtekniken till sin egen. Av detta följer att användaren även erövrar en 
roll som skapare och producent, med nya möjligheter att själv välja uttryck – 
oavsett grader av öppenhet och villkor för interaktion.  

En revision av Alexanders och Levines (2008) ovan refererade definitions-
försök skulle då kunna få följande ordalydelse: 

Sociala medier är webbaserade, formbara och lätthanterliga resurser som 
bemyndigar individen att göra tekniken till sin egen, till eget skapande och 
egna val av uttryck, samt riktar erbjudanden – genom att exempelvis kunna 
komponeras, rekonstrueras, kommenteras eller diskuteras – om ett öppet och 
aktivt vidrörande till andra individer.   

Med de sociala medierna och de komplexa aktivitetsmönstren följer, enligt 
Hogan och Quan-Haase (2010), en naturlig och kanske olöslig gränsdragnings-
problematik. Denna bör dock inte tillåtas stå ivägen för frågan om sociala 
mediers betydelse för användaren och dennes värld. En sådan betydelse 
handlar, som vi har sett ovan, om identitetsutveckling, synen på sig själv som 
användare och medskapare av tekniken eller individens plats i de sociala sam-
manhangen. Sociala medier har därtill, och inte minst, betydelse för hur vi för-
håller oss till och agerar i tillvaron utifrån ett tidsligt och rumsligt perspektiv.  

Den tidsliga och rumsliga problematiken 
Bakgrunden till problemet med tid och rum ligger, enligt Giddens (1996), i att 
tid och rum, och dessutom plats, traditionellt varit förbundna med varandra. 
Människans interaktion utgick från platsen i rummet och skedde företrädesvis 
ansikte mot ansikte, i närvaro. Globalisering och teknisk utveckling har dock 
ryckt loss rummet från platsen och därmed möjliggjort interaktion, i frånvaro. 
Giddens talar här om en modernitetens tömning av tid och rum, en urbäddning 
av sociala system genom vilken ”sociala relationer ’lyfts ut ur’ sina lokala inter-
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aktionssammanhang och omstruktureras över obegränsade områden av tidrum-
met” (s. 29)   

Vi kan således betrakta den moderna kommunikationstekniken, och i syn-
nerhet sociala medier, som en del i en fortsatt tömning av tid och rum, en accen-
tuering av den tidsliga och rumsliga uttänjningen. Det är dock inte bara direkt-
heten och gränslösheten i interaktionen och användarnas living performances, 
som sätter sin prägel på gemenskaperna. Sociala medier möjliggör visserligen 
spontana representationer och samtidstolkningar, men både den nätburna soci-
ala interaktionen och den individuella reflektionen har en dubbel karaktär av 
såväl uttryck som avtryck: Alla här och nu tenderar att envist dröja sig kvar. Mot 
bakgrund av detta finns, enligt Hogan och Quan-Haase (2010), anledning att 
uppmärksamma den illusoriska uppfattningen om en användares aktiviteter på 
de sociala medierna som identiska med individen. Särskilt tydliggörs behovet av 
att reflektera över den nätburna identiteten då döden träder in ett sammanhang 
av användarprofiler, bloggar, väggar, fotosamlingar och olika kommentarsfora. 
Användaren dör men aktiviteterna lever vidare. Hogan och Quan-Haase argu-
menterar därför för det rimliga i att betrakta en användares aktiviteter, uttryck 
och uppladdade data som virtuella utställningar, utanför dennes inneboende och 
egentliga själv. De uttrycker vikten av att diskutera tidens betydelse för den so-
ciala medieanvändningen på följande sätt:  

The real distinction is not “the online self” from the “offline self, [sic]” but the 
mind-in-the-present that interacts with others compared with the digital 
traces left behind that can be redistributed to audiences (2010, s. 313).  

Också Tufekci (2008) uppmärksammar hur handlingar i ett sammanhang av so-
ciala medier inte bara förbehålls nuet utan lever vidare i de digitala spår de läm-
nar efter sig. Från att i mångt och mycket ha varit av efemär natur, bevarade i 
medaktörers minnen, har våra sociala, kommunikativa och kommersiella hand-
lingar alltmer antagit en permanent karaktär. Detta är en utveckling som vi, 
ibland ofrivilligt, vanemässigt och utan ansträngning har kommit att bli en del 
av. Just varaktigheten – tillsammans med sökbarheten och möjligheten till exakt 
reproducering – menar boyd (2007) utgör en betydande skiljelinje mellan de so-
ciala medierna, och då i synnerhet de nätbaserade sociala nätverken, och den fy-
siska världens tillvaro. Den mest centrala skiljelinjen framhålls av boyd bestå i 
den nätverkande publiken samlad runt och förmedlad av gemensamma texter. 
Då denna publik uppträder i plural, genom att både formas av kontext och över 
tid ges förutsättningar att tala om den osynliga publiken, som skänker de sociala 
medierna ytterligare en dimension (boyd, 2007). I och med att de rumsliga av-
gränsningsmöjligheterna alltmer går förlorade, undergrävs således möjlighe-
terna att förhålla sig till en tilltänkt publik. Detta får Tufekci (2008) att betrakta 
tekniken som en skärningspunkt mellan det fysiskt och virtuellt rumsliga, i vil-
ken privatlivets och det publika livets gränser sammanfaller. 
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Gränsdragningsproblematiken är, som tidigare nämndes, även tidslig. Detta 
kommer sig av att de kommunikativa avtryckens svårutplånlighet, som hör 
samman med möjligheten att reproducera data, ger publiken en föränderlighet 
över tid och innebär att skarorna av åskådare och kommunikativa medaktörer 
blir såväl samtida som framtida. Den tidigare omnämnda synen på identitets-
skapandet som ett samspel med omgivningen kan, genom att interaktionsvillko-
ren höljs i dunkel, därmed sägas bli en än mer komplex process (jmf boyd, 2007; 
Tufekci, 2008): Vilka har jag, i egenskap av användare, egentligen att interagera 
med? 

Jag har här sökt visa på komplexiteten i sociala medier, vilken gör denna fö-
reteelse svårdefinierad, men också på behovet av att, genom att belysa tids- och 
rumsperspektiven, problematisera såväl aktiviteternas förutsättningar som den 
betydelse användningen får för individen och konstituerandet av gemenskapen. 
Härtill har även aspekter på hur vi kan förhålla oss till de sociala medierna, när 
det gäller frågor om frihet, maktutövning och drivkrafter, kommit att beröras. 
Mycket av fokus har här fästs på individen och dennes förhållande till gemen-
skapen, vilket inte riktigt förmår ge perspektiv på de intressen och aktörer som 
omfattas i företeelsen sociala medier.     

Vinsten, makten och myten 
Den sociala dimensionen i de sociala medierna kan sägas vara mångtydig på så 
sätt att den inrymmer både tanken på individens egennytta och idén om det ge-
mensamma bästa, utan att för den skull hävda att det ena utesluter det andra. 
Det finns fog för att vidga perspektivet ytterligare och argumentera för hur in-
formationstekniken och de sociala medierna kan uppfattas som indragna i en 
större och retorisk berättelse om en stolt och inspirerande historia som placerar 
människan och den samtida utvecklingen i ett meningssammanhang och skän-
ker henne en tro på en förutsägbar framtid.   

Såväl Freistaht och Sandlin (2010) som McLure (2000) visar på paralleller 
mellan å ena sidan föreställningar och retorik vilka har omgivit utvecklingen av 
Internet i stort och å andra sidan en lika mytisk som amerikansk självbild, som 
både försöker kvarhålla och exploatera den pionjär- och nybyggaranda som 
präglade erövringen av den amerikanska västern under 1800-talet. De ameri-
kanska målsättningarna har, enligt McLure, kommit att skifta genom historien – 
från slätterna ut mot Stilla havet, till rymden och, nu, cyberrymden – men är i 
grund och botten samma mytiska andas barn. I berättelsens centrum står mötet 
med och erövringen av the Frontier och drömmen om de rikedomar som denna 
erövring ska föra med sig. Grunddragen i berättelsen och retoriken är desamma, 
även om aktörer och resurser har kommit att bytas ut: Cowboys kan sägas ha 
fått ge plats för hackers, järnvägen för bredbandet, nybyggaren för dotcomföre-
taget och guldfyndigheterna för de eftertraktade domännamnen. Dock står, en-
ligt McLure, för dagens nybyggare än större värden på spel eftersom drömmarna 
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inte stannar vid den personliga och ekonomiska friheten. De sträcker sig vidare 
till en storslagen vision om den globala demokratiseringen och liberaliseringen. 
Här frammanas, enligt menar McLure (2000), en alltför naiv och etnocentrisk 
bild av den framväxande globala byn. Det är en bild av ett framväxande sam-
hälle, som i alltför stor utsträckning antar karaktären av ett teknikutvecklingens 
Disneyland istället för att uppmärksamma de tvetydigheter och spänningar som 
följer med utvecklingsföresatserna, men också utgör bakgrund i själva frontier-
myten. McLure uttrycker sina betänkligheter ifråga om utvecklingsoptimismens 
ytliga berättelse på följande sätt: 

It remains to be seen whether the colonization of cyberspace will mirror the 
New Western History’s chronicle of the often bleak legacy of despoiled 
natural environments, brutality toward native peoples and minorities, vast 
differences in wealth and grinding poverty, personal failure and misery 
(2000, s. 470). 

Kritiken gentemot den av frontiermyten inspirerade retoriken återfinns även 
hos Freistaht och Sandlin (2010) vilka dock fäster fokus på sociala medier, och i 
synnerhet den sociala nätverkssajten Facebook. De ser en fara i hur Facebook 
retoriskt utnyttjar idéerna om att gränser, fronter och okända territorier endast 
finns för att korsas, flyttas fram och erövras i syfte att främja en vision, vilken 
innebär än mer genomgripande sociala, kulturella, tekniska och ekonomiska för-
ändringar. Den territoriella erövringen handlar om att omvandla den insamlade 
användarinformationen till vinst – och det är en vinst i affärsmässig bemärkelse 
snarare än en allmänmänsklig. Här menar Freistaht och Sandlin att uppmärk-
samheten har kommit att ekonomiseras på ett helt nytt sätt och blivit till något 
av en konsumtionsvara bland andra varor, vilket föranleder konstaterandet: ”In-
formation is put into circulation and competes for youth’s attention” (s. 507). 

Möjligheten att få utgöra en del i ett framtida vardande eller att få ta del av 
utbudet av uppmärksamhet är inte de enda orsakerna till användarnas entusias-
tiska uppslutning. Till bilden bör, enligt Freistaht och Sandlin (2010), också fo-
gas erbjudandet om en frihet under trygga förhållanden, men utan några över-
höghetens frihetsinskränkningar. Till retoriken hör således tillgodoseendet av 
en inhägnad plats där människor kan utvecklas och mötas, fredade från datorin-
trång, phishing, grooming, upphovsrättlig anarki och annat som hotar på laglös-
hetens Wild, Wild Web (se även McLure, 2000). 

Där såväl McLure (2000) som Freistaht och Sandlin (2010) påtalar det illuso-
riska i tron på den moderna kommunikationstekniken och de sociala medierna 
som fria arenor för mänsklig aktivitet och mänskliga relationer vill Feenberg 
(2009) tona ned bilden av de nya medierna som maktens och marknadskrafter-
nas instrument: ”The Internet as we know it today is dominated not by business 
but by users whose free communication prevails in cyberspace”, lyder Feen-
bergs (s. 81) slutsats. Marknadskrafternas grepp om den världsomspännande 
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kommunikationstekniska utvecklingen är, som han uppfattar det, högst överdri-
vet då dessa krafter är att betrakta som sent tillkomna intressenter vilka ännu 
inte hunnit finna sig tillrätta.  

Istället vill Feenberg (1992), som diskuterades i början av kapitlet, uppmärk-
samma ett konstruktivistiskt förhållningssätt till teknikutveckling som en för-
handling mellan sociala grupper om syfte och mening. När det gäller Internet 
och sociala medier har dessa förhandlingar ännu inte avslutats, varför syftes- 
och meningsfrågorna i mångt och mycket kvarstår (Feenberg, 2009). För Feen-
berg är nätverken och mötesplatserna vad som främst kännetecknar den nya 
kommunikationstekniken och i synnerhet de tjänster som bygger på Web 2.0-
tekniken:  

This is significant because community is the primary scene of human 
communication and personal development. It is inthis con- text that people 
judge the world around them and discuss their judgments with others. Any 
technology that offers new possibilities for the formation of community is 
thus democratically significant (2009, s. 81).  

Nätverkandet har enligt Feenberg (1992) givit upphov till en form av allmänt 
resning mot de krafter som kontrollerar tekniken och teknikutvecklingen. Res-
ningen har av honom kallats för subversive rationalization, då utmaningen utgår 
från ett användande och ett utvecklande av just den teknik som är föremål för 
den hegemoniala kontrollen: 

Individuals who are incorporated into new types of technical networks have 
learned to resist through the net itself in order to influence the powers that 
control it. This is not a contest for wealth or administrative power, but a 
struggle to subvert the technical practices, procedures, and designs 
structuring everyday life (1992, s. 319). 

Lawson (2010) erkänner, med en hänvisning till Heidegger, det befogade i frågor 
om vad teknikanvändningen gör med oss som människor. Omskapar vi oss själ-
va? Ger tekniken oss en instrumentell syn på oss själva och ett instrumentellt 
förhållningssätt till vår livsvärld?  Teknikförändring är, enligt Lawson, inte att 
uppfatta som neutral. Frågan om vi ska välkomna en viss teknik, eller inte, kan 
därför inte begränsas till att handla om hur effektivt denna omhändertar olika 
uppgifter. Istället vill Lawson utifrån tanken om tekniken som en förlängning av 
förmågor särskilja såväl olika slags teknik som olika nätverks socio-tekniska be-
roendeförhållanden: ”The introduction of a particular technology involves the 
extension of the capabilities of some, empowering them while making others di-
sempowered or even redundant” (s. 220). För Lawson blir det därför viktigt att 
fästa uppmärksamheten på frågor om vilka grupper, och deras förmågor till att 
utöva inflytande och makt, som gynnas av tekniken och vilka följder detta kan få 
för människa och samhälle. 
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Detta kapitel inleddes med ett antal frågor om vad teknik är, om dess betydelse 
och om vem eller vad som avgör hur tekniken utvecklas. Vi har sett att sådana 
frågor är komplexa, eftersom teknik inte är ett enhetligt fenomen som följer en 
linjär utveckling med förutsägbara konsekvenser och betydelser för människan: 
Frågorna måste ställas utifrån den specifika teknik som avses. Frågor om en viss 
teknik rör på samma sätt specifika grupper, deras intressen och menings-
upplevelser. Tekniken kan således inte analyseras utifrån sig själv, utan denna 
måste betraktas som en oupplöslig del i ett mänskligt meningssammanhang (jmf 
Lawson, 2010; Feenberg, 1992, 2009; Oliver, 2005, 2011).  

För Feenberg (1992) representerar Heideggers The Question of technology2 
(1977a) ett av de mest kraftfulla inslagen i den kritik som riktats mot den mo-
derna tekniken. Samtidigt som Feenberg ger sitt erkännande till Heidegger, i det 
att hans analys visar på nödvändigheten av den kritiska reflektionen över den 
moderna tekniken, pekar han dock ut Heideggers alltför bristande hänsyn till 
den sociala och kulturella kontexten. Till skillnad från Feenberg väljer Heidegger 
en analysnivå som varken fokuserar sociala maktförhållanden och intressen el-
ler särskiljer en specifik teknik och dess användning. Utgångspunkterna för ana-
lyserna är människan som sådan och tekniken i sig. Det är gentemot den mo-
derna tekniken, som Heidegger riktar sitt frågande eftersom han i dess väsen 
uppfattar en överhängande fara. När Heidegger (1977a) målar upp faran i den 
moderna tekniken uttrycks dels behovet av det reflexiva tänkandet som en väg 
för att undkomma faran, och dels en viss avgränsning mot den sociala och kultu-
rella kontexten: ”The way is a way of thinking. […] The relationship will be free if 
it opens our human existence to the essence of technology. When we can re-
spond to this essence, we shall be able to experience the technological within its 
own bounds (s. 3f, min kursivering).  

Jag finner ett betydande värde i Feenberg (1992, 2009) som kombinerar ett 
sociokonstruktivistiskt perspektiv med ett hermeneutiskt, när det gäller att för-
klara teknikanvändning och utveckling. Vi kan till de konstruktivistiska och kri-
tiska perspektiven, vilka tidigare diskuterats – till exempel i avsnitten om tek-
nikanvändningen i skolan, idéerna om en digital generation och myten om In-
ternets erövringståg för mänsklighetens bästa – med benäget bistånd av Heideg-
ger avslutningsvis foga ett ytterligare djup till frågan om teknik och människans 
förhållande till denna. 

                                                           
2 Essäsamlingen författades under perioden 1936-54. Håller 1949 föreläsningar vars 
innehåll återfinns i essäsamlingen (bl.a. The Turning). 1953 hålls föreläsningen The 
Question Concerning Technology (Davis, 2010)  



2. Människa och teknikutveckling 

54 
 

Frågan om teknikens väsen 

När Heidegger (1977a) ställer frågan om vad teknik är, eller vad som är tekni-
kens väsen, handlar det egentligen inte om tekniken i sig, utan om människans 
förhållningssätt till världen, allt i enlighet med att han anser att, ”the essence of 
technology is by no means any technological” (s. 4). I centrum står därför inte 
frågor om teknik- och samhällsutveckling, utan om möjligheten att som männi-
ska i ett modernt tekniksamhälle, vara sann mot varat, dvs. vara sann inför allt 
som är, vilket förutsätter en rätt förståelse av tekniken. I det följande använder 
jag mig av begreppet vara, eftersom detta inkluderar världen och allt som omger 
oss som människor.  

Det gängse sättet att tänka om teknik, dels som mänsklig aktivitet och dels 
som ett medel för måluppnående äger i och för sig sin riktighet. Men verkligheten 
visar, enligt Heidegger (1977a), att svaret också inrymmer det som blivit fel i 
människans sätt att förhålla sig till såväl varat som till tekniken. Vi har kommit 
att använda tekniken som ett instrument för att göra anspråk på herravälde över 
verkligheten. Denna form av instrumentellt förhållningssätt, innebär att vi blivit 
bundna av tekniken, vilken då måste tämjas och underordnas (jmf Lawson 
2010). Heidegger menar därför att:”[t]he will to mastery becomes all more ur-
gent the more technology threatens to slip from human control” (1977a, s. 5).  

I syfte att förklara det oriktiga i det moderna instrumentella tänkandet vän-
der sig Heidegger (1977a) till Aristoteles och doktrinen om de fyra kausalite-
terna. Med silverbägaren, eller snarare nattvardskalken, som exempel på tek-
nikframställning pekar han först på causa materialis, materialet (hyle) från vilket 
bägaren är tillverkad. För det andra på causa formalis, formen (eidos) i vilken 
bägaren visar sig för oss. För det tredje på causa finalis, ändamålet (telos) som 
bägaren är ämnad till att vara en del i. Slutligen, för det fjärde, visar han på causa 
efficiens, skapandet (logos) och den som genom sin sammanförande aktivitet 
frambringat bägaren, dvs. silversmeden. Denna fyrfaldiga kausalitet avslöjar 
teknikens väsen, vad teknik är.  

Heidegger (1977a) påtalar vidare skillnaden mellan vårt moderna sätt att 
tänka om orsak och verkan och den traditionella förståelsen, som präglats av ett 
ömsesidigt beroende och en ansvarighet. Tanken på den fyrfaldiga kausaliteten 
handlar om att någonting som inte varit synligt har synliggjorts genom ett av-
slöjande i form av ett frambringande (Hervorbringen). På så sätt kan bägaren 
tänkas som bärare av ett inneboende ändamål – redan närvarande i silvret, om 
än obearbetat, inbäddat och fördolt i varat – vilket silversmeden slutligen har att 
förverkliga. All mänsklig aktivitet, även tekniken, betraktades som ett fram-
bringande av varat: ”Not only handcraft manufacture, not only artistic and poeti-
cal bringing into appearance and concrete imagery, is a bringing-forth, poiēsis” 
(s. 10). I detta frambringande av en inneboende mening ligger avslöjandet av 
sanningen (aletheia). I ett avseende råder, enligt Heidegger (1977a), ingen skill-
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nad mellan vad som traditionellt innefattades i uttrycket technē och den mo-
derna tekniken: Även den moderna tekniken är ett avslöjande.  

Med den moderna tekniken följer dock ett helt nytt sätt att tänka och förhålla 
oss till världen, varför den, enligt Heidegger, utgör något ”completely different 
and therefore new” (1977a, s. 5). Det fullständigt annorlunda och nya med den 
moderna tekniken är, att den i sin förening med den moderna vetenskapen, inte 
är verksam som poiēsis, dvs. ett frambringande som låter varat visa sig som det i 
sig självt är. Den moderna tekniken innebär istället ett utkrävande (Herausfor-
dern), ett utvinnande och ett tillhandahållande av varats resurser i lagrad form. I 
detta utkrävande av naturens resurser visar sig den moderna tekniken, som den 
enligt Heidegger är: 

The revealing that rules throughout modern technology has the character of 
setting-upon, in the sense of a challenging-forth. That challenging happens in 
that the energy concealed in nature is unlocked, […]. Unlocking, transforming, 
storing, distributing, and switching about are ways of revealing (1977a, s. 
16). 

Den moderna människan som handlande subjekt objektiverar världen och krä-
ver kontroll över allt som är. Objekten i världen upphör att vara objekt i sig, då 
deras enda mening ligger i att stå i beredskap, alltid öppna och tillgängliga för 
människan. I en sådan objektiverad värld – där allt kan beräknas, ordnas och be-
ställas – går särskildheten förlorad i likheten, det unika i det utbytbara alltme-
dan effektivisering, vinstmaximering och likriktning misstas för utveckling. Det-
ta utmanande krav, som innebär en oegentlig varaförståelse, benämner Heideg-
ger Das Ge-stell. Genom benämningen sammanför Heidegger olika former av det 
tyska ordet ställa (Stellen), såsom beställa, förställa, föreställa och framställa (jmf 
Ruin, 2010). En tillvaro präglad av Ge-stell beskriver därmed moderniteten där 
”humans lose contact with that which cannot be calculated; it withdraws into the 
shadows, and the world appears as a scene of loss of meaning and transcedence” 
(Ruin, 2010, s. 190). Den moderna människan kan således inte längre förstå in-
nebörden i de gamla grekiska begreppen. Här syftar Heidegger främst på det 
ovan nämnda eidos, eller idé, varats essens som manifesterar sig i allt som är till-
gängligt för vår varseblivning, och det som avslöjas när människan genom tekni-
ken avtäcker varat. Den fyrfaldiga kausaliteten, som en gång förstods som ett 
frambringande av varats mening, genom människans aktiviteter, måste nu ge-
nom hennes förändrade förhållningssätt till världen uttryckas som Ge-stell: ”It is 
nothing technologcal, nothing on the order of a machine. It is the way in which 
the real reveals itself as standing-reserve” (1977a, s. 23).   

Heidegger (1977a) ställer frågan om vem som gör detta möjligt och blir oss 
inte svaret skyldig. Det är människan själv: ”Since man drives technology for-
ward, he takes part in ordering as a way of revealing” (s. 18). Men oavsett tekni-
kens väsen som Ge-stell ska den inte ska uppfattas som vår tids öde i bemärkel-
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sen att den med nödvändighet övermannar människan och tvingar henna att bli 
något hon inte behöver vara. Människan är tvärtom fri att skapa sig en förståelse 
av vad hon är ämnad att vara:  

Always the destining of revealing holds complete sway over man. But that 
destining is never a fate that compels. For man becomes truly free only 
insofar as he belongs to the realm of destining and so becomes one who 
listens and hears [hörender], and not one who is simply constrained to obey 
[hörender] (s. 25).  

Den moderna teknikens avslöjande, genom vilket varat framträder som något 
beredskapsstående (standing-reserve), utgör för människan både en möjlighet 
och en överhängande fara. Faran Heidegger (1977a) beskriver ligger egentligen 
inte i tekniken, utan i att Ge-stell hindrar oss från att handla i enlighet med det 
ursprungliga frambringandet. Människan kan därmed inte upptäcka den ur-
sprungliga sanning, och då meningen, som ligger i varat. Vi har således tillägnat 
oss ett kalkylerande instrumentellt förhållande till världen och till oss själva, på 
så sätt att det som framträder inte längre berör människan som objekt i sig 
självt, utan endast som det beredskapsstående – till vilket människan slutligen 
själv har att föras. Om, denna insikt undgår människan, som i sin tillvändhet i 
förhållandet till Ge-stell inte förmår uppfatta dess anspråk förfaller, enligt Hei-
degger, människan till självbedrägeri:  

[M]an, precisely as the one so threatened, exalts himself to the posture of lord 
of the earth. In this way the impression comes to prevail that everything man 
encounters exists only insofar as it is his construct. This illusion gives rise in 
turn to one final delusion: It seems as man everywhere and always 
encounters only himself (1977a, s. 27).  

Heidegger (1979)3 ser utifrån sin samtids horisont, att teknikutvecklingen kom-
mer att gå allt fortare och att teknikens krafter kommer att omge människan på 
livets alla områden: ”These forces, since man has not made them, have moved 
long since beyond his will and have out-grown his capacity for decision” (s. 51). 
Slutsatsen Heidegger (1977a) når fram till när han ställer frågan om tekniken är 
att hotet mot människan och världen finns i teknikens väsen uttryckt som Ge-
stell. Samtidigt menar han att räddningen måste finnas där hotet finns: ”(…) pre-
cisely the essens of technology must harbour in itself the growth of the saving 
power” (28). Hur menar då Heidegger att människan ska kunna få fatt i den 
räddning som ligger i tekniken själv? Återigen visar han hän på poiēsis, vilket i 
den antika filosofin talar om att frambringa, att producera såväl materiella ting 
som poesi. I den moderna tiden när vi inte längre förstår den rätta innebörden i 
                                                           
3 Discourse on thinking (Gelassenheit) utkom i tryck första gången 1959 och inleds med 
Memorial address, som jag har valt att uppehålla mig vid. Föredraget, tillägnat den tys-
ke kompositören Conradin Kreutzer, hölls i Messkirch 1955 (Davis, 2010).   
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att varat visar sig som det är för oss, att det avslöjar sin inneboende givna me-
ning för oss, är det poesin som måste föra sanningen fram i ljuset. Poesin kan 
utelämna de gamla, tidigare nämna, begreppen hyle, eidos, telos och logos. Den 
kan tala med nya ord om varat, människan och tekniken. För att poesin ska kun-
na hålla stånd mot vetenskapens och teknikens herravälde, och kunna tala till 
människan måste det kalkylerande instrumentella tänkandet, gå hand i hand 
med det meditativa tänkandet:  

Is man, then, a defenseless and perplexed victim at the mercy of the 
irresistible superior power of technology? He would be if man today 
abandons any intention to pit meditative thinking decisively against merely 
calculative thinking. […] What could the ground and foundation be for the 
new autochthony? Perhaps the answer we are looking for lies at hand; so 
near that we all too easily overlook it. […]. This way is the way of meditative 
thinking (Heidegger 1979, s. 53).  

Det meditativa tänkandet, eller reflexivt tänkande, framhålls av Heidegger 
(1979) som vägen till en ny och fri relation till tekniken, eftersom det tvingar 
människan att tänka över sitt eget tänkande. Det vore, enligt Heidegger, oklokt 
att blint angripa tekniken i sig själv. Vi ska använda tekniken som den är tänkt 
att användas. Den har ingen rätt att dominera över människan och lägga beslag 
på människans sanna natur.  

Vi såg inledningsvis att Feenberg (1992), trots den kritik han kan rikta mot 
Heidegger, ger honom ett visst erkännande genom att han framhåller den kri-
tiska reflektionen över den moderna tekniken, dessutom kan vi se att han även i 
viss mån ger Heidegger rätt i sin analys av de faror som åtföljer den moderna 
tekniken:  

No doubt modern technology is immensely more destructive than any other. 
And Heidegger is right to argue that means are not truly neutral, that their 
substantive content affects society independent of the goals they serve (s. 
315).  

I samstämmighet med Heidegger konstaterar Feenberg (1992) att faran inte kan 
tillskrivas tekniken i sig. Men det skulle, menar Feenberg, vara välgörande för 
vårt förhållningssätt till den moderna tekniken att diskutera och klargöra dess, 
inte sällan, destruktiva konsekvenser utifrån de samhälleliga hegemoniernas 
maktintressen. Kapitalismen, som enligt Feenberg utnyttjat tekniken med ensi-
digt fokus på produktion och vinst – och därmed förött mycket av såväl kollegial 
sammanhållning och gemenskap som värdet av yrkesskicklighet – representerar 
en sådan hegemonial kraft: ”It is that hegemony, as it has embodied itself in 
technology, that must be challenged in the struggle for technological reform” (s. 
316). Hur maktförhållandena ser ut i samhället blir således i detta perspektiv 
avgörande för om den moderna tekniken och dess utveckling ska ha en destruk-
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tiv inverkan eller om den ska berika människan och utgöra en del i demokratise-
ringen av samhället.  

Även om Feenberg (1992) kan uppskatta Heideggers strävan att beskriva 
den moderna människans felaktiga förhållande till tekniken, finner han samti-
digt att detta sker genom att människan utestängs från möjligheterna att utöva 
makt över teknikens utveckling. 

His [Heideggers (min anm.)] originality consists in pointing out that the 
ambition to control being is itself a way of being and hence subordinate at 
some deeper level to an ontological dispensation beyond human control. 
Heidegger's demand for a new response to the challenge of this dispensation 
is so shrouded in obscurity that no one has ever been able to give it a 
concrete content. The overall effect of his critique is to condemn human 
agency, at least in modern times, and to confuse essential differences 
between types of technological development (s. 317).  

Det finns onekligen vissa poänger i Feenbergs (1992) kritik gentemot Heideg-
gers behandling av teknikfrågan. Dock avfärdar Feenberg väl lättvindigt den roll 
Heidegger ger såväl den historiska utvecklingen som människan när det gäller 
hur den moderna tekniken tagit form – och hur den kan omformas. Inte heller 
väljer Feenberg att uppmärksamma att det hos Heidegger finns en öppenhet in-
för den utveckling som modern teknik innebär och de för människan positiva 
konsekvenser som denna tveklöst också medför. Heideggers fokus på dubbelhet-
en i teknikens väsen, vad teknik är, genomsyrad av den moderna vetenskapens 
kalkylerande instrumentella tänkande, är kanske en av Heideggers främsta för-
tjänster. Ett sådant tänkande manar till vaksamhet inför teknik och teknikut-
veckling i stort – oavsett om de dominerande maktintressena i samhället betrak-
tas som demokratins företrädare. Heideggers tankar kan därför utgöra en spärr 
gentemot oreflekterad teknikeufori och utvecklingsoptimism. Ovan nämndes 
konsten och det meditativa tänkandet, som en möjlighet för människans frigö-
relse från ett oegentligt förhållande till det moderna tekniksamhället, vilket då 
också innebär möjligheten att göra anspråk på sig själv, sitt sanna jag. Detta är 
en möjlighet som jag återkommer till och fördjupar i nästföljande kapitel. 

För Heidegger (1977a, 1979) vilar inget demoniskt över tekniken ”but rather 
there is the mystery of its essence” (1977a, s. 28). Det mysteriösa är att just tek-
nikens dubbelhet – att den som en hotande fara ändå i sig själv bär den återupp-
rättande kraften (Heidegger 1977a, c). I denna upprättelse som sker fördolt och 
stilla har människan att samarbeta med tekniken, då förutsatt att hon själv låter 
sig bli upprättad:  

… the coming to presence of technology cannot be led into the change of its 
destining without the cooperation of the coming to presence of man. Through 
this cooperation, however, technology will not be overcome [überwunden] by 
men. On the contrary, the coming to presence of technology will be 
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surmounted [verwunden] in a way that restores it into its yet concealed truth 
(1977c, s. 39).  

Heidegger (1977a) lägger stor vikt vid att hitta de rätta orden, som förefaller 
måsta vara mångtydiga, för att vi ska begripa den ömsesidiga processen av upp-
rättande av både människan och tekniken, och då även varat. Vi måste finna ut 
vad som verkligen är bestående och kanske det enda som är bestående. Efter 
alla ordvändningar menar Heidegger att vi får drista oss till att säga: ”Only what 
is granted endures. That which endures primally out of the earliest beginning is 
what grants” (s. 31).   

Det kan tyckas märkligt att upprättelsen kräver ett annorlunda förståelse av 
ordet ”väsen”. Från att ha uttryckts som ett substantiv återförs det till verbfor-
men att ”vara” (währen), vilket också rymmer betydelsen av att ”bevilja” eller, 
kanske ännu hellre, att ”upplåta” (gewähren). Det handlar således om tillståndet 
att ”varaktigt upplåta” (fortgewähren), vilket framgår av Heidegger i det att han 
fastslår: “unless man first establishes himself in the space proper to his essence 
and there takes up his dwelling he will not be capable of anything within the 
destining now holding sway (1977c, s. 39-40). Huruvida människan når dithän 
beror i första hand inte på viljan, då friheten inte har några orsaksmässiga 
kopplingar till denna. Istället handlar det om människans förmåga till öppenhet, 
reflektion och frågande (1977a). En av platserna för varats varaktiga upplå-
tande, och varifrån människan kan öppna sig för allt som är, anses av Heidegger 
vara konsten. Utifrån denna kan den upprättande kraften växa sig starkare så att 
teknikens väsen slutligen kan framträda som sanning. Frågandet om teknik står 
inte för sig självt utan åtföljs – ja, kanske rent av föregås – av frågandet om män-
niskan. Vilket är människans sanna jag? Vad karaktäriserar dennes förhållande 
till och förståelse av världen? I nästa kapitel söker jag, med utgångspunkt i den 
hermeneutiska fenomenologin, finna svar på dessa frågor. 
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Människan i världen 
”… only man has a world and not just a situation.”  

Paul Ricœur (1973, s. 96) 

Människans värld är en livsvärld skapad av känslor, handlingar, erfarenheter 
och möjligheter. Den är en värld som inte står för sig själv, inte möjlig att i någon 
självpåtagen objektivitet ställa sig utanför och fälla omdömen om. I stället är det 
så, att människan, som oupplösligt förbunden med livsvärlden, i all sin givna 
subjektivitet, som inte är att förväxla med subjektivism, har att fälla sina omdö-
men. Att det förhåller sig så har att göra med, som Heidegger uttrycker det i Va-
rat och tiden (1993a, 1993b), att människan redan från sin begynnelse är in-
kastad i världen, i vilken hon genom att vara i världen gör utkast d.v.s. genom er-
farenhet och handling skapar förståelse för världen, gör världen begriplig. Hei-
degger som inte använder begreppet livsvärld, talar istället den mänskliga tillva-
rons i-världen-varo. I kritik mot den samtida förhärskande synen på människans 
relation till världen inbjuder Heidegger oss alltså inte till tvårumstänkande, det 
vill säga någon som helst cartesiansk dualism i relationen mellan människan och 
värld. Vi har bara en värld. Den objektivt givna historisk-kulturella världen i vil-
ken fenomenen – såsom känslor, handlingar, erfarenheter och inte minst den 
språkliga kommunikationen i vid bemärkelse – blir avgörande för vårt tolk-
ningsmönster, varigenom vi uttrycker totaliteten av vår subjektivt tillägnade 
förståelse av världen.  

Med detta klargörande av hur jag utifrån Heidegger vill definiera begreppet 
livsvärld går jag vidare till van Manen (1990), som utifrån Heideggers begrepp, 
existentialer, beskriver livsvärlden till sitt väsen konstituerad av det levda rum-
met, den levda kroppen, den levda tiden och den levda mänskliga gemenskapen. 
Dessa existentialer kan vi förstå som grundstrukturer i den mänskliga existen-
sen vilka, så att säga, i sin helhet bildar den levda erfarenhetens mångdimensio-
nella skådeplats.    

Livsvärlden är en värld i vilken vi omges av fenomen, förklarade av Heideg-
ger (1993a) som ”det-sig-i-sig-självt-visande” och vidare ”det som ligger i dagen 
eller kan bringas i ljuset” (s. 51). Fenomenen, ”det som visar sig”, pekar således 
på ett subjekt-objektsförhållande. Ett sådant förhållande följer med nödvändig-
het, eftersom fenomenet, som föremål för subjektet, inte endast har att visa sig 
för någon utan också som något. Genom Heidegger blir det också tydligt att fe-
nomenen kan övergå subjektets möjliga horisont, i det att han säger att de såväl 
ligger i dagen som kan bringas i ljuset. Mot bakgrund av den mänskliga tillvarons 
belägenhet som inkastad i världen följer, vad jag vill kalla, en indirekthet, då fe-
nomenen inte med självklarhet visar sig i sin direkthet, de ligger i dagen, dvs. till 
viss del dolda, de måste bringas i ljuset. Människan har på så vis inte något ome-
delbart tillträde till den egna tillvaron och därmed till sig själv. Härav är allt 
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mänskligt till sin natur försett med ett inneboende behov av att tolka och förstå 
tillvaron utifrån den mening den levda erfarenheten visar sig ha, eller inte ha. 

Med det hittills sagda har syftet varit att definiera begreppet livsvärld och 
dessutom tydliggöra hur vi i en hermeneutisk fenomenologisk studie förhåller 
oss till de fenomenen som utgör undersökningens objekt. Eftersom en studie av 
detta slag söker kunskap om meningssammanhang i människans erfarenheter, 
blir en forskares uppgift att tolka det redan tolkade. Härav uppbärs fenomenolo-
gin av strävan efter följsamhet och öppenhet, dvs. ”att låta det, som visar sig, ses 
sådant som det visar sig ut ifrån sig självt” (Heidegger, 1993a, s. 58), våra in-
tvingande kategoriseringar förutan. Denna tanke är, enligt Palmer (1975), ett i 
mångt och mycket för oss ovant förhållningssätt: ”[I]t is not we who point to 
things; rather, things show themselves to us” (s. 128). Samtidigt som fenomenen 
eller sakerna förutsätts manifestera sig själva så åvilar det oss att lära oss låta 
dem bli manifesta. 

Heidegger använder begreppet Dasein för att beskriva subjektets tillvaro, det 
mänskliga varande, vilket utgår och förblir i sin i-världen-varo. Heidegger, som 
kan sägas vilja förhöra det varande med avseende på sitt vara, menar att ”[d]etta 
varande, som vi själva i varje särskilt fall själva är och som bland andra varamöj-
ligheter också har frågandets, fattar vi terminologiskt som tillvaro (Dasein)” 
(1993a, s. 25). Frågan om vad en människa är och vad hon väljer att bli, det vill 
säga hennes varamöjligheter, är bärande teman hos såväl Ricœur (se bl.a. 1973; 
1974, 1975) som van Manen (1990). Tillvaron, att vara människa, innebär såle-
des något mer än att bara finnas till. Den handlar om att bli.  

Tillvarons mening och oegentlighet        
I Heidegger fenomenologiska utläggning framträder bilden av en oegentlig till-
varo, som motsats till en egentlig, för vilken det dock finns hopp. Såsom in-
kastad, menar Heidegger (1993a), att tillvaron redan gått vilse och därmed för-
lorat sig själv, Paradoxalt nog innebär vilsenhet och förlust att hon inte erfarit 
ångesten i hennes egentliga belägenhet som kastad, och därför inte ställt frågan 
om varats mening. Det är nog att hon bara är, även om detta inte leder till utkast, 
en egentlig förståelse av vad människans i-världen-varo kan innebära. Men detta 
sätt att vara är inte nog för Heidegger: ”Det är inte så att människan först och 
främst »är» och sedan därutöver till »världen» har en viss vararelation, som hon 
alltemellanåt lägger sig till med” (s. 83, min kursivering). En sådan sporadisk re-
lation skulle inte leda till utkast, en fördjupad förståelse, hon skulle förbli blind 
för vad i-världen-varo kan innebära. Människan bär trots allt sina redan givna 
möjligheter med sig. Heidegger (1993a) säger vidare: ”Förståendet, med sin ka-
raktär av utkast, utgör existentialt sett det vi kallar för tillvarons syn” (s. 190). 
I allt detta fascineras, enligt Heidegger (1993a), människan av sin värld och 
hänger sig åt ombesörjandet – sådant som arbete, relationer och fritid – vilket i 
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sig utgör ett naturligt grundtillstånd för människa och värld. Heidegger använ-
der ombesörjande som ontologiskt begrepp i betydelsen ”en möjlig i-världen-va-
ros vara” (s. 83), vilket även inbegriper själva känslolivet, främst förmågan att 
längta och vilja. I längtan och viljan drabbar ångesten varvid ombesörjandet 
övergår i omsorg. Tillvaron i sig själv blir omsorg, öppenhet mot världen, vilken 
också visar de möjligheter som ligger i att vara utkastad: ”Att överta kastadheten 
betyder emellertid att på egentligtvis vara tillvaron sådan som den alltid redan 
från början har varit” (1993b, s. 116), och vidare: ”Tidsligheten röjer sig såsom 
den egentliga omsorgens mening” (1993b, s. 117). Av detta blir det klart att be-
greppet tidslighet, som i sig innesluter dåtid, nutid och framtid är något mer än 
vad vi vanligtvis tänker oss tidslighet. Detta blir ännu tydligare i det att han be-
nämner den som framtid – förflutenhet – nutid. Till detta lägger Heidegger 
1993b) ögonblicket, i betydelsen ”[d]en egentliga nuvaron, den som hålls kvar 
inom den egentliga tidsligheten” (s. 131). Nuvaron är inte ett ögonblick som rin-
ner förbi utan bör snarare förstås som en ständigt upprepad cirkelrörelse.  Den 
går tillbaka till framtiden som i sig bär tillvarons möjligheter – ”sådan som den 
alltid redan från början har varit” – vilka genom att väljas att utkastas blir verk-
liga i nuet, dvs. genom en allt större förståelse för vad i-världen-varon innebär: 
att ta tillvara redan från början givna möjligheter. Häri förklaras omsorgen som 
tillvaro, sprungen ur ombesörjandet, uttryckt i handling och skapande aktivitet, 
och därtill tillvaron som tidsligheten, den egentliga omsorgens mening. Omsor-
gen utgör sålunda det grundläggande meningssammanhang som angår oss alla. I 
Heideggers (1993a) resonemang framträder samtidigt bilden av medvaron som 
gemensam, aktiv och handlande, vilket även framgår i det som följer: ”Såsom 
medvaro »är» tillvaron således till sitt väsen till för andras skull” (s. 162).  

Omsorgens allmängiltighet binder mig samman med de andra, som varit före 
mig, är samtida med mig och kommer att vara efter mig. Detta innebär även, som 
Heidegger (1993a) visar, att utan en rätt förståelse av människans bundenhet 
till sitt historiskt-kulturella arv, och inte minst till nutidens sociala samexistens 
hindras vi från att gripa tag i vårt egentliga sätt att vara. Det är ett riktningsangi-
velsens och genom ångesten uppenbarat vara, vilket Heidegger beskriver som 
”varat till det innerligaste egna kunna-vara, d v s frivaron för friheten att välja-
sig-själv och att gripa-tag-i-sig-själv” (s. 240).  

Möjligheten att finna sig själv ligger alltså i tillvaron som medvaro, som i sig 
själv bär en ursprungligt inneboende förståelse av andra. Denna förståelse är 
samtidigt förutsättningen för att jag kan lära känna mig själv, bli ett själv.  

Det ställföreträdande och avledande mannet 
Det jag som inte blivit ett själv tillåter den sida av jaget, vilken Heidegger 
(1993a) kallar mannet (Das Man) få övertaget i tillvaron. Detta visar sig i ett oe-
gentligt sätt att vara, vilket tar sig uttryck i såväl ett avståndstagande som ett 
närmande till andra. Utan självkännedom blir min relation till den andra avläg-
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sen och diffus, samtidigt som jag strävar efter ett närmande, att vara som alla 
andra. Det jag månar om och företar mig utgår ifrån den allmänna meningens 
genomsnittlighet. Ett av mannets kanske starkaste och mest förödande drag blir 
att jag utan närmare reflektion uppfattar mannet som den auktoritet, vilken får 
avgöra synen på det passande, eftersträvansvärda och giltiga. Härigenom upp-
häver och utjämnar mannet på ett, i det närmaste, lika obönhörligt som omärk-
ligt sätt vad som särskiljer och sticker ut i tillvarons egenhet. Mannet, som för 
oss är mest känd under epiteten allmänheten eller offentligheten, är en allestä-
des närvarande och bekant instiftande och anmodande aktör, men den som lik-
väl dock aldrig ställs till svars.  

Mannet tar sig inte bara konformitetens uttryck utan visar sig också som ett 
positionsbevakande och avståndstagande förhållande till det andra. Det vi må-
nar om och företar oss utgår ifrån såväl den relativa skillnaden som utjämnande 
genomsnittligheten, och tar sig uttryck i strävandena efter att bibehålla en för-
delaktig position och utjämna en sämre. Genom att leva ett oegentligt liv riskerar 
människan, enligt Heidegger (1993a), inte bara en förfelad relation till andra, 
utan även att inte vara det hon redan som inkastad är tänkt att vara genom att 
hon går miste om förståelsen av den andre. Människan är inte sig själv och be-
höver dessutom heller inte betraktas vara ett jag: ”Var och en är den andre, ing-
en är sig själv” (s. 168). 

Istället för egentlighetens förståelse förfaller människans tillvaro till den oe-
gentliga förståndigheten, vilken mannet förfäktar. Denna förståndighet förstår 
att värdera de alldagliga bestyren av allt som just nu prioriteras, förväntas roa 
eller helt enkelt råkar inträffa. I ett oegentligt liv, kännetecknat av vilsenhet och 
förlust, gör sig behovet att bringa helhet i en fragmentiserad och flyktig tillvaro 
påmint. Människan försöker därför teckna sin egen subjektiva historia, vars ut-
gångspunkt inte kan vara någon annan än det förhandenvarande nuet. Men för-
söket är dömt att misslyckas. Orsaken är att människan, för att kunna förstå sin 
i-världen-varo, behöver ett seende. Denna förmåga till seende ligger, likt förstå-
elsen, redan nedlagd som grundstrukturer, existentialer, i den mänskliga tillva-
ron (Heidegger, 1993a). Dock strävar människan efter att upptäcka och uppleva 
världen på ett speciellt sätt, vilket inte behöver leda till vare sig någon förståelse 
för eller något tillägnande av varats egentliga möjligheter. Seendet tenderar 
istället att övertas av nyfikenheten, vilken med en rastlöshet som är sin egen 
oupphörligt blickar efter något nyare att ersätta det nya med. Nyfikenheten låter 
sig härigenom svepas med av världen och nöjer sig med att endast se, snarare än 
att kunna vara sig själv och dröja vid möjligheten till egentlig förståelse av det 
sedda.   

Här kan vi påminna oss om att Heidegger (1993a) pekar ut tillvarons vara 
som medvaro: Redan i varaförståelsen ligger en förståelse av andra, och att 
självkännedom har sin grund i den ursprungligt förstående medvaron. Det som 
händer när vi mer eller mindre överlämnar vår i-världen-varo och låter oss sty-
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ras av mannet – vilket vi alltför ofta syns göra i det att Heidegger säger att också 
denna är en existential – är att människan inte står i den relation till världen 
som förmår synliggöra den. Dess sammanhang av mening blir fördunklat. På så 
sätt fråntas tillvarons sitt eget vara, vi kan säga, blir oeget i det att de alltjämt 
närvarande möjligheterna, som är mina, tillåts passera obemärkt förbi. 
(Heidegger, 1993b).  

Den oegentliga och historielösa tidsligheten 
Av det som blivit sagt kan vi se att den oegentliga tillvaron innebär att vi inte le-
ver i ett rätt förhållande till tidsperspektivet framtid – förflutenhet – nutid. Vi tar 
inte heller i beaktande att vi lever i och med vår ”förgångenhet”, som Heidegger 
uttrycker det, vilket då resulterar i att vi går miste om ögonblicket, vilket utpe-
kades som tidslighetens egentliga nuvaron inom den egentliga tidsligheten. Men 
inte bara det. Vi hänger oss åt mannet och förlorar därmed friheten att välja, bli 
ett själv. Istället för att se och därmed kunna ta vara på nuvarons möjligheter 
grips vi av fruktan genom en vaknande insikt om att vi håller på att missta oss på 
mål och mening. Detta beror, enligt Heidegger (1993b), på att människan förstår 
sig själv enbart genom vad hon lägger ned sin tid på – och vad dessa tidsinve-
steringar ska leda till för hennes räkning. Människan hamnar därför i ett läge av 
väntan på nya ögonblick, nya möjligheter. Härnäst skulle härav kunna sägas ut-
göra den punkt i tillvaron där oegentlighetens sko klämmer. 

Dessa förväntade möjligheter visar sig – för den som inte är medveten om att 
den egentliga nuvaron är det ögonblick som bär möjligheterna – vara svåra att 
upptäcka. Orsaken här är, som jag tidigare visat, fenomenens indirekthet. De kan 
övergå vår horisont eftersom de till viss del är dolda och måste föras fram i lju-
set. I en diffus känsla av att ha missat något kommer möjligheternas ögonblick 
obevekligen att mynna ut i ett nyss. Vad tillvaron här saknar är kvarhållandet av 
det ögonblick, som utgör den ”egentliga nuvaron” (Heidegger, 1993b, s. 131). 
Den som inte blivit ett själv har alltså inte drabbats av någon form av ångest 
över sitt varande, och då inte heller nått den förståelse som förvandlar ombe-
sörjandet till omsorg. Istället erfar den i obeslutsamhet dröjande människan 
fruktan. Heidegger beskriver den tillvaro vi som människor då befinner oss i på 
följande sätt:  

Eftersom det ombesörjande som fruktar glömmer sig självt och för den skull 
inte griper tag i någon bestämd möjlighet, hoppar det från den ena 
möjligheten till den andra. »Alla möjliga», d v s också omöjliga, möjligheter 
erbjuder sig. Den som fruktar håller sig inte till någon av dem; »omvärlden» 
försvinner inte, utan den påträffas inom ett inte-längre-känna-sig-hemma i 
den (1993b, s. 135). 

Problemet med människans förståelse av tiden utgör också tema hos Gadamer 
(1997) som finner att den moderna människans har förstundligat livet. Inget til-
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låts äga varaktighet eller några eviga värden. Beskrivningen av den moderna 
människans belägenhet är den samma som Heideggers, i det att även Gadamer 
menar att tidsperspektivets helhet gått förlorat. Traditionen som allmänt upp-
fattats som tolkningsperspektivets förförståelse varigenom människan tolkar 
världen som den visar sig, har ersatts av något nytt. Den omedelbara och när-
mast förestående tiden har därför kommit att bli tolkningens alltför begränsade 
och subjektivistiska horisont. 

Människan äger dock, menar Gadamer (1997), möjlighet till förståelse och 
därmed även möjligvaro bortom historielöshetens flyktiga rastlöshet och oe-
gentlighet. Men för att nå dithän avkrävs människan en beslutsamhet, eftersom 
initiativet – såsom Gadamer beskriver det – är det enda kravet som åläggs män-
niskan. Oavsett Gadamers kritik av historie- och traditionslösheten förnekar han 
naturligtvis inte vårt behov av framtidsperspektiv i det att han menar: ”’Verklig-
heten’ står alltid i en framtidshorisont av önskade och fruktade och i alla händel-
ser ännu icke avgjorda möjligheter” (s. 91). Människans existentiella grundför-
utsättning syns här vara att betrakta som något av ett vågspel med högst osäker 
utgång. Men människan behöver emellertid inte uppfattas som snärjd i och 
drabbad av en obegriplig tillvaro, då hon själv äger sina beslut och rätten till 
riktningsangivelse. Gadamers samstämmighet med Heidegger blir också påtaglig 
i synen på den mänskliga frihetens spänningsfyllda osäkerhet. Heidegger ut-
trycker sin syn på människans frihet i tillvaron på följande sätt: ”Friheten är 
emellertid blott i valet av en enda möjlighet, d v s i att man står ut med att inte 
ha valt eller inte ha kunnat välja de övriga möjligheterna” (1993b, s. 71). 

Hermeneutisk fenomenologi 
Benämningen hermeneutisk fenomenologi visar sambandet mellan hermeneuti-
ken och fenomenologin på så sätt att den hermeneutiska utläggningen, die Aus-
legung, öppnar vägen för fenomenologins anspråk på att kunna nå vetenskaplig 
kunskap om människors livsvärld.  
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Hermeneutikens markörer 
Söker vi för hermeneutiken centrala markörer skulle dessa litet förenklat kunna 
sägas bestå i temporalitet, text och tolkning. Tidens och traditionens grundläg-
gande betydelse för förståelsen av världen utgör, som vi redan sett, ett åter-
kommande tema inom hermeneutiken. Det är på ett sätt talande att begreppen 
tid och tidslighet gör sig påminda så snart läsarens ögon faller på en vetenskaps-
teoretiskt hållen beskrivning, som innefattar det ontologiska varabegreppet. va-
rat, i dess både existentiella att-het och essentiella vad-het, visar sig på en och 
samma gång utgöra en lika svårfrånkomlig som svåråtkomlig del i den ontolo-
giska utläggningen. Svåråtkomligheten torde kunna tillskrivas olika uppfatt-
ningar av tiden. I det tidsperspektiv Gadamer ger uttryck för framstår varat som 
”en länge bortglömd erfarenhet” (1997, s. 75-76).  

I Heideggers (1998) Metafysiken som varats historia beskrivs hur varat, och 
därmed också metafysiken, kommit att skifta genom historien. Här söker Hei-
degger i kritik mot den mekaniska världsuppfattningen, som kom med upplys-
ningstiden, visa hur verkligheten har kommit att åtskiljas från möjligheten. Vi-
dare påtalar han hur verklighetens grund och förutsättning, i den västerländska 
sfären, har gått från att finnas i Gud till naturen för att, i och med inträdet i mo-
dernitetens tidsålder, slutligen förläggas i människan. Den moderna människans 
herravälde över tillvaron innebär då, enligt Heidegger, att såväl verkligheten i 
sig som alla skeenden som påverkar kan härledas till människan själv och hen-
nes verksamheter. varat har till sitt väsen i och med detta kommit att förstås 
som viljan till en mängd olika värden såsom kärlek, trygghet, förnuft och – inte 
minst makt: ”Vara är vilja till vilja”, som Heidegger (s. 78) uttrycker det. Vår upp-
fattning av tiden, och därmed historiens förändringar, bestämmer inte bara vår 
förståelse av varat, utan utgör ett grundvillkor för hela tillvaron. Heidegger 
(1993a) menar att ”[v]i utpekar tidsligheten som varats mening för det varande 
vi kallar tillvaro” (s. 37).  

Fenomenologin är, enligt van Manen (1990), teorin om det oersättliga och 
unika. I den hermeneutiska fenomenologin sammanfaller den såsom en person-
lighetens och individualitetens filosofi, vilken dock alltid ställs mot förståelsen 
av helheten: den andre, det gemensamma, eller med andra ord, den sociala di-
mensionen. Fenomenologin sätter fokus på människors livsvärld. En på fenome-
nologin grundad forskning innebär att förstå och förklara den mening männi-
skan upplever i och genom de fenomen, eller saker och ting, som visar sig. Detta 
kräver ett tolkande förhållningssätt som är såväl reflexivt som retrospektivt, i 
mening att det vi försöker förstå omfattar människans grundbetingelser i dess 
helhet. Om de i sig dikotomiska skolorna idealism och realism (i dess mångfald 
av riktningar) kan tillskrivas en slags direkthet i synen på möjligheterna att åt-
komliggöra tillvaron präglas fenomenologin av, en tidigare nämnd, indirekthet. 
Just i att de upplevelser som formar livsvärlden – i vilken vi upplever och lever 
tiden, rummet, kroppen och de mänskliga relationerna – i grunden föregår språ-
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ket, dvs. är preverbal, försvåras vår strävan att avtäcka och beskriva de i den 
levda erfarenheten inneboende meningsstrukturerna (van Manen, 1990). 

Även Gadamer (1997) diskuterar svårigheterna ifråga om att låta sakerna, el-
ler fenomenen, själva framträda och komma till tals. Han hävdar att: ”[d]en var-
seblivning, som föreställs vara adekvat, kan aldrig vara en enkel avspegling av 
det som är. Ty varseblivningen är alltid en uppfattning om något som något”, och 
fortsätter: ”Det råder således inget tvivel om att seendet är ett sätt att läsa, som 
artikulerar det som är genom att bortse från mycket som är, som därmed exklu-
deras från seendet; men som också ’ser in’ sådant som alls inte finns, eftersom 
det styrs av sina förväntningar” (s. 65). Då, som Gadamer här visar, mänsklig 
handling och tolkning av erfarenheten av det erfarna kan likställas med en skri-
ven text, vilken forskaren har att tolka, övergår således den fenomenologiska 
deskriptionen till att bli en uppgift för hermeneutiken (jmf Ricœur, 1976; van 
Manen, 1990). Heidegger (1993a) understryker detta genom sitt påtalande om 
att målet aldrig kan vara en blottläggande deskription i sig utan en utläggning, 
dvs. en tolkning. Hermeneutiken kan därmed betraktas som ”en universell aspekt 
av filosofin och inte bara den metodiska grunden för de så kallade humanveten-
skaperna", som Gadamers (1997, s. 196) slutsats lyder.  

Temporaliteten som förståelsens grund 
Historia definieras av Heidegger (1993b) som såväl ett innehavande som ett gö-
rande. Heidegger utvecklar tankegången på följande sätt: ”Historia betyder (…) 
ett händelse- och verkningssammanhang som drar fram genom »förgångenhet», 
»nutid» och »framtid»” (s. 178). Vad Heidegger här talar om är temporaliteten, 
som en grundläggande fenomenologisk kategori. Detta förstår vi genom att be-
greppet temporalitet ”omfattar alla aspekter av den subjektiva tidsupplevelsen i 
individens upplevelsevärld (…) inkluderande de (…) dynamiskt samrelaterade 
strukturerna förflutet, närvarande och samt relationerna till social, historisk och 
kosmisk tid” (Wulff, 1993, s. 591). Gadamer (1997) uppfattar, likt Heidegger, hi-
storien som en rörelse från det förflutna, genom det samtida och in i det fram-
tida. En rörelse i vilken verkningshistorien är alltid närvarande i form av tradi-
tioner, seder och föreställningar. Historia kan därför inte uppfattas som förflu-
tenhetens stelnade formationer, gentemot vilka vi med tidens gång påtvingas en 
alltmer svåröverbryggad distans. Den blir på så sätt en oskiljaktig del i vår för-
förståelse och öppenhet i tolkningen, och som då också omöjliggör varje tanke 
på omedelbarhetens rena och direkta beskådande av tillvaron och vad den för 
oss uppvisar såsom verklighet. 

Gadamer (1997) tillmäter hermeneutiken ett uppdrag som tar den bortom 
förståelsen och vidare mot meningssammanhang. Strävandena efter att tolka en 
framställning i dess ursprungliga förutsättningar, exempelvis utifrån författa-
rens intention eller situation, kan visserligen vara betydelsefullt för förståelsen. 
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Men kunskap om rådande villkor i textens tillkomstsituation ger ändå, enligt Ga-
damer (1997), inga svar på framställningens egentliga betydelse, vad den bety-
der för mig som läsare. I den bemärkelsen är återskapandet ett meningslöst fö-
retag, som endast kan få mening när det förgångna lyfts fram till ett ömsesidigt 
möte med den nu levda samtiden. Gadamer formulerar detta samspel på föl-
jande sätt: ”Textens mening överskrider alltid, och inte bara tillfälligtvis, upp-
hovsmannen. Därför är förståelse aldrig bara ett reproduktivt, utan alltid också 
ett produktivt förhållningssätt” (s. 143).   

Det är i vårt rätta förhållande till temporaliteten som den produktiva tolk-
ningen infinner sig. Temporaliteten är vår levda samtids referenser och omdö-
men, och vår förflutenhets, den redan genomlevda tiden. Därför skänker tradi-
tionen, såsom bärare av hela gemenskapens samlade erfarenheter och menings-
relationer, såväl orientering i som stadga åt den egna, subjektiva, samtiden med 
dess rikliga förekomst av meningsförslag. Det samtida vilar på så sätt i det som 
hela tiden har varit, men även i det som kommer att vara. Förståelse kräver en 
medvetenhet om temporalitetens samrelaterade aspekter. Härav temporalite-
tens grundläggande betydelse. Då samtiden i sin ögonblicklighet är i ständig rö-
relse följer också att någon punkt för den slutliga tolkningen och fullkomnade 
förståelsen aldrig kommer att kunna nås (Gadamer, 1997).    

Situationen och möjligheten 
Vad Gadamer (1997) benämner som ”den hermeneutiska situationen” (s. 149) är 
för honom karaktäriserande för vad det innebär att vara människa. I denna situ-
ation är människans förståelse och självmedvetenhet inte bara inbäddad utan 
också begränsad. Situationen kan till sitt väsen inte bara vara tidslig, utan även 
rumslig då den är en del av totaliteten som sådan. Människan har i situationen 
att blicka ut från en plats, vilken avgränsas av seendets horisont. Horisont bety-
der för Gadamer inte bara ett gränsområde för seendets möjligheter utan även 
en förutsättning för ett proportionerligt seende, som har helheten och inte bara 
det närmast omedelbara för ögonen. Människans horisont är vare sig statisk el-
ler given, utan utmanas kontinuerligt av historiens verkningar:  

Samtidens horisont kräver (…) det förflutna för att bildas. Det finns ingen 
avskild samtidshorisont, lika litet som det finns historiska horisonter att 
försätta sig i. Snarare sker förståelse alltid som en sammansmältning av 
sådana förment avskilda horisonter (s. 154).          

Också Heidegger (1993b) betonar situationen, uttryckt som att vara i läge, d.v.s. 
att vara i rummet. Han framhåller att situationen inte handlar om tillfälliga sam-
manträffanden och omständigheter utan hör samman med tillvarons beslut, vil-
ka alltid utgår från framtiden i riktning mot något: ”Det är inte så att beslut-
samheten först får kännedom om situationen och föreställer sig den, utan den 
har redan från början ställt sig i situationen” (s. 88-89). Detta betyder inte att 
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Heidegger (1993b) menar att människans beslut och handlingar skulle vara de-
terminerade av den föreliggande situationen som sådan. Tvärtom menar han att 
människan istället för att endast följa med i situationen, har att se situationen 
som möjlighet, vilken hon fritt kan besluta att anta eller förkasta. Människan, 
skulle vi därmed kunna säga, är herre över den egna situationen, med förbehål-
let att hon beslutat sig för möjligheten att kunna vara. Den som däremot för en 
oegentlig tillvaro i obeslutsamhet, fylld av missriktad omsorg, dvs. ett ombesör-
jande, förlorar istället sig själv – och sin tid.    

Hermeneutiken utgör, vilket såväl Heidegger som Gadamer visar ett, i för-
hållande till en kvardröjande positivism, alternativt vetenskapligt tänkande. 
Även Madison (1988) visar att alla försök att, genom aldrig så vetenskapliga ut-
läggningar om människan och den verklighet hon lever i, lösgöra sig från mänsk-
lig inblandning leder fel. Samma vetenskapliga perspektiv återfinns hos Kris-
tensson Uggla (2002). Av detta följer en betoning på människans frihet, såtill-
vida att hon inte reduceras till en samhällskrafternas eller strukturernas pro-
dukt utan tvärtom tillerkänns makt över sin livssituation. Synen på människans 
och det mänskliga agerandet får således stor betydelse för hur forskning bedrivs 
och vad den mynnar ut i. 

I stället för att betrakta människan som åskådare, determinerad av det soci-
ala sammanhang och strukturer hon just nu befinner sig i bör vi enligt min me-
ning betrakta människan som både skådeplats för en verkande historia och aktör 
i en livsberättelse i vardande. Ett avsnitt invävt i en större och gemensam berät-
telse som omfattar historien, nutiden och framtiden. perspektiv. Människan är, 
för att använda Heideggers uttryck, inkastad i världen men kan utifrån denna 
ofrivilliga belägenhet välja att söka förstå sitt sammanhangs mening och vad hon 
har möjlighet att vara. 

En kritisk rörelse och ett moraliskt projekt 
Hermeneutisk fenomenologi inrymmer en kritiskt reflexiv dimension, vilken 
tydligt framgår hos både Heidegger och Gadamer, genom det sätt på vilket frå-
gans och frågandets betydelse betonas. Gadamer (1997) hävdar, i linje med den 
sokratiska uppfattningen, bland annat "att frågandet - tvärtemot den allmänna 
uppfattningen - är besvärligare än svarandet" (s. 173) och fortsätter: "För att 
kunna fråga måste man vilja veta, dvs. veta, att man inte vet" (s. 174). Vidare på-
talar han att "[v]ill man öppna för kunskap i sak krävs att saken bryts upp av 
frågan" (s. 174). Utan frågandet inget vetande.  

Frågandet blir ett sätt att adressera såväl svåråtkomligheten som kvarbli-
vandet i den egna förförståelsen och föreställningarna. Därtill framträder en 
ofördragsamhet med den allmänna åsikten och föreställningen. Gadamer (1997) 
resonerar, i likhet med Heidegger syn på mannet, i följande ordalag:  
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Det är åsiktens makt, som gör icke-vetandets insikt så svår att nå. Åsikt är det, 
som håller frågandet tillbaka. Åsikten har en speciell och inbyggd tendens till 
att vilja breda ut sig. Den vill alltid bli till allmän mening (s. 177). 

För Gadamers (1997) del blir det den historielösa och traditionsomedvetna sub-
jektivismen, som utgör själva kärnan i kritiken. Med kritiken mot denna form av 
subjektivism, som endast har sig själv som referenspunkt för självförståelsen, 
följer samtidigt en kritisk hållning gentemot den moderna människans kapitula-
tion inför det teknologiska tänkandet, i vilket förnuftstro och objektivism har 
gjorts till den mänskliga kunskapens yttersta referenspunkter (Palmer, 1975): 
Allt återförs på människan med sig själv som måttstock. I detta avseende kan 
den hermeneutiska fenomenologin uppfattas som en teori med en kritisk udd 
riktad inte enbart mot långtgående konstruktivism utan också gentemot såväl en 
vetenskaplighetens objektivism och jämförbarhetsvurm. Schuback (2006) sam-
manfattar detta vetenskaps- och komparationskritiska perspektiv:  

Att återföra det obekanta på det bekanta, att jämna ut och göra det olika lika, 
att jämföra det andra med ett ”själv”, utgör basen för vad vi kallar förståelse, 
vetande, kunskap. Strävan efter förståelse blir därmed detsamma som 
strävan efter att behandla det snarlika som lika, i enlighet med ett 
identitetsparadigm eller –mått (s. 61). 

Egenhet och annanhet 
Det påtagligt kritiska perspektivet till trots bör, som jag ser det, den hermeneu-
tiska fenomenologin inte endast betraktas som en i huvudsak vetenskapsfiloso-
fisk rörelse, vilken i allt bekämpar den perspektivlösa historielösheten, objekti-
vismens föreställningar om verklighet eller strävan efter jämförbarhet. I herme-
neutikens kritiska perspektiv finns även ett uppdrag och en moralisk dimension 
med, som Kemp (2005) uttrycker det, det goda livet för ögonen. Idén om ett 
uppdrag framgår även i van Manen (1990), som påtalar fenomenologins innebo-
ende strävan att möjliggöra människans förverkligande, det vill säga ”to become 
more fully who we are” (s. 12). Fenomenologin adresserar frågor om mening och 
betydelse, men erbjuder i inga färdiga lösningar på specifika problem. Däremot 
visar fenomenologin vägen till en ny och djupare förståelse, som syftar till mer 
insiktsfullt agerande (van Manen, 1990). Moralaspekten och de etiska förhåll-
ningssätten gör sig bl.a. också påminda i Heideggers (1993a) resonemang om 
den egentliga och frigörande omsorgen om den andre. Just förhållandet till den 
andre i sin främmandehet är ett av de bärande inslagen i Gadamers (1997) ut-
tryck horisontsammansmältning, som vill beskriva den egna förförståelsens och 
traditionens utmanande möte med det Andra och främmande. Genom horisont-
sammansmältning kan den egentliga förståelsen nås, den som vare sig söker un-
dertrycka det egna eller göra sig själv till det centrum kring vilket det andra för-
väntas kretsa. I begreppet horisontsammansmältning förordas jag-du-förhållan-



3. Om tillvaron och förståelsens grund 

73 
 

dets ömsesidighet. I detta tillerkänner Jaget den andre ett Du, som tillåts tala 
fritt ur annanheten och vars tal därtill kan blir ett oundgängligt värde av och för 
mig i min egenhet. Vad som krävs i detta förhållande är öppenhet. Detta betonas 
av Gadamer (1997) genom dess motsats – en stängd, behärskande relation, 
präglad av avståndstagande. Jaget förekommer Duet genom att redan anse sig 
förstå annanheten bättre än den andre själv. För upprätthållandet av denna öp-
penhet spelar, även här, frågandet en avgörande roll:  

All erfarenhet förutsätter uppenbart frågans struktur. Utan en frågande 
aktivitet gör man inga erfarenheter. Insikten att saken ligger annorlunda till, 
än vad man först, förutsätter förstås att man ställer frågan om hur saken 
egentligen är beskaffad (s. 173). 

Företrädare för den hermeneutiska fenomenologin beskriver inte sällan den 
egna inriktningen som en möjlighet till bättre förståelse (se bl.a. Kristensson 
Uggla, 2002; van Manen, 1990). Gadamer (1997) värjer sig dock mot uttrycket 
bättre, vilket för honom implicerar att förbättringen kommer sig av ett slags 
närmande till den verkliga, egentliga eller fullkomliga förståelsen. Istället menar 
han att den verkliga förståelsen har sin grund i dess annorlundahet, dvs. en ny 
väg till förståelse. Ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt erbjuder, 
enligt min mening, en skärpt vakenhet både inför det invanda beteendet att läg-
ga våra ord i andras mun, och oförmågan att lyssna till det som sägs – eller för-
blir osagt. 

Textens betydelse 
Fenomenologins målsättning, beskrivs av van Manen (1990), vara att i efterhand 
söka fånga den levda erfarenhetens innersta väsen och göra den läsbar. Det finns 
således i den hermeneutiska fenomenologin en oupplöslig koppling till både 
språk, utan vilket vare sig återkallelse eller reflektion skulle kunna finnas, inte 
heller text. Den skriftliga aktiviteten är för Gadamer (1997) en självklar form av 
reproduktivt skapande, men även ”all förstående läsning är redan ett slags tol-
kande reproduktion” (s. 110).  

Det finns bland de moderna hermeneutiska företrädarna en påtaglig strävan 
att inte endast nöja sig med att avtäcka och bearbeta en i texten befintlig bety-
delse, utan också med utgångspunkt i texten skapa nya meningssammanhang. 
Härav kan även, som exempelvis van Manen (1990) menar, poetiskt vaga och 
undflyende texter tillskrivas ett vetenskapligt värde. Det är ett textperspektiv 
som inte vinner något större gehör i alla vetenskapliga sammanhang och som 
även röner viss kritik inom de egna leden. Bengtsson (2005) riktar, utifrån sin 
fenomenologiska utgångspunkt, kritik gentemot hermeneutiken då det i ”beto-
ning[en] av språket och texten ibland finns en tendens att tillskriva dem en allt-
för skapande eller produktiv roll […] där språk och text blir sig själva nog i stäl-
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let för att vara delar av forskningen (s. 51)”. I själva kritikens epicentrum finns 
van Manen (1990), som ändå tillstår faran i tanken att den levda erfarenheten i 
sin helhet kan fångas i texten. Detta eftersom vi då riskerar att fjärma oss från 
fenomenologins utgångspunkt, vilken är fenomenens förspråklighet.  

Inte minst Ricœur (1976) påtalar textens dimensionella djup. Han menar att 
avsaknaden av en för läsare och upphovsman gemensam situation får en avse-
värd betydelse för den skrivna textens hänvisande funktion. Den hänvisar till 
sammanhang, betydelser och möjligheter bortom den verklighetshorisont som 
omger samtalets dialogsituation: ”Language has a world now and not just a situ-
ation” (s, 80). Den hänvisning, som sker i den talade diskursen, beskriver Ricœur 
(1973) som påtaglig (eller ostensibel). Vad denna direkta referens vinner i sitt 
tydliga utpekande skulle den dock kunna sägas mista i kreativa tolknings-
möjligheter. 

 Den talade diskursen kan således ses som mer sluten och begränsad. Den re-
fererar till situationen i nuet och människans omvärld, medan den skrivna tex-
tens hänvisningar öppnar upp världen (Ricœur, 1973). Tolkningen har alltså att 
omhänderta upptäckandet av textens indirekta hänvisning, dess mening, vilken 
Ricœur (1976) benämner som ”the sense of the text” (s. 87). Med detta åsyftas 
inte en underliggande mening, detta ordval som i sin relation till det ursprung-
liga och avsiktliga bakomliggande riskerar att leda tanken fel, varför ordalydel-
sen textens framförvarande mening svarar bättre mot den egentliga andeme-
ningen. Ricœur (1973) uttrycker den skrivna textens tolkningsrelaterade för-
tjänster som följer: 

… the spirituality of discourse manifests itself through writing, which frees us 
from the visibility and limitation of situations by opening up a world for us, 
that is, new dimensions of our being-in-the-world (s. 96).       

En ytterligare skillnad mellan den talade och skriftliga diskursen, vad gäller så-
väl karaktär som potential, står enligt Ricœur (1973), att finna i den ovan nämn-
da adresseringen, dvs. till vem diskursen riktas. Medan dialogens samtalsdiskurs 
kan ses som begränsad till situationen och har att rikta sig till den berörda sam-
talspartnern, adresserar den skrivna texten en publik som texten själv skapar: 

In escaping the momentary character of event (…) discourse escapes the 
limits of being face to face. It is no longer a visible auditor. An unknown, 
invisible reader has become the unprivileged addressee of the discourse (s. 
97) 

Den skrivna textens indirekta hänvisningar försätter, som jag tolkar Ricœur 
(1976) i de flesta fall läsaren i ett slags meningens väntrum där denne ställs in-
för valet att antingen sitta kvar eller förflytta sig till en föreställningsvärld vilken 
tillvaratar textens möjligheter, att tala till läsaren i dennes situation. 
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Handling som text 
Är då den förståelse som tolkningen medger endast förbehållen den skriftligt fix-
erade texten? Ett jakande svar på denna frågeställning skulle följaktligen in-
nebära att annan mänsklig handling och aktivitet vore att betrakta som me-
ningslös, och därmed också som förlorad i tolkningshänseende. Det kan tyckas 
vara ett aningen beskärande sätt att förhålla sig till en värld i vilken 
”[m]änniskan framträder som ett varande som talar”, som Heidegger (1993a, s. 
213) uttrycker det. Vidare kan Saken, om vi lyssnar till Gadamer (1997), uppfat-
tas som aktiv i sig själv i det att den uttrycker mening. Till detta kommer att vår 
meningsförståelse är språklig, vilket hör samman med att, som Gadamer säger: 
"Det vara, som kan förstås, är språk" (s. 195). Det finns således fog för en mer 
allmänspråklig hållning till tolkningsuppgiften.   

Ricœur kan genom sin textmodell (se bl.a. 1973) sägas söka adressera och 
omhänderta tillvarons allmänspråklighet. Detta låter sig göras eftersom det i 
människans agerande står att finna ett dialektiskt förhållande mellan händelse 
och betydelse. Meningsstrukturerna i den tillfälliga och undflyende handlingen 
behöver, enligt Ricœurs (1973) sätt att resonera, såväl särskiljas som beständig-
göras, dvs. uppfattas som text, för att kunna bli föremål för tolkning. Särskiljan-
det och beständiggörandet blir av avgörande betydelse eftersom handlingens 
meningsfullhet härigenom lösgörs från aktör, intention och situation. Agerandet, 
i synnerhet det som kännetecknas av komplexitet, kan när det tolkas som en 
skriven text, tillräknas de indirekta referenser som öppnar upp för tolkningen. 
Detta sätt att förstå handlingar möjliggör, som Ricœur uttrycker det, handling-
ens ”emancipation from the situational context” (s, 102). Meningen står endast 
att finna i ”verket” självt. 

På eller i vad – när nu tanken på det skrivna dokumentet, såsom textens giv-
na skådeplats, överges – lämnar då handlingarna sina beständiga avtryck? Här 
pekar Ricœur (1973) på temporaliteten, dvs. till den subjektiva tidsupplevelsen i 
individens upplevelsevärld och den dynamiskt samrelaterade sociala tiden.      

Tolkningens möjligheter och metod 
Tolkning handlar, enligt Kemp (2005), om en ömsesidig process där verket, å 
ena sidan, inbegrips i vårt tolkningssammanhang medan vi, å den andra, innefat-
tas i verkets mening: Härigenom uppstår det möte, som har temporaliteten som 
förutsättning. Denna för fenomenologin grundläggande förutsättning blir tydlig i 
Ricœurs (1976) beskrivning av textens medierande funktion. Den hermeneu-
tiska fenomenologins ontologiska uppdrag framträder tydligt i både Ricœurs 
(1975) och Gadamers (1997) uppmaningar att lämna författarens intentioner 
bakom texten därhän för att istället avtäcka världen framför denna. Texten lever 
sitt eget liv, utom räckhåll för dess skapare, och upplösta bandet mellan mening 
och intention gör att texten kan sägas gå bortom författarens begränsade hori-
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sont såtillvida att vad texten har att berätta betyder mer än vad dess författare 
avsåg att berätta (Ricœur, 1973).  

Gadamer (1997) ser förståelseprocessen som en teoretiserandets viljehand-
ling genom vilken man glömmer sig själv och istället vänder sin fulla uppmärk-
samhet mot saken, för att på så sätt bli närvarande i ett där i hela dess samtidig-
het. Denna öppning mot texten kallar Ricœur (1975) för distansering, vilken ut-
gör tillhörighetens motpart i den dialektiska rörelsen mellan avstånd och närhet. 
Denna distansering (bring close the far) innebär för Ricœur inte ett slut, men väl 
en konstruktiv början på uppgörelsen med den egna förförståelsen och de av 
ideologier genomsyrade egna föreställningarna. Genom denna produktiva di-
stansering till texten möjliggörs dess objektifiering, dvs. texten blir ett medie-
rande objekt lösgjort från den historiska traditionen. Därmed är den även att 
uppfatta som både desituerad och atemporal, eller rent av omnitemporal, såtill-
vida att den inte bara kan tala till vem som helst, utan också när som helst 
(Ricœur, 1976). Processen stannar dock, enligt Ricœur (1976), inte vid distanse-
ringen då den tillsammans med tillägnandet är indraget i det dialektiska växel-
spel som skapar förutsättningar för tolkningen. I tillägnandet kan subjektet, lä-
saren, sålunda göra den distanserade textens nu allmängiltiga mening till sin 
egen, vilket innebär ett omskapande av texten. Här, i distanseringen och det dia-
lektiska samspelet mellan avstånd–närhet och texttolkning–självtolkning, åskåd-
liggörs vad Ricœur (1974) benämner som den hermeneutiska cirkeln. 

Palmer (1975) upplåter utrymme åt belackarna av tanken på det ovan be-
skrivna subjektivitetens möte och söker åskådliggöra kritiken, med den reto-
riska frågan: ”If the object is not other than its observer, and if it does not, of it-
self, speak, why listen?”(s. 56). Svaret blir att det här alls inte handlar om att 
subjektet på något sätt tilltvingar sig texten, som då endast skulle bli denna av-
spegling av läsarens föreställningar och fördomar (Ricœur, 1976). Tvärtom, me-
nar Ricœur, äger tolkningen i sig en kraft att erbjuda läsaren en bättre självkän-
nedom. Häri ligger en av tolkningens möjligheter. Möjligheterna stannar dock 
inte vid självförståelsen utan inbegriper även tanken på tolkningen såsom per-
spektivvidgande i fråga om nya frågor, vidare forskning och ny tolkning (se 
"potential" i Madison, 1988). Därtill gör texten anspråk på mening, eller rent av 
sanning, vilket möjliggör tolkningens kreativa och suggestiva karaktär (Madison, 
1988; Ricœur, 1973). Det torde i främsta hand vara i dessa anspråk, dvs. i utpe-
kandet av en möjlig värld och nya sätt att vara, som tolkningens möjligheter lig-
ger: ”The text speaks of a possible world and of a possible way of orientating 
oneself within it”, som Ricœur (1976, s. 88) uttrycker det.  

Metodologiska resonemang och överväganden 
Ovan sökte jag redogöra för hur vi kan betrakta textens möjligheter utifrån ett 
perspektiv av tolkning, vilken inbegrep för hermeneutiken bärande idéer om 
möjliga sätt att närmande sig texten och förhålla sig till denna. Redogörelsen 
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fördes i riktning mot metodologin och frågan: Hur ser den moderna hermeneu-
tiken på metoden, dess möjligheter och förutsättningar? Det som, enligt mitt sätt 
att uppfatta saken, framförallt kan försvåra metodens utsikter att göra sig gäl-
lande är betoningen på livsvärldens komplexitet och det däri allestädes närva-
rande subjektet. Om subjektivitetens närvaro säger Gadamer:  

Att man drar in sitt eget Vara för att vinna humanvetenskaplig kunskap, 
betyder att man drar en gräns för 'metoden', men inte för vetenskapen. Det 
som metodiska redskap inte kan åstadkomma, måste man istället uppnå 
genom den disciplin av fråga och forska, som borgar för sanning (1997, s. 
213). 

Betoningen på öppenhet och följsamhet inom hermeneutiska fenomenologi in-
nebär begränsningar ifråga om metoden. Istället för intvingande metoduppfatt-
ningar eller regelstyrda förfaranden har vad som kan liknas vid riktlinjer eller 
rekommendationer framvuxna inom det vetenskapliga fältet (van Manen, 1990). 
Ett exempel på sådana rekommendationer finner vi hos Madison (1988), som 
konstaterar att ”[t]here can be no science of interpretation” (s. 31), men som i 
tolkningen likväl ser en grannlaga uppgift. Madison beskriver visserligen tolk-
ning som ett tillstånd av praktiskt resonemang och övertygande argumentation, 
men finner ändå att den fenomenologiska hermeneutiken kan inbegripa ett me-
todologiskt förhållningssätt. Metodologin tillskrivs av Madison ett normativt an-
slag, men däremot inte någon karaktär av anvisning i form av oförytterliga reg-
ler för tolkningsförfarandet. Det Madison istället finner att hermeneutiken har 
att erbjuda är ett antal metodologiska principer, vilka kan utgöra ett stöd i vår 
strävan efter att fatta välgrundade beslut och göra goda bedömningar.  

Utifrån sin hermeneutiska ståndpunkt har Madison (1988) formulerat och 
utvecklat ett antal principer att förhålla sig till. Han förordar bland andra pre-
sentationen av en, i sig själv, sammanhängande och enhetlig tolkning, vilken inte 
får motsäga sig själv på enskilda punkter. Dessutom framhåller han principen 
om delarnas sammanfogande till helhet. Denna princip är grundläggande även 
för Gadamer (1997), men då för att förståelsen ska kunna resa sina giltighetsan-
språk. Häri ligger, enligt Gadamer, hermeneutikens enda regel, såvitt en sådan 
faktiskt tycks finnas, nämligen den ”som säger att man måste förstå det hela ur 
det enskilda och det enskilda ur det hela” (s. 137).  
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Text och mening, sortering och tematisering 
Mening behöver, enligt van Manen (1990), organiseras textligt för att kunna 
kommuniceras, vilket gör vetenskapligt arbete till en reflekterande, textska-
pande aktivitet. Vidare menar han att textens fenomen bör uppfattas som möj-
ligt att närma sig såsom meningsenheter, meningsstrukturer eller teman. Text 
är, som vi sett, ett mångfaldigt begrepp, men för tanken – oberoende av hur det 
definitionsmässigt ringas in – till läsning. Här kan vi utgå från Gadamers (1997) 
uttryck ”[a]tt se är att sortera” (s. 66). Sökandet efter betydelse och mening, 
sammanhang och struktur kan sägas vara en alldaglig mänsklig aktivitet som 
pågår ständigt och omedvetet. Det finns således likheter mellan alldaglighetens 
och forskningens villkor och förhållningssätt även om den sistnämnda är under-
kastad andra krav på noggrannhet, systematik och transparens.  

Tematiseringens betydelse påtalas också av Heidegger, som konstaterar att 
”[v]arje vetenskap konstitueras primärt genom tematisering” (1993b, s. 195). 
Att med hjälp av tematisering blottlägga och förstå erfarenhetens strukturer är 
en meningstolkande arbetsgång som inbegriper insiktsfullhetens nytänkande, 
upptäckande och avtäckande. Denna arbetsgång kan inte regleras i en process-
beskrivning, menar van Manen (1990), som främst ser tematiseringen som ett 
medel för att kunna kontrollera, strukturera och rikta forskningen och skrivan-
det mot det syfte som adresseras. Tematiseringen ska, om vi följer van Manen, 
inte uppfattas som konceptuella eller kategoriska omdömen vilka förmår ringa 
in grundläggande eller ovillkorliga och för den levda erfarenheten särskiljande 
egenskaper. van Manen vill istället peka på den metodologiska betydelsen i det 
att tematiseringen utgör ett sätt att förlika sig med det komplexiteten i för-
hållandet mellan fenomenets särskildhet och den delade tillvarons allmänhet. 
Tillvägagångssättet ger oss möjlighet att hantera särskildheten som en vägled-
ning i riktning mot förståelsen av allmängiltigheten.  

Även om inte giltigheten i det tematiska framställandet av ett fenomen kan 
underkastas några generella regler, kan jag med stöd i van Manen (1990) ändå 
hävda att det finns möjligheter att fälla omdöme rörande rimligheten i de tema-
tiska anspråken. van Manen påtalar vikten av att särskilja mellan de temaan-
språk som i förhållande till fenomenet är oegentliga, i det att de härrör ur tillfäl-
liga omständigheter och sådana som är väsentliga i deras väsensenlighet. Han 
hävdar sålunda:  

In determining the universal or essential quality of a theme our concern is to 
discover aspects or qualities that make a phenomenon what it is and without 
which the phenomenon could not be what it is (s. 107) 
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Sanningen, giltigheten och väsentligheten 
Huruvida resultaten av en forskningsstudie närhelst kan blir föremål för repro-
duktion av andra forskare brukar sägas avgöra graden av reliabilitet. Validiteten, 
giltigheten i en studie, ställer frågan om den valda metoden undersöker vad den 
avser att undersöka. Validitet står i korrelation till sanningsbegreppet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Om vi betraktar verkligheten som ett temporalitetens dialek-
tiska växelspel mellan subjekt och objekt, individualitet och socialt samman-
hang, återstår inte mycket av reproduktionskriteriet. Den slutsatsen syns Gada-
mer (1997) dra, i det att han konstaterar: "Den som är verksam i historien gör 
(...) hela tiden den erfarenheten, att inget kommer igen" (s. 167). Då möjligheten 
till återupprepning, såsom förmodat kriterium för vetenskaplighet, är svårför-
enlig med en humanvetenskap i hermeneutisk tappning blir frågan om reliabili-
tet, enligt mitt förmenande, rätt ointressant. Större intresse tilldrar sig frågan 
om utsagans giltighet och sanningsanspråk. 

Kristensson Uggla (2002) närmar sig med viss försiktighet sanningsbegrep-
pet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. När det gäller frågan om tolkning-
ars sanningsanspråk så kan han sägas förespråka ett slags svagare konstrukti-
vism. Denna skiljer mellan verklighet och sanning och undviker förmätna san-
ningsanspråk genom att endast låta teorin innefatta sanningen som konstruk-
tion. Detta är en ståndpunkt som rimmar väl med Madisons (1988) position. En-
ligt denne så kan en tolknings giltighet inte avgöras genom dess förhållande till 
en given sanning. Det är, enligt Madisons uppfattning, snarare så att enighet 
kring en tolknings riktighet föregår sanningen: “To say that an interpretation is 
true comes down to, and is no more than, saying that it is generally accepted by 
the community of interpreters (s. 15). I Madisons tolkningsuppfattning inryms 
tanken om en sanningsutfästelse, vilken – i egenskap av utfästelse – i sig själv 
äger en tidslig riktningsangivelse. Giltigheten kan därigenom sägas vara sprung-
en ur framtiden, och försöken att resa barrikader till den oberoende meningens 
försvar är ytterligt förspilld möda då målet inte ens står att återfinna i ur-
sprungligheten: Istället är det, för Madison, en ständigt på nytt skapad förståelse 
som eftersträvas. 

Denna skapande process har vi tidigare stiftat bekantskap med genom be-
skrivningen av den hermeneutiska cirkeln. I denna utgår tolkaren från det giss-
ningsvisa antagandet om betydelse och sammanhang, till en fas som möjliggör 
förklaring, för att slutligen nå ett stadium av djupare förståelse och tillägnandet 
av textens mening (Ricœur, 1976). Tolkningsprocessen belönas visserligen med, 
vad Kristensson Uggla (2002) beskriver som, ”en annorlunda och bättre förstå-
else” (s. 339) men utgår samtidigt från gissningsaspekten vilken kan upplevas 
oförenlig med, eller rent av stötande i, det vetenskapliga sammanhanget. För 
Ricœur (1976) följer den dock naturligt med en syn på texten som något annat 
än en produkt av upphovsmannens intentioner: Den tolkande har att söka för-
hålla sig till en text som – likt ett föremål – tar sig olika uttryck beroende utifrån 
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vilket håll betraktaren närmar sig. Vi skulle här, ifråga om gissning och giltig-
hetsanspråk, kunna föra resonemanget i termer av figur och bakgrund (eller 
snarare innehåll), vilken är att betrakta som föränderlig – men alls inte godtyck-
lig. Gadamer beskriver tolkningens balansgång mellan nyskapande frihet och 
kravet på trovärdighet på följande sätt: 

Tolkning betyder nog i viss mening att skapa nytt, men detta nyskapande 
följer inte någon ursprunglig skapelse utan det skapade verkets figur, som 
man har att framställa i enlighet med den innebörd man finner däri (1997, s. 
99). 

Gadamer (1997) hämtar inspiration från konstens värld, vars karaktärsdrag av 
spel, framställning, bild samt möte mellan skapelsen och betraktaren överförs på 
tillvaron som sådan. Bilderna – eller snarare meningshelheterna – äger ingen au-
tonomi. Då de inte existerar i sig själva utan endast i själva förmedlingen följer 
att en meningshelhet kan uppvisa variationer. Dessa variationer ska, enligt Ga-
damer, ändå inte kontoföras subjektivismen utan handlar istället om ”verkets 
egna möjligheter att vara, som så att säga förklarar sig själva i varierande aspek-
ter” (s. 97).   

Den låga tilltron till en given, allomfattande och reglerande metodik, vilken 
genomsyrar hermeneutiken, motsäger inte anspråken på tolkningens giltighet. 
Ricœur hävdar sålunda: ”[I]f there are no rules for making good guesses, there 
are methods for validating those guesses we do make” (1976, s. 76). Vi kan se att 
det här, trots den metodologiska misstron, ändå finns ett slags metodanspråk. 
Denna metod är i främsta hand av argumentativ natur. Texten kan visserligen 
konstrueras på flera sätt, men möjligheterna är inte obegränsade och, än vikti-
gare, den ena tolkningen är inte lika god som den andra: Någon har att befinnas 
vara, om inte sannare, så åtminstone rimligare (Kristensson Uggla, 2002; Kvale 
& Brinkmann, 2009). Våra tolkningar behöver därför, om vi exempelvis följer 
Ricœur (1976) och som vi även såg hos Madison (1988), prövas genom en sär-
skiljande och konfronterande process av för- och motargumentation, vilken kan 
mynna ut i en frammedlad tolkningsöverkommelse. Däri ligger grunden för 
tolkningens giltighet. 

Relevansen och särskildhetens allmängiltighet 
Jag ställde tidigare frågan om den giltiga tolkningens möjligheter och pekade i 
sammanhanget ut värden såsom självförståelse, förståelsen av det andra och ut-
pekandet av nya världar att bebo och sätt att vara. Det kvarstår säkerligen en 
mängd vetenskapsteoretiskt relaterade frågor, vilka med varierande intensitet 
pockar på uppmärksamhet. Detta till trots väljer jag att endast lyfta ytterligare 
en, vilken bedöms ha särskild relevans för avhandlingsarbetet, nämligen: Till 
vem talar tolkningen? Svaret på ”Till vem?”-frågan är av avgörande betydelse för 
hur forskningsresultatet ska tas emot och vilken relevans som det ska kunna till-
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skrivas. Det hermeneutiskt fenomenologiska perspektivets förtjänster, som 
bland andra innefattar den oupplösliga subjekt-objektrelationen, tolkningens 
sanning som överenskommelse och intresset för det ojämförbart särskiljande 
kan också sägas utgöra något av en bräcklighet. Denna svaghet, som jag uppfat-
tar, gör sig påmind som otydlighet då perspektivet sätts att skifta från fenome-
nets särskilda till mer allmänna betydelse.  

Med fenomenets innersta väsen, dess essens, vill van Manen (1990) inte mys-
tifiera eller översinnliggöra någon slags meningens kärna, vilken forskaren har 
att frambringa ur det fördolda. För honom handlar det istället om en analytisk 
och språkligt konstruktiv – för att inte säga kreativ – förmåga, som syftar till ut-
läggningen av den levda erfarenhetens mening. Utläggningens möjligheter förk-
larar van Manen på följande sätt: 

A good description that constitutes the essence of something is construed so 
that the structure of a lived experience is revealed to us in such a fashion that 
we are now able to grasp the nature and significance  of this experience in a 
hitherto unseen way (s. 39).  

Fenomenologins syfte går, enligt van Manen (1990), bortom det särskiljande en-
staka och underförstådda till att klarlägga och söka efter meningens allmängil-
tighet. Denna tanke återfinns även hos Heidegger (1993a, 1993b), som, enligt 
min mening, uppvisar en påtaglig strävan efter avtäckandet av det universella, 
strukturella och särskiljande väsentliga – vilken går bortom tanken om det ome-
delbara, stundliga och unika. Samtidigt skyr Heidegger (1993a), i sin utläggning 
av tillvaron, varje tanke på såväl godtyckliga självklarheter som idealistiskt kon-
struerade kategorier vilka tvingas på tillvaron. I den mån Heidegger kan tillskri-
vas någon metod kan den tvärtom sägas utgå från tanken om att tillvaron måste 
tillåtas vara självpåvisande, som den är mest, i sin alldaglighet. Det finns, som jag 
förstår det, en uppenbar risk i strävan efter att påvisa aspekter hos en studies 
fenomen, vilka skulle kunna sägas vara allmängiltiga i sin väsentlighet. Denna 
risk består i att vi därmed konceptualiserar tillvaron och påtvingar den en till-
tänkt struktur, vilket förmenar sakerna möjligheten att själva tala. 

Det torde vara faran i att sätta idén om sakernas tillstånd framför erfarenhe-
ten av detta som får van Manen att utbrista: ”The only generalization allowed by 
phenomenology is this: Never generalize!” (1990, s. 22). Också Gadamer manar 
till försiktighet, ifråga om generaliseringarnas möjligheter att återföra det all-
männa på det enskilda, eftersom föremålet för en studie alltid är ett ”individuellt 
fall” (1997, s. 57). Mot bakgrund av ovan nämnda uppfattningar, är det inte sär-
skilt märkligt att det hermeneutiska uppropet ifråga om tolkningens väsentlig-
het och bredare giltighet präglas av en försiktighet. Detta ger intrycket av att den 
hermeneutiska fenomenologin, i denna fråga, kan sägas förbli något svävande på 
målet. Det bör dock, som jag ser det, gå att finna ett sätt att förhålla sig till denna 
såsom en personpräglad och förmedlande länk mellan motsatsförhållandenas 
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särskildhet och allmängiltighet utan att – genom empiriska generaliseringar, 
framtagna utsagor om lagbundenheter eller upprättandet av funktionella sam-
band – göra våld på densamma (se van Manen, 1990). 

Där Gud är död och allting flyter  
Hermeneutik bör, om vi lyssnar till Kristensson Uggla (2002), inte betraktas som 
en anledning till rotlöshet, relativism och alltydighet, utan snarare som ett stöd i 
en grundlös tillvaro där tron på vetenskapens absoluta sanningar alltmer kom-
mit att överges, och Gud därtill proklamerats som död. Det stöd som hermeneu-
tiken erbjuder i den uppkomna situationen är tolkningens och förståelsens al-
ternativa perspektiv, men den lagerför däremot inte några absoluta fundament 
för tillvaron. Istället för otvetydighet och säkerhet kan hermeneutiken tvärtom, 
genom dess mångperspektivism, reflektion och svaga tänkande, sägas erbjuda 
en utblick mot fler möjligheter att förhålla sig i och till världen.  

Uppfattningen om vårt behov av tolkning av den obeständiga tillvaron reser, 
vilket vi sett ovan, frågor om förefintligheten av absoluta sanningar såväl som en 
autonom mening. Synen på människan och uppfattningen om förförståelsens 
ofrånkomliga del i verklighetsuppfattningen leder till slutsatsen att svaret på 
frågan om vilken av alla verklighetsbilder, som ska anses vara den giltiga, i stor 
utsträckning faller tillbaka på individen själv: verkligheten är individuell.  

Man kan hysa viss förståelse för att ståndpunkterna ovan reser invändningar 
såsom: Av vilken anledning behöver vi ta fasta på en tolkning som egentligen 
bara utgör en återspegling och ett blottläggande av den uttolkande, och inte av 
den studerade företeelsen? Vari ligger nyttan och relevansen i forskningen, när 
den bara förmår leverera tolkningar av forskarens subjektiva förhållande till det 
studerade? Frågorna är förvisso något överdrivna men ändå befogade, eftersom 
det vid vägs ände längs det subjektsrelaterade och föränderliga, öppna och per-
spektivbrytande hermeneutiska förhållningssättet föreligger en fara för relati-
vism och irrelevans. Hermeneutiken skulle på sätt riskera att leda bort från en 
ökad och bättre förståelse av det främmande, för att tvärt om utmynna i en all-
tydig meningslöshet. Går då den hotande relativismen att undvika? Ja, detta tor-
de vara möjligt. Dock inte i form av objektivism eller realism, då subjektet är en 
ofrånkomlig del av den obeständiga och oöverskådliga tillvarons beskaffenhet. 
Däremot kan vi, som jag anfört ovan, med ledning av hermeneutiker så som Ga-
damer, van Manen och Ricœur främja kvaliteten på tolkningarna och godtag-
barheten i deras säkra anspråk på sanning, så långt det överhuvud är möjligt. 

Utmaningar och möjliga utvägar 
Inom den hermeneutiska fenomenologin läggs betoningen på unikheten, vilken i 
mötet tillskrivs både saken och den tolkande. Textens mening, bör enligt den 
hermeneutiska traditionen, uppfattas som medskapad av mig, i egenskap av ut-
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tolkare, utifrån min förförståelse och frågorna som riktas till texten. Men tillva-
ron och dess meningssammanhang ska däremot inte uppfattas som en utlägg-
ning av mig själv i min samtidighet. Saken framträder således för det tolkande 
subjektet, som har att förstå, tillgodogöra sig och framställa denna till tolkning 
och värdering i ett socialt sammanhang. Om det emellertid inte står att finna nå-
gon väsentlig betydelse eller mening i fenomenet, vilken sträcker sig ut mot nå-
got slags allmängiltigare mening, faller enligt mitt förmenande även meningen 
med och behovet av konsensustanken. Vad värre är, faller härigenom även det 
mesta av tolkningens anspråk i förhållande till och betydelse för den andre. Den 
vidare läsekretsen och fortsatta tolkningen blir bara en kedja av oangelägen par-
tikularism. Tolkningen skulle således erbjuda en värld och därtill även en möj-
ligvaro, som dock inte kan delas med en omvärld. 

Den i det tidigare avsnittet resta frågan om vem tolkningen talar till skulle 
också kunna uttryckas som: För vem är tolkningen giltig? Då skeendet ger upp-
hov till nya förutsättningar, en ny och aldrig återkommande erfarenhet och där-
igenom även ett nytt möte mellan subjekt och objekt torde det teoretiskt renlä-
riga svaret stanna vid subjektet och föremålet i just det temporära möte som 
tolkningen avsåg. Den föreliggande tolkningens tillämplighet och relevans är, en-
ligt detta resonemang, situerad eftersom varje ny situation, om än aldrig så lik-
nande både kräver och ger upphov till sin egen tolkning. Då vi på så sätt svår-
ligen kan skilja fenomenets betydelse i sig från dess betydelse för oss undergrävs 
möjligheten att göra anspråk på allmängiltiga sanningar.  

Den på hermeneutisk fenomenologi grundade forskningen måste, som jag ser 
det, kunna göra anspråk på en vidare betydelse, en mening och en tanke om det 
väsentliga, vilket lyfter den vetenskapliga tolkningen, och därmed denna studie, 
till att bli mer än bara en angelägenhet för ett undersökande subjekt och ett gi-
vet sammanhang som är oåterkalleligen övergående. Inte minst i Heideggers 
strävan efter universalitet och väsensenlighet erbjuds en påtaglig öppning för 
studiens vidare betydelse. Därtill kan även tanken på det svaga tänkandet som 
förhållningssätt, som lanserats av hermeneutikern Vattimo (se Fovets förord till 
Vattimo, 1997) och vunnit gehör hos Kristensson Uggla (2002), utgöra en fram-
komlig väg inte bara i synen på sanningen utan också ifråga om allmängiltighe-
ten. Tolkningen, och här närmare bestämt denna avhandling, behöver nödvän-
digtvis inte göra anspråk på den sanna meningen ifråga om lärares möte med 
sociala medier. Den generaliserar inte såtillvida att beskrivningen och slutsat-
serna sägs gälla varjehanda skolsammanhang, personalkonstellation eller tid-
punkt. Oavsett detta kan studien sägas göra ett svagare giltighetsanspråk, vilket 
utgår från rimligheten: Studiens teman visar på sammanhang och erfarenheter 
vilka många lärare, i olika sammanhang, förväntas kunna känna igen sig i och 
identifiera sig med. Förutom igenkännandet och återseendet kan studien antas 
stämma till eftertanke ifråga om teknikanvändningens möjligheter och, därige-
nom kunna bidra till såväl handling som handlingsberedskap. Härigenom skulle 
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studien kunna sägas äga en relevans och giltighet som går bortom det för stu-
dien gällande sammanhanget. Den hörsammar i det avseendet också, inte minst 
genom dess tematisering och analys, Kemps (2005) uppmaning att dela verklig-
heten, i syfte att just dela densamma.  
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Hermeneutik och multimodalitet 
I det föregående behandlades den hermeneutiskt fenomenologiska synen på tex-
tens meningsmöjligheter, den meningsskapande och kreativa tolkningen och 
mänsklig aktivitet som text. Tolkning som möjlighet till självförståelse, hand-
lingsberedskap och förändring är grundläggande för lärandet. Aktivitet och situ-
ation framträder också som bärande begrepp. Här uppmärksammas först det 
multimodala perspektivet. Detta har fått ett stort genomslag i den samtida dis-
kursen som involverar olika uttrycksformers möjlighet till meningsbärande, den 
kommunikativa formgivningens betydelse och uttryckets maktdimension. Det 
finns därför anledning att lyfta fram multimodaliteten, vars företrädare vi ofta 
finner inom socialsemiotiken, utifrån ett hermeneutiskt betraktelsesätt. Står 
multimodalitetsperspektivet i koherens med hermeneutiken och vad kan dess 
bidrag sägas vara, med avseende på denna studie? 

Multimodalitet anses som kännetecknande för all kommunikation (Kress, 
2010) och kan, enligt Rostvall och Selander (2008), definieras som idén om de 
många och samtidiga sätt – gester, ljud, bilder, skriven text, tal, blickar etc. – på 
vilka vi uttrycker mening för någon annan. Modaliteterna utgör enligt Kress 
(2010) resurser vilka äger alla de olika egenskaper som möjliggör att menings-
skapande både får ontologiska konsekvenser och överensstämmer med formgi-
varens retoriska syften eller andra avsikter. Meningen uppträder oftast i form av 
en modal ensemble, men ska dock inte uppfattas vara låst till sina modala sam-
manhang eftersom den kan översättas, dvs. genomgå en meningsförändring. I 
transduktionen överförs mening från en modalitet till en annan, vilket får 
genomgripande återverkningar på den mening som avses representeras. Trans-
formeringen innebär en annan slags översättningsprocess, som inte blir lika 
djupgående i meningshänseende eftersom förändringen sker inom de ursprung-
liga modala enheterna (Kress, 2010). 

Hermeneutik och de av socialsemiotiken inspirerade multimodalitetsteori-
erna kan enligt min uppfattning sägas ha olika ontologiska ambitioner. Av den 
anledningen kan de, ifråga om texten och dess meningsmöjligheter, inte tillskri-
vas ett gemensamt perspektiv: Där multimodaliteten, i socialsemiotisk teori-
tappning, tenderar att fokusera upphovsmannen, formgivningen och möjlighe-
terna till att adressera olika givna sociala sammanhang eller ett avsett me-
ningsinnehåll, tar hermeneutiken fasta på mötet med texten, vars mening står 
att finna bortom intentioner och givna sammanhang. Inom socialsemiotiken 
tillerkänns texten en omvärld, inom hermeneutiken en värld i verkningshistori-
ens mitt. Likväl visar sig de båda perspektiven – i vissa avseenden – ligga nära 
eller till och med överlappa varandra. Det ena perspektivet behöver därför inte 
helt utesluta det andra och de kan komma till användning på olika sätt.  
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Perspektiviska förenligheter 
Karlsson (2007) påtalar framväxten av en ny syn på läsning och läsvägar, där 
texten både interagerar och omformas av läsaren. Härigenom utmanas tanken 
om textens stabilitet, eftersom den aldrig kan betraktas som ”färdig” (Karlsson, 
2007). Multimodalitetsperspektivet innebär vidare uppfattningen att gestalt-
ningen har en ofrånkomlig koppling till meningsupplevelsen, samt att hand-
lingar eller upplevelser av ett fenomen kräver form och struktur för att kunna 
kommuniceras (Rostvall & Selander, 2008). Perspektiven sammanfaller dess-
utom genom att hermeneutiken riktar sig mot den meningsbärande betydelsen i 
framställningen som sådan, särskilt om vi beaktar Ricœurs tillämpning av sin 
”model of the text” (1973; jmf Gadamer, 1997) på mänsklig aktivitet i stort – vil-
ket kan jämföras med det vidgade textbegreppet. Ett näraliggande sätt att för-
hålla sig till text och mening återfinns i Van Leeuwens (2004) kritik gentemot 
strävan efter, och tilltron till, olika uttrycksformers och förmedlingars objektivi-
tet och sanningsanspråk. I motsats till detta betonar Van Leeuwens uttrycksfor-
merna som meningsbärande – och söker då särskilt påtala bildens betydelse och 
bärare av mening. 

Det ovanstående utgör endast några kortfattade exempel på gemensamma 
ståndpunkter i uppfattningar om text och texten såsom meningsbärande. Utöver 
detta inbegriper multimodalitetsperspektivet ytterligare aspekter som inte blir 
direkt framträdande inom hermeneutiken. Dessa aspekter är, som jag ser det, 
betydelsefulla för att kunna få perspektiv på pedagogisk praktik och pedagogens 
upplevelser av mötet med interaktionstekniken i sitt arbete med eleverna. En 
sådan aspekt är utvecklingen mot en förändrad läsordning, framdriven av in-
formations- och kommunikationstekniken. Dagens läsare fjärmar sig, genom 
mötet med hypertexter och hypermedia, från den traditionellt givna och mono-
sekventiella läsordningen för att alltmer övergå till ett läsande präglat av multi-, 
eller kanske snarare, icke-sekventialism (Gunder, 2007).  

En annan aspekt är anspråken på sanning, legitimitet och makt som ligger i 
uttrycket och formen. I linje med detta resonemang finns det i vårt samhälle – 
och inte minst inom den akademiska sfären – en förhärskande syn på kunskap 
som, i det närmaste enbart, uppburen av det talade språket och i synnerhet den 
skrivna texten (Forstorp, 2007). De rådande maktförhållandena värnas i enlig-
het med principen om att ”kunskap är makt, men inte om alla har den”, som 
Rostvall och Selander (2008, s. 26) uttrycker sig. Det finns därtill, som jag ser 
det, en ofrånkomlig maktdimension i tolkningen av uttrycket och dess förmo-
dade meningsfullhet.  

Eftersom den tekniska utvecklingen, och därmed de skärmbaserade medier-
nas framryckning, urholkar den skrivna textens hegemoniala maktposition, le-
der detta ofrånkomligen till reflektion och diskussion kring multimodalitetens 
konsekvenser och möjligheter. Det är inte särdeles anmärkningsvärt att delar av 
det multimodala forskningsområdet inte tycks undgå den allmänmänskliga strä-
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van efter objektivitet och sanning. Detta visar sig i idéer om den bakomliggande 
intentionens möjlighet att, med avseende på olika sociala grupper, retoriskt ska-
pa representationer med givet meningsinnehåll. Samtidigt inbegriper social-
semiotiken även den med hermeneutiken närbesläktade uppfattningen om kun-
skap som en temporär överenskommelse och mening som horisontsamman-
smältning. I ett perspektiv där objektivitet måste ge rum för intersubjektivitet 
kan somliga antas uppfyllas av känslan att stå inför en spännande utmaning, 
medan andra snarare kan uppleva ett svindlande känsla av osäkerhet. 

Det finns, enligt min mening, behov av ett hermeneutiskt förhållningssätt till 
meningsskapande och kreativitet i undervisning. I ett samtida perspektiv av nya 
mediers multimodala möjligheter i skolan kan hermeneutiken dock uppfattas 
märkt av sitt historiska ursprung i teologin och tolkningen av såväl teologiska 
som juridiska texter. Till detta kommer tongivande hermeneutiska företrädares 
förkärlek till konsten och det klassiska litteraturarvet för vilket, inte minst poe-
sin har haft – och fortfarande har – en stor betydelse. Även om företrädare som 
Ricœur (1973) visar på motsatsen kan hermeneutiken därför te sig som en nå-
got omständlig utmanare av de rådande maktförhållandena, dvs. den skrivna 
textens hegemoniala ställning i skolan. Jag vill hävda att hermeneutiken – som 
den har kommit att utvecklas inom human-, kultur- och samhällsvetenskaperna 
– i allra högsta grad kan utgöra grund för ett öppnare förhållningssätt till en 
mångfald av uttrycksformer i undervisningen. Dock finns ytterligare värden i 
multimodalitetsperspektivet, som kan bidra till vår förståelse av och vårt för-
hållande till den samtida kommunikationstekniken, och då närmare bestämt de 
sociala medierna, och dess möjligheter. 

Tillvaron och verkets möjligheter   
Heidegger beskriver i flera av sina essäer och verk den moderna tekniken som 
något hotfullt, vilken i sitt stimulerande, påträngande och övermannande hotar 
att fjärma människan från världen och slutligen från sig själv. Den moderna tek-
niken tränger på så sätt ut världen och omger sig istället närmast människan, 
varvid hon förlorar sin ursprungliga förankring i varat. För Heidegger (1979) 
handlar denna utveckling, mot en rotlös tillvaro i en värld utan meningssam-
manhang, inte bara om den moderna tekniken utan om den moderna tidsandan i 
stort: 

The loss of rootedness is caused not merely by circumstance and fortune, nor 
does it stem only from the negligence and the superficiality of man’s way of 
life. The loss of autochthony springs from the spirit of age into which all of us 
was born ( s. 49).  

Teknik är för Heidegger (1977a) inte ett medel för måluppnående i sig utan ett 
sätt att öppna upp och avslöja sanningen att allting är och har mening. Uttrycket 
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teknik är sprunget ur ordet technē, som inte endast inbegriper den hantverks-
kunniges aktiviteter och färdigheter utan även tankekonsten och de sköna kon-
sterna såsom musik, poesi, måleri och skulptering. Vidare pekar Heidegger 
(1977a) på den ursprungliga kopplingen mellan technē och epistēmē, som ut-
tryck för vetande i sin vidaste mening. Båda orden bär enligt honom betydelsen 
av att vara fullkomligt hemmastadd i något, att förstå och äga sakkunskap. Dock 
har de båda orden kommit att åtskiljas ifråga om hur och vad de avslöjar. Här 
har technē kommit att uppfattas vara det som avslöjar vad som inte visar sig och 
lägger sig i öppen dager, vad som kan visa sig som än det ena och än det andra. 
Technē innebär för Heidegger ett frambringande, vilket är en betydelse som ock-
så utrycks i ordet poiēsis. De båda orden hör således samman, och genom att 
härleda dem till deras ursprungliga betydelser visar Heidegger att teknik och 
poesi i grunden har samma uppgift, nämligen att visa på och skapa mening i 
världen. 

Vad är det då tekniken blottlägger? Heideggers ärende, i sitt frågande om 
teknik, är att diskutera och finna en lösning på tillståndet av rotlöshet och ett 
likgiltigt förhållande till varat, till allt som är, som blivit följden av det instru-
mentella kalkylerande tänkandet . Han finner svaret i konsten:   

Could it be that revealing lays claim to the arts most primally, so that they for 
their part may expressly foster the growth of the saving power, may awaken 
and found anew our look into that which grants and our trust in it? (1977a, s. 
35) 

Konstens möjlighet som sanning om människa, ting och värld är tydlig i Heideg-
gers Question Concerning Technology, medan förankring och rotlöshet tycks bli 
mer framträdande teman först i hans senare verk och föreläsningar (jmf avsnit-
tets första citat från Discourse on Thinking). Tilläggas kan att den moderna tek-
niken i sin tur egentligen inte berörs av Heidegger i den relativt tidiga Konstver-
kets ursprung4, till vilken jag också refererar, förrän i hans senare tillkomna 
Tillägg5. Det att Heidegger här också tillskrivs en syn på konsten som möjlighet 

                                                           
4 Den första föreläsningen, som ligger till grund för Konstverkets ursprung, hölls 1935 
(Davis, 2010).  
5 I detta tillägg kan Heideggers avslutande diskussion ses som ett sätt att förekomma 
eller bemöta kritik om ett inkonsekvent förhållningssätt över tid och mellan olika filo-
sofiska verk, inte minst ifråga om ordens skiftande användningar och betydelser. 
Dessutom är det svårt att inte, när det gäller Konstverkets ursprung, göra vissa 
kopplingar mellan olika uttryck och målande beskrivningar och de ideologiska ström-
ningar som präglade Tyskland vid 30-talets mitt, när tankarna presenterades. Han ger 
bilden av sitt samlade filosofiska arbete som en tänkandets resa, vilken bereder den 
utomstående svårigheter att kunna följa. Författaren ställs inför ett annat problem, 
nämligen att ”på de olika stationerna längs vägen tala det i respektive fall mest gynn-
samma språket” (Heidegger i tillägget till Konstens ursprung, 2005, s. 90) 
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till förankring och hemmahörande för människan blir därför i mångt och mycket 
min tolkning. Heidegger öppnar för en sådan, inte minst genom sina beskriv-
ningar och ordval. Ett sådant exempel utgörs av beskrivningen av den överhäng-
ande faran som följer med den moderna teknikens väsen, Ge-stell, ”which threat-
ens to sweep man away into ordering (…)” (1977a, s. 32). Ett annat kan hämtas 
från Heideggers diskussion om hur människan kan förhålla sig till konsten som 
både varande och grundande historia, en diskussion som mynnar ut i följande: 
”Bara sådant vetande bereder rum för verket, väg för de skapande och uppe-
hållsort åt de bevarande” (2005, s. 80). 

Det grekiska templet utgör för Heidegger (2005) ett exempel på vad ett verk 
kan vara och betyda. Med valet av exempel visar han i högsta grad på temporali-
teten, som omfattar alla aspekter av människans subjektiva upplevelser av den 
sociala, historiska och kosmiska tiden – men också på människan som medvaro. 
Heidegger (2005) ser templet som en knutpunkt för mellanmänskliga relationer 
och en samlingsplats där det mänskliga livets skeden och förutsättningar kom-
mer till uttryck. Här genomlevs födelse, liv och död, framsteg och motgång, hopp 
och misströstan. Enligt Heidegger (2005) grundar verket, det vill säga templet 
där folket samlas, på så sätt människan i ett kulturhistoriskt sammanhang: 

I sitt stående där är det templet som först ger tingen deras anlete och 
människorna en utsikt mot sig själva. Denna sikt förblir öppen så länge som 
verket är ett verk, så länge som guden inte flytt ur det (s. 39).  

Heidegger (2005) påtalar verkets spänningsfyllda inrymmande av såväl värld 
som jord. Verkets grundande i eller på jorden handlar inte bara om jordligt stoff, 
som trä, sten och vatten utan även färger och ord. Detta innebär att verkets 
koppling till jorden och dess resurser inte nödvändigtvis behöver uppfattas bok-
stavligt utan öppnar för en vidare tolkning. Verket utgör en värld som har sin 
grund i och är upprest på jorden, på en och samma gång öppnande och inneslu-
tande, framträdande och undflyende (se Gadamers Introduktion till Konstver-
kets ursprung, 2005).  

När Heidegger beskriver vad ett verk är och vilken funktion det har diskute-
rar han samtidigt förhållandet mellan subjekt och objekt, det subjektiva och det 
objektiva. Hans beskrivning av konstverket rymmer därför både kritik mot både 
tidens glömska av varats mening och en framväxande radikal individualism, en 
subjektivism som kan sägas ha förlagt hela det historiska skeendet inom männi-
skan själv genom vilken ”everything man encounters exists only insofar as it is 
his construct. […] It seems as man everywhere and always encounters only him-
self” (Heidegger 1977a, s. 27). Citatet uttrycker motsatsen till vad som utspelar 
sig i templet. Världen som den plats där varat visar sig självt, och den enskilda 
människan som får sin bestämmelse insatt i en gemensam historia. Det är för 
Heidegger (2005) således inte den estetiska förnimmelsen eller subjektets kapa-
citet att överföra sig själv och sin klarsynta eller sublima förståelse som är av be-
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tydelse. Konstverkets mening återfinns inte i sinneförnimmelserna eller upple-
velsen. Verket gör ett anspråk på sanningen, men inte nödvändigtvis på ett 
självklart och självutlämnande sätt: det har något nytt att säga om världen, eller 
kanske snarare något att säga om en möjlig ny värld. Människans värld går för 
Heidegger utöver något mer än bara en inbillad ram av ”förhandenvarande upp-
räkneliga eller oräkneliga, bekanta eller obekanta, ting” (s. 40). Heideggers an-
vändning av uttrycken guden, gudar och det gudomliga kan därför ses som en il-
lustration av att människan, som trots sin strävan efter att känna sig hemma-
stadd, även har att göra med det ogripbara. Världen, människans egen värld, är 
ett skeende underkastat ursprunglighet, ändlighet och historiskhet vilket inte lå-
ter sig fullt ut iakttas, gripas eller förklaras.        

Verket kan i viss mening sägas stå för sig själv, men behöver för att upprätt-
hålla öppningen mot sanningen bevarandet i form av det betraktande eller del-
tagande subjektet. Verket är således något i sig självt och är därför inte något 
som ska övertas eller erövras av det betraktande subjektet, konnässören, kriti-
kern eller någon konstvårdande institution. Utan sin naturliga miljö eller rätta 
omgivning, dör verket – eller slutar att öppna sig. Det kan på så sätt sägas både 
stå i dialog med den bevarande betraktaren och ha en bindning till en viss kul-
turhistorisk värld (Heidegger, 2005). 

Konsten och de sociala medierna 
Om vi tillåter oss att lätta något på tyngden som Heidegger genom sin förkärlek 
till de klassiska verken påför konsten öppnar sig en möjlighet att med hjälp av 
Heidegger och den hermeneutiska fenomenologin förstå sociala medier – och de 
däri långt gångna multimodala möjligheterna – som en väg för människan att 
finna förankring och förstå sig själv. I efterordet till Konstverkets ursprung disku-
terar Sven-Olof Wallenstein hur Heidegger (2005) i sin syn på den moderna tek-
niken återvänder till dess grekiska ursprung för att påvisa vad som gått förlorat 
och att människan därmed ställts inför ”nödvändigheten att uppfinna andra 
grunder och ursprung” (s. 123). Wallenstein, som mestadels uppehåller sig vid 
de moderna, senmoderna och postmoderna konstbegreppen, pekar även på hur 
Heidegger kan öppna för en ny och vidgad syn på konst – inte bara som en 
”»andra början», utan en mångfald av begynnelser” (s. 123).  

Längst ut i den långt drivna och förvirrande oöverskådligheten, föränderlig-
heten och platslösheten som de sociala medierna kan sägas innebära finns sam-
tidigt helt nya förutsättningar för människan att finna flerstämmiga och sam-
mansatta uttryckssätt för sina erfarenheter och betraktelser. På så sätt skulle so-
ciala medieyttringar i form av exempelvis delade filmer, bildspel eller bloggar 
kunna ses som konst eller verk, så till vida att även dessa uttrycksformer kan 
göra anspråk på sanningen: Sanningen om vad det är att vara människa och om 
världen. 
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Kanske är det att ta Heideggers (2005) bild av det grekiska templet väl långt, 
men det finns onekligen likheter mellan det antika byggnadsverket och vår sam-
tids stora sociala nätverkssajter. Dessa utgör relationella knutpunkter för mel-
lanmänsklig interaktion och blir skådeplatser för vad det innebär att vara män-
niska. Här samsas förhoppningar och motgångar, vänskap och svek, existentiella 
reflektioner och trivialiteter, samtidsanalyser och vardagsskildringar. Även om 
sociala konformitetskrav och bakomliggande vinstintressen medför vissa svå-
righeter i tolkningen av den sociala nätverkssajten som verk, vilket då ”håller 
världens öppenhet öppen” (s. 41) för människan, kan dessa liknas vid samlings-
platser som bidrar till utvecklandet av såväl individuell identitet som grupptill-
hörighet. Samlingsplatsens betydelse för människan upphör dock i samma stund 
som all hype försvinner, när upplevelsen av att ingå i och bidra till något unikt 
som är större än mig själv – det vill säga en ny fas i den mänskliga historien och 
utvecklingen – inte längre infinner sig. Kanske är detta en form av gudarnas flykt 
och ett sätt på vilket vi kan betrakta de stora nätverkssajterna på webben vilka, 
likt ungdomsmötesplatsen Lunarstorm under 2000-talets första decennium, har 
övergivits av användarna och de mötesplatser som ännu inte har kommit att 
överges.         

Lärande 
Man kan närma sig frågan, om vad som är lärande och hur detta tar sig uttryck, 
på olika sätt. Detta delavsnitt diskuterar lärande och det pedagogiska mötet med 
de sociala medierna, vilka vi sett i det inledande kapitlet har uppmärksammats i 
styrdokumenten och av skolmyndigheterna som lärverktyg, och därmed delar i 
lärprocesserna.  Här görs först ett avstamp i en anekdotisk skildring av mitt egna 
alldagliga möte med hemelektroniken, vilket kan tjäna som ett både illustrativt 
och argumentativt stöd för den följande diskussionen om lärande i ett samman-
hang av teknikanvändning. 

Lärande i mötet med den digitala TV-mottagaren 
För ett antal månader satt jag och betraktade den nyinköpta och just emballa-
gebefriade satellitmottagaren där den låg på köksbordet. Den var visserligen 
rätt oansenlig till sin storlek och utformning, men utgjorde ändå ett komplext 
nytillskott till det hemelektroniska landskapet. Just denna mottagare är upp-
byggd kring idén om öppen källkod och erbjuder därtill att välja mellan en till 
synes oändlig rad operativsystem, nedladdningsbara extrafunktioner och per-
sonanpassade inställningar. Utmaningarna för användaren kan därför i stor ut-
sträckning sägas börja då apparaten väl är uppställd och dess kablar och slad-
dar är korrekt anslutna. De olika valmöjligheterna är dock endast möjliga för 
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den som har någon föreställning om vad man vill åstadkomma, och hur man bär 
sig åt för att genom sin dator och sitt hemnätverk genomföra detta.  

Jag tar mig, inte helt utan entusiasm, an uppgiften att göra de olika installa-
tionerna och inställningsvalen, men inser snart att de flesta moment kräver 
kunskaper och erfarenheter, som ligger långt över min nivå. Då jag ännu inte är 
redo att blotta mig i min okunskap inför de något för avlägset bekanta perso-
ner, som jag förmodar besitter de, i min situation, nödvändiga kunskaperna och 
erfarenheterna, vänder jag mig istället till Googles sökmotor. Några söknings-
kompositioner senare finner jag ett webbaserat diskussionsforum, vars aktivi-
tet visserligen dog ut för några år sedan men som ändå visar sig vara väl lämpat 
för mitt syfte. Modellbeteckningarna och programmen, som omnämns i diskus-
sionstrådarna, har således kommit att ersättas av nya men frågorna som dryf-
tas är i grunden i stort desamma som mina.  

Det är en något sällsam känsla att göra entré i ett insomnat forum vars dis-
kussionstrådar finns kvar som ett avtryck i tiden. På ett sätt kan rummet be-
traktas som övergivet, men utifrån ett annat betraktelsesätt är det befolkat av 
tystnade deltagare vilka likväl fortfarande framträder jämte sina smeknamn, 
rollbeskrivningar och egna val av avatarer eller automatgenererade skuggpor-
trätt. Dessa framträdanden innefattar alltifrån frågor, utbyte av erfarenhet, lös-
ningsförslag och hyperlänkade eller refererade tips på ytterligare kunskapsbil-
dande material på andra webbsidor till skrytsamhet och översitteri. Från de 
rikliga inläggen hämtar jag information, vilken redan hunnit börja ta form av 
kunskap genom att jag med min förförståelse och tidigare gjorda erfarenhet 
kan värdera, välja och avgöra hur denna information ska komma till använd-
ning. Samtidigt som jag söker genom de olika diskussionstrådarna får jag upp-
levelsen av att vara något av en samtida besökare från framtiden: Samtida då 
min situation tycks vara densamma som för somliga av deltagarna i forumet, 
genom att vi delar samma behov och frågeställningar. Framtida eftersom jag 
befinner mig, som nytillkommen, i ett sammanhang vilket redan har utspelat 
sig. Samtidigt inser jag att forumets deltagare i sina möten med tekniken mötte 
framtiden långt före mig.  

Jag återvänder med nyvunna kunskaper till min mottagare, men lyckas efter 
otaliga försök och modifieringar ändå inte fullt ut komma till rätta med de funk-
tioner, som jag vill möjliggöra. Nu, mer erfaren och påläst, och därmed säkrare i 
mitt kunnande, väljer jag att mejlväxla med den, av mig förmodade, mest tek-
niskt kunnige i den yttre bekantskapskretsen. Denne förmår, med härledning 
av mina beskrivningar, ge mig en sista, förlösande knuff i rätt riktning. Inte utan 
självnöjdhet kan jag till slut sjunka ned i soffan framför TV:n och hänge mig åt 
funktionernas möjligheter.  
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Ett lärande som kräver flera perspektiv 
Den återgivna processen kan framförallt sägas illustrera lärandets sociala di-
mension, såtillvida att kunskapsbildandet inte är en företeelse som äger rum på 
någon från de mänskliga sammanhangen isolerad ö, vilken skulle utgöras av mig 
själv och min egen situation. Artefakten, digitalmottagaren, är i sig en frukt av 
sociala aktiviteter i vilka olika individer har deltagit i såväl utveckling som fram-
ställning. Mina föreställningar, upplevda behov och målsättningar med avseende 
på artefakten – både vad gäller dess användning och (om)formande – är också 
sprungna ur ett socialt sammanhang. Genom att ta del av produktinformation, 
andras, oftast Internetbaserade, beskrivningar av upplevda användningsmöjlig-
heter och samtal med teknikintresserade i bekantskapskretsen har jag kunnat 
bilda mig egna föreställningar och uppnåendemål.  

Den andres resonemang och erfarenheter riskerar att förbli en abstraktion 
såvida de inte stäms till möte med mig själv. Det handlar i detta avseende om lä-
rande såsom en såväl social som individuell process, vilken därtill innehåller 
både teoretiska och praktiska dimensioner. Jag har därför att berika egna prefe-
renser, upplevda behov och tidigare gjorda erfarenheter med andras erfarenhe-
ter och kunskaper. Detta berikande skedde främst genom ett inaktivt diskus-
sionsforum, som i en av Heidegger (1993b) inspirerad tolkning skulle kunna lik-
nas vid en förgångenhetens medvarandravaro. Dessa insomnade forum är histo-
ria, och därtill, en verkande sådan. I det ovan illustrerade fallet behövdes teore-
tiska rimlighetsbedömningar och slutledningar, vilka då oftast kräver praktisk 
prövning för att kunskapen ska bedömas vara säkerställd och giltig. Vad kan då 
erfarenhetsbeskrivningen ovan säga om lärandets beskaffenhet? Den ger vid 
handen att lärande är en mångfacetterad process. Lärandebegreppet blir inte 
mindre komplext då det betraktas mot en bakgrund av de nya mediernas an-
vändning. Lärande kan på så sätt tillskrivas en mängd former, betydelser och ak-
tiviteter. Det kan, enkelt uttryckt, ta sig olika uttryck. 

Hermeneutiken utgör, inte minst genom tolkningens roll i förståelse av olika 
aspekter i tillvaron, mig själv och andra, en god ingång för att närma sig frågan 
om vad lärande är. Särskilt bör vi kunna ta fasta på Gadamers (1997) perspektiv 
på bildning och överföra dessa på våra samtida diskussioner om lärande. Hans 
syn på framställningen och dess betydelse för det mänskliga mötet med tillva-
ron, är visserligen knutet till bildningsbegreppet. Men bildning kan för Gadamer 
sägas vara mer än bara utvecklandet av förmågor och anlag eller strävan efter en 
uppsättning kulturellt givna och genom traditionen överförda mål. Bildningen är 
såväl förebild som att efterbilda – på samma gång en bevarandets samt en stän-
digt förändrande process som är sin, och var människas, egen. Här framträder, 
som jag ser det, ett påtagligt individrelaterat – för att inte säga individstyrt – 
perspektiv. Det stannar dock inte, och kanske inte ens börjar, med individen, ef-
tersom det till perspektivet dessutom fogas en socialt relaterad dimension och 
mening. Grundförutsättningen för bildning är, enligt Gadamers mening, det rela-
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tionsskapande mötet med det andra, det som är främmande, och det därpå föl-
jande återvändandet till sig själv. Detta förutsätter både en vilja till öppenhet och 
att kunna hålla tillbaka sig själv – inte för att upphöja det allmänna till någon 
form av riktmärke eller sanning – utan i syfte att få infallsvinklar, som Gadamer 
uttrycker det, ”på det möjligt andra” (1997, s. 32).  

Lärande är oupplösligt förbundet med såväl det erfarda som ett erfarande. 
Erfarenheten är till sitt väsen mer av en fortgående process mot det nya och vid-
gade vetandet, snarare än en resulterande slutprodukt. Gadamer (1997) tillräk-
nar erfarenheten både en negativ och en positiv dimension. Vi kan, menar Ga-
damer, visserligen låta erfarenheten uppgå i och därmed underbygga våra före-
ställningar, vilket är den positiva dimensionen av erfarenhet. Den mest påfal-
lande och produktiva utgör dock mötet med det oväntade, dvs. de erfarenheter 
vi gör vilka prövar, korrigerar och upphäver våra vanföreställningar. Häri ligger 
nyckeln till det nya, vidgade och bättre vetandet, som överskrider det partiku-
lära för att lyftas till det universella. Gadamer säger vidare att "[d]en som erfar 
har blivit medveten om sin erfarenhet - han har blivit erfaren. På så sätt har han 
tillägnat sig en ny horisont, inom vilken han kan erfara" (s. 163). 

Att erfara är, enligt Gadamer (1997), att möta det oväntade i en mer eller 
mindre såväl omvälvande som påfrestande process, genom vilken de befintliga 
föreställningarna rämnar för att ersättas av nya. Erfarenheten har ett påtagligt 
släktskap med insikten, där det bättre vetande som åtföljer erfarandet kan sägas 
vara medvetenheten om det ouppnåeliga i ett slutligt, fullkomligt vetande, då det 
i varje erfarenhet läggs en grund för nytt vetande. Till denna erfarandets öppen-
het hör insikten om mänskliga begränsningar och tillvarons ändlighet.  

En liknande syn på denna transformativa, omtumlande och smärtsamma 
process, vilken då har fått benämningen lärande, återfinns även hos Rostvall och 
Selander (2008), som utifrån det socialsemiotiska perspektivet betonar den 
mänskliga handlingsberedskapen och gestaltandet av det alltmer meningsfyllda 
engagemanget i världen. Rostvall och Selander uppfattar i sin tur kommunika-
tion, lärande och kunskap som processer i nära samverkan med varandra. Frå-
gan om vad som ska räknas som kunskap är i allra högsta grad knutet till sam-
manhanget och har karaktär av en socialt giltig överenskommelse. 

Frågorna om lärandets natur och hur förutsättningar för lärande bäst främjas 
kan, i ett sammanhang av informations- och kommunikationsteknikens – och i 
synnerhet de sociala mediernas – utveckling och användning, sägas ha kommit 
att domineras av vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka tar fasta på den för till-
varon grundläggande sociala dimensionen. Bland dessa perspektiv återfinns ex-
empelvis sociokulturella och sociokonstruktivistiska, men även – som vi tidigare 
såg exempel på – socialsemiotiska teorier. Om vi dristar oss till en något grovt 
huggen helhetsbild, som för de olika perspektiven inte erbjuder en fullt rättvi-
sande nyansrikedom, kan lärande här bland annat uppfattas handla om ett, i in-
teraktion med andra, utvecklande av insikter och färdigheter vilka ger stöd och 
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vägledning i valet av framtida handlingsalternativ (Säljö, 2010). Möjligheter till 
utveckling av färdigheter och kunskaper är ett tema också i Vygotskijs (2001) 
idé om den närmaste utvecklingszonen. Benämningen avser ett åtskiljande om-
råde mellan vad den lärande förmår på egen hand och vad som endast kan upp-
nås i samarbete med någon annan, vilken besitter en ytterligare kompetens.  

Ur ett socialsemiotiskt lärandeperspektiv betonas inte minst betydelsen av 
en alltmer insiktsfull hantering av tecken och uttrycksformer, för att både kunna 
känna och ge uttryck för ett meningsfyllt engagemang i världen (Rostvall & 
Selander, 2008). Därtill inrymmer den tanken om designen av kommunikation 
och teckenformer, och utformningens betydelse för skapandet av goda förutsätt-
ningar för lärandet. Men allra tydligast framträder en syn på lärande som hem-
mahörande i det sociala sammanhanget, sprunget ur den sociala interaktionen 
och förankrat i den specifika situationen. Lärandets situerade karaktär brukar, 
särskilt i den pedagogiskt inriktade medie- och IT-forskningen, fastslås som nå-
got av både en eftersträvansvärd självklarhet och en naturlig konsekvens av mö-
tet med interaktionstekniken. Detta situerade perspektiv har, enligt min mening, 
en studie av lärarens möte med de sociala medierna att förhålla sig till.  

Situativitetens mångtydighet 
Langer (2009) menar att det situerade lärandet har blivit ett mångtydigt be-
grepp och föremål för flera, och inte alltid på varandra stödjande, tolkningar. 
Perspektivet ifråga kan uppfattas som en reaktion mot kognitivismen och dess 
åtskiljande mellan färdigheter som utvecklas genom endera individuella eller 
sociala aktiviteter och mellan lärandesammanhang varav vissa är sociala till sin 
karaktär, emedan andra är socialt oberoende (Greeno, 1997). Istället menar de 
situativa företrädarna, däribland Greeno, att allt människan kan åstadkomma är 
såväl socialt som individuellt. Det står oss i det situerade perspektivet därför 
fritt att välja huruvida vi vill närma oss frågan om aktivitet utifrån individen, i 
egenskap av deltagare i en grupp, eller utgå från gruppen, vilken består av delta-
gande individer. 

Med de situativa idéerna överges således kognitivismens utgångspunkt i in-
dividen och dennes mentala processer till förmån för uppmärksamheten på hur 
individen interagerar med andra individer, de resurser och representationssy-
stem vilka inbegrips i situationen (Greeno, 1997). Det är i sina – ofta flera och 
samtidiga – gemenskaper, som människan tillsammans med de andra framför-
handlar mening och kan upptäcka meningssammanhang (Machles, 2003). Gree-
no talar om det situerade perspektivets hållning på följande sätt: 

[I]n the situative perspective, the participation of each individual is 
considered in relation to the other individuals and the material and 
representational systems that contribute to the activity that occurs. When an 
analysis of an individual's knowing is proposed, the analysis should be an 



4. Uttryck, reflektion och lärande 

9797 
 

account of the ways that the person interacts with other systems in the 
situation (1997, s. 8). 

Greeno (1997) menar att även reflektionen utgår från sammanhangsliga resur-
ser, som understödjer aktiviteter i de situationer i vilka den lärande befinner sig 
i. Ett sådant betraktelsesätt innebär, som jag ser det, att det finns fog för Langers 
(2009) konstaterande att kognitionen tenderar att skrivas över från individen 
till gemenskapen. Förutom den mänskliga tillvarons sociala dimension gör sig 
den praktiska utövningen hela tiden påmind. Det kommer sig, menar Brown, 
Collins och Duguid (1989), av att det situerade perspektivet motsätter sig åt-
skiljandet av vetande och görande. Istället för att betrakta kunskapen som en au-
tonom enhet, oberoende av såväl lärande- som användningssammanhanget, för-
knippas den med aktivitet. Kunskap blir härigenom en aktiv process och del i lä-
randets inlemmande i det kulturella sammanhanget. Också hos Dede (2007) 
överskrider kunskapen den enskilda individen. Den äger för honom en sociohi-
storisk förankring i given omgivning och är på så sätt både fördelad över och 
under ständig omförhandling av deltagarna i en gemenskap. Brown m.fl. (1989) 
uttrycker perspektivet syn på kunskap så att: "Situations might be said to co-
produce knowledge through activity. Learning and cognition, it is now possible 
to argue, are fundamentally situated" (s. 32), och fortsätter: "Activity, concept, 
and culture are interdependent. No one can be without the other two. Learning 
must involve all three" (s. 33).  

Kunskapen, och föreställningar om denna, beskrivs också i termer av red-
skap, vilka måste förstås genom användning. Genom denna konkreta använd-
ning kan den lärande därtill förändra sin egen syn och inlemmas i en rådande 
syn på världen (Brown m.fl. 1989). Ett aktivitetsperspektiv på kunskap expone-
rar de skeva antagandena om möjligheterna till och talet om kunskapsöverfö-
ring, vilket Greeno (1997) anser ge felaktiga signaler om en urskiljbar enhet el-
ler substans som en individ kan göra till sin. Just denna syn på kunskaper såsom 
kopieringsbara enheter, kan sägas ligga nedlagd i den kognitivistiska tanken på 
internalisering, och bidrar därigenom till dess kunskapsreproduktiva framto-
ning (Kirshner & Whitson, 1998). För Greeno (1997) tydliggör det alternativa 
begreppet ”knowing”, vilket vi stiftade bekantskap med ovan, istället kunska-
pens karaktär av process och mönster i den sociala interaktionen, vilket då skul-
le göra det mer lämpat att använda. 

Skolkunskaper, aktiviteter och autentiska sammanhang 
Machles (2003) menar att problemet med överföringsundervisning eller, om vi 
så föredrar, förmedlingsundervisning är att innehållet ifråga inte alltid kan antas 
överföras till eleven. Av detta följer slutsatsen att bara för att undervisning äger 
rum behöver inte detsamma sägas vara fallet vad gäller lärande. En del i förklar-
ingen av detta tillspillogivande av lärandets möjligheter skulle kunna vara att 
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den lärande alltid söker stödja sig på tillhörighet i ett sammanhang, vilket enligt 
Brown m.fl. (1989) blir ett problem i den specialiserande skolans värld. Mot sko-
lans konstruerade och substituerande sammanhang, vilka också blir de enda där 
kunskaperna äger giltighet, ställs de verkliga sammanhangens autentiska akti-
viteter, vilka utgör den enda vägen till upplevelse av meningsfullhet och syfte för 
den lärande. Malmberg (2006) återger, enligt mitt förmenande, ett talande ex-
empel på en såväl aktivitetsrelaterad som situerad kunskapssyn, i det att han 
säger: ”Kunskap blir gällande först när den används av specifika individer i spe-
cifika situationer för att lösa specifika problem” (s. 43). 

Förutom skolans oförmåga att skapa autentiska sammanhang kan en annan, 
men närbesläktad, del i förklaringen av den gängse skolundervisningens förmo-
dade svårigheter att tillvarata lärmöjligheterna sägas återfinnas i det situerade 
perspektivets fokusering på situationen i sig. Utgångspunkten i och betydelsen 
av den specifika situationen med dess tidslighet, sociala kontext och interaktivi-
tet får återverkningar för uppfattningen om kunskapen som sådan: Skolan har 
därmed att lösgöra sig från kognitivismens idéer om kunskapernas överförbar-
het eller, om vi vill, allmän tillämplighet, vilka låter sig tillgodogöras i form av 
abstrakta representationer för att av individen kunna tillämpas i nya situationer 
(Greeno, 1997). Detta lösgörande får inte minst, som Greeno uppfattar det, kon-
sekvenser för det traditionella sättet att i skolan förhålla sig till bedömning.    

Det situerade perspektivets erbjudanden 
Uppfattningen om aktivitet som situerad kan, och har redan visat sig kunna, fylla 
ett obestridligt värde för och ge välbehövliga perspektiv på frågan om lärandets 
betingelser och väsen. Det är ett perspektiv, vilket delvis utmärks av sin kritiska 
udd riktad mot de traditionella kognitivistiska föreställningarna, men som inte 
stannar vid detta. Härtill förläggs också fokus på det aktiva lärandet, vilket – ge-
nom bl.a. autentisk frågeformulering och problemorientering inbjuder till för-
klaringar, argumention, lösningar och slutsatser – kan bidra till utvecklingen av 
en lärandeidentitet och ett meningsfullt deltagande som sträcker sig vidare, bor-
tom skolverksamheten (se Greeno, 1997). 

Utifrån idéerna om aktivitet, konkretion och social interaktion kan det situa-
tiva perspektivet också sägas bidra till förhållningssättet ifråga om gemenskaper 
för lärande och det praxisnära lärandet. Lärlingstanken är, menar Brown m.fl. 
(1989), ofta förordad i idén om det situativa, vilket bland annat kommer sig av 
att de med lärlingskap fysiskt förknippade färdigheterna kan ses som ett för-
kroppsligande av processerna bakom utvecklingen av kognitiva förmågor: I så-
väl lärlingstanken som det situerade lärandet i stort finns en påtagligt kroppslig 
dimension. Lärande sker, menar Brown m.fl. inte alltid uttalat och öppet. Istället 
kan processen utgå från novisens närmande utifrån sin perifera position i grup-
pen. Detta deltagande från gemenskapers utkanter, vilket Lave och Wenger 
(1991) benämner legitimate peripheral participation, förklarar nykomlingens in-
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ledande fas som innebär att observera hur kompetenser tar sig uttryck och vil-
ket språk och beteende som är norm (Brown m.fl. 1989; Lave & Wenger, 1991). 

Denna fysiskt konkreta närvaro i situationen återkommer även i den diskus-
sion Kitchens (2009) för om skolans oförmåga till konkretion, och att koppla 
undervisningen till faktiska platser av betydelse för eleverna: ”[I]n this era do-
minated by pedagogies of placelessness—situating pedagogy may indeed be 
more imperative than ever” (s. 259). Mycket av Kitchens influenser kan härledas 
till Gruenewald (2003a), vars fysiotemporala förhållningssätt till situationen i 
viss utsträckning kommer till uttryck i konstaterandet att: ”Being in a situation 
has a spatial, geographical, contextual dimension" (s. 4). Gruenewald lägger, ut-
ifrån en i sammanhangen något udda fenomenologisk utgångspunkt, ett situa-
tionistiskt perspektiv på skolan, som han anser utgå från en platslös och alltför 
standardiserad läroplan i motsats till den verkliga erfarenheten: Klassrummet 
undergräver och begränsar därmed, som han ser det, den geografiska erfarenhe-
ten. 

Truismer och ifrågasättanden 
Langer (2009), som tillhör kritikerna, menar att idén om det situerade lärandet 
kan ta sig många uttryck och göra olika slags anspråk. Ibland stannar den vid en 
till intet förpliktande truism, enär ingen människa som bekant kan sägas utgöra 
en ö, men tillskrivs, enligt Langer, inte sällan en sådan allomfattande betydelse 
att dess anspråk för den in på filosofins område – och bort från möjligheten till 
empirisk prövning. Bortom vad han uppfattar som självklarheter finner Langer 
dock en kärnfråga som rör kunskapssynen, vilket han uttrycker på följande sätt:   

There can be no quarrel with the rather simplistic observation that any 
learning, formal or informal, is located within some ecology. (...) The question 
is whether we can consistently predict under what circumstances learning 
will be indeed context specific or can be linked to future learning (s. 185).  

Frågan om huruvida kunskapen till sin karaktär kan överskrida situationen kän-
ner vi igen sedan tidigare, liksom det situerade perspektivets kritiska inställning 
till dessa möjligheter. De situativa förespråkarnas underkännande till trots, ar-
gumenterar företrädare för den mer traditionella kognitivismen till stöd för upp-
fattningen om kunskapen som möjlig att överföra. Därtill kan de forskare som 
företräder den kognitivistiska uppfattningen åberopa studier, vilka anses kunna 
påvisa en ständigt ökad hanteringsförmåga vid på varandra följande övergångar 
till nya men liknande situationer (se Anderson, Reder & Simon, 1996). Även om 
det bland företrädare för det situerade perspektivet dels har framförts tankar 
om situativa kedjor av aktivitet och däri ett slags överförande av praxis, dels till-
ståtts ett intresse för individen och dennes aktiviteter (se Greeno, 1997) tycks 
de etablerade skiljelinjerna i mångt och mycket kvarstå (se Kirshner & Whitson, 
1998; Langer, 2009).     
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Lärande, aktivitet och tänkande i en desituerad tillvaro 
När nu mångtydigheten har påtalats, bör vi kunna konstatera att det i lärandet 
finns några väsentligt utmärkande drag. Lärande kännetecknas av förändring av 
våra föreställningar, erfarenheter och förmågor – och därmed det liv vi lever.  
Häri ligger också en kännetecknande drag av aktivitet, i det att vi aktivt söker el-
ler låter oss utsättas för förändring. Lärande har därtill en ofrånkomligt social 
dimension, vilket kommer sig av att vi delar världen och vad som däri finns med 
andra. Detta ger förutsättningar för ett gemensamt lärande, vilket dock inte be-
höver utesluta den individuella motsvarigheten.    

Vidare hyser lärande en temporalitetens dimension genom att vi i vår egen-
het stämmer möte den andres annanhet. I mötet med den skrivna texten ter sig 
tanken om temporalitet måhända mest naturlig, i och med att det uppstår ett 
ömsesidigt möte mellan min samtidighet och den förflutenhet, ur vilken den 
andre med nödvändighet måste tala. Den temporala dimensionen omfattar dock, 
som jag uppfattar det, även det simultana samtalet, eller den direkta dialogen, 
eftersom deltagarna i sina föreställningar och förståelseakter gör ett slags utkast 
från en samtid, vilken är inlemmad i såväl dåtid som framtid. Om det situerade 
delvis utmärks av och låter sig förklaras med samtidighetens temporalitet finns 
således anledning till tanken på ett lärande, som till sitt väsen skulle kunna be-
skrivas som situerat.  Kirshner och Whitson (1998) menar dock att det i det si-
tuerade perspektivets diskurs finns en underliggande och svårfrånkomlig fysio-
temporalitet, en tanke på tid och plats, vilken för inriktningen medför problem. 
De uttrycker sig enligt följande: ”What we need, rather, are ways to theorize 
about cognition and community that transcend such physiotemporal domina-
tion” (s. 25). Olika aktiviteter, så även lärande, kan enligt min mening visserligen 
tillskrivas en tidslig position, men denna behöver inte med nödvändighet delas 
med andra eller utgöra en specifik tilldragelse i form av social interaktion.    

Idén om det situerade inrymmer, som vi har sett, inte bara en tidslig dimen-
sion utan också en rumslig. Hur kan vi betrakta förhållandet mellan lärande och 
rumslighet mot bakgrund av den nya medieanvändningen? Om vi för resone-
mangets skull vänder åter till min inledande erfarenhetsbeskrivning, kan vi se 
att rumsligheten framträder som något gäckande – särskilt om vi ska kunna till-
skriva rumsligheten som en grundförutsättning för lärande. Erfarenheterna 
finns här, i min anekdotiska återgivning, visserligen som kvarlämningar i det 
övergivna forumet, men hämtas också fram som ögonblicksbilder i form av sök-
motorernas korta sammanfattningar av mina mest relevanta sökresultat. Därtill 
kan de erfarenheter, som uttrycks i ett forum, genom recitationer, referat eller 
hyperlänkar ha givits plats i ett annat webbforum. Sökmotorerna skulle vidare 
kunna sägas utgöra ett nytt och temporärt iordningsställt rum, vilket erbjuder 
dörrar till andra rum för informationshämtning och kunskapsbildning – såsom 
det av mig beskrivna diskussionsforumet. Det är dessutom inte omöjligt att två 
dörrar från skilda rum visar sig leda till ett identiskt, nytt rum. 
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Vad vi har att göra med är sålunda ett mångfacetterat lärande som inte alltid 
låter sig fångas eller delas i vare sig rummet eller nuet. De nya och sociala medi-
erna innebär visserligen stora möjligheter till fördjupade sociala relationer och 
nya gemenskaper, såväl som samarbete och interaktion. Dock utgör dessa möj-
ligheter bara en sida av dessa medier, vilka också uppvisar en sida av kontextu-
ell omformlighet, gäckande rumslighet och erbjudanden om passiv och dold del-
aktighet. Härigenom vidgas perspektivet av ”observation and interaction”, 
(Machles, 2003, s. 23) som det situerade lärandets förespråkare framhåller, till 
att även innefatta en individtillvändhet och ett lärande som pendlar mellan ob-
servation och reflektion. Komplexiteten i ett sådant lärandesammanhang där 
teknik och teknikanvändning undergräver såväl tidsligheten och rumsligheten 
kan, enligt min mening, svårligen omhändertas av ett situerat lärandeperspektiv 
vilket framhåller den synkrona omedelbarheten i gemenskap, interaktion och 
framförhandlad mening (se bl.a. Machles, 2003). Inte heller lär de nya medierna 
utgöra ett fundament på vilket ett, om än aldrig så välbehövligt, alternativ till 
platslöshetens pedagogik (se Gruenewald, 2003a, b; Kitchens, 2009) kan resas. 
Detta då de snarare torde kunna ses som ett uttryck för och en förstärkande del i 
den moderna tillvarons delokalisering. Uttänjningen av tid och rum, erosionen 
av plats och grundval, får inte bara följder för hur vi förhåller oss till frågan om 
lärande och undervisning utan berör, som tidigare visats, människans sätt att 
uppfatta sig själv och verka i det moderna tekniksamhället.        

För Heidegger (1979) präglas verkligheten av sammanhörande och närlig-
gande motsatser. Vi kan åldras utifrån ett yngre tillstånd, dövheten drabbar den 
hörande och blindheten den seende. På samma sätt gränsar slutenhet till öppen-
het, oegentlighet till egentlighet och konformitet till frihet. Endast en vändning 
skiljer det ena från det andra. Denna vändning till sanning och insikt kan visser-
ligen ta sig uttryck som en ögonblicklig och väckande stöt eller blixt, men kräver 
inte desto mindre ett reflekterande förhållningssätt, ett tänkande som männi-
skan är ämnad till. Dock lever den moderna människan, som Heidegger ut-
trycker det, i ett tillstånd av flykt undan tänkandet (s. 45). Enligt Heidegger kan 
människan, som jag tidigare visat, ägna sig åt två slags tänkanden, det beräk-
nande och det meditativa, vilka båda är behövliga och motiverade. Det sist-
nämnda, som människan ryggar inför, är för Heidegger inte villkorat, organise-
rande, planerande eller maximerande, det vill säga resultatstyrt. Det meditativa 
tänkandet, framhåller Heidegger, utmärks av det grubblande som förmår föra 
människan från vetskap till förståelse och är på intet sätt något utslag av inåt-
vänt, suggestivt svärmeri. Meditativt tänkande är tvärtom i högsta grad att upp-
fatta som både ett verklighetsnära tillstånd och ett krävande hantverk, vilket 
kräver såväl övning som tid, i det att människan reflekterar över betydelsen som 
står att finna i allt som omger oss och vilken mening det har för oss: 
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It is enough if we dwell on what lies close and meditate on what is closest; 
upon that which concerns us, each one of us, here and now; here on this patch 
of home ground; now, in the present hour of history (1979, s. 47).  

En av de stora farorna, om inte den största, som medföljer den moderna tidsål-
dern är för Heidegger (1979), vilket vi har kunnat se, är att det ursprungliga för-
hållandet av hemmahörighet och förankring går förlorat för människan och den 
mänskliga verksamheten. Faran är så uppenbar och överhängande att Heidegger 
ser sig föranledd att söka peka ut en ny plats och grund, på vilken människan till 
sitt väsen och i allt hon företar sig kan utvecklas och komma till sin rätt även i 
den moderna och av tekniken genomsyrade tidsåldern.  

Ett grundläggande tänkande 
Vi har således som tillvaro att förhålla oss till en tillvaro vars ursprungliga 
hemmahörighet obevekligen tycks ha gått förlorad. I tidigare avsnitt har jag be-
skrivit hur Heidegger uppfattar den undsättande kraften i konsten och dess möj-
lighet att hos människan frammana en egentligare syn på sig själv, vad det är att 
vara människa, och ett nytt sätt att upplåta världen. Den explicita fokuseringen 
av konsten återfinns i flera av Heideggers essäer och skrifter, däribland The 
Question Concerning Technology, The Turning och Konstverkets ursprung.  

I den redan refererade föreläsningen, publicerad i Discourse on Thinking stäl-
ler Heidegger åter frågan om tekniken, men utan att uttryckligen peka ut kons-
ten som den undsättande kraften. Många av hans grundtankar, om än inte i 
gängse terminologi, kan i mångt och mycket sägas röra sig i bakgrunden i Disco-
urse on Thinking. I diskussionen – om modernitetens rotlöshet och tanklöshet, 
som hotar att svepa iväg människan – ställer Heidegger här ytterligare frågor 
om människans möjligheter att finna, och slutligen kanske också återfinna, ett 
sätt att varaktigt upplåta varat, fortgewähren, som det meditativt tänkande vara 
människan är ämnad. Detta kan, enligt Heidegger (1979), låta sig göras genom 
att människan använder olika slags tekniklösningar på sådana sätt som inte tillå-
ter dem att dominera eller ta makten över vårt allra innersta. Ett sådant sätt att 
både kunna säga ”ja” och ”nej”, att både använda tekniken och kunna lösgöra sig 
från densamma benämner Heidegger ”Die Gelassenheit zu den Dingen” (s. 54), 
vilket skulle kunna översättas med överlåtelsen till sakerna. Det skulle innebära 
att vi inte längre enbart ser sakerna utifrån ett tekniskt perspektiv.  

För Heidegger (1979) är det uppenbart att människans möte med den mo-
derna tekniken förändrar dennes förhållande till den omgivande världen, men 
samtidigt som relationsförändringen må vara uppenbar är betydelsen av denna 
förändring höljd i dunkel. Människans bejakande av teknikens fördolda bety-
delse – öppenheten inför mysteriet (s. 55), som Heidegger uttrycker det – gör det 
möjligt, tillsammans med överlåtelsen till sakerna, för människan att finna en 
plats och en grundval i världen. Alternativet till denna plats och grundval är för 
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Heidegger (1979) att människan överger sin unika särställning som ett medita-
tivt vara, att det beräknande tänkandet uppfattas och utövas som det enda tän-
kandet. Vid vägs ände väntar i sådana fall den absoluta tanklösheten. 

Reflektionen svarar för Heidegger (1977b) i sig inte mot ett behov av att 
skingra något tillfälligt tillstånd av förvirring och ytlighet eller att motverka en 
ovilja till tänkande. Istället blir reflektionen svarandet som behöver följa på ett 
oupphörligt frågande:      

Reflection is needed as a responding that forgets itself in the clarity of 
ceaseless questioning away at the inexhaustibleness of That which is worthy 
of questioning – of that from out of which, in the moment properly its own, 
responding loses the character of questioning and becomes simply saying (s. 
182).     

I vad som blir blott sägande, becomes simply saying i citatet ovan, sker ett sam-
manförande av det meditativa tänkandet och konsten, i synnerhet den med or-
det och språket sammanhörande diktningen. Språket och orden för enligt Hei-
degger (2005) människan till det öppna och gör att hon kan benämna saker och 
ting, så att dessa kan framträda i det öppna. Sägandet förstås här ge människan 
en skådeplats med utsikt mot sig själv, sina livsvillkor, sammanhang och upple-
velser, dvs. ett sätt att finna sig själv som medvaro, hemmahörande i en historisk 
värld. Det att vara människa i ett tekniksamhälle, som bidrar till hennes tillta-
gande rotlöshet, kräver således mer än någonsin den mänskliga reflektionen och 
uttrycket – vilket samtidigt den moderna tekniken och i synnerhet de sociala 
medierna, ifråga om uttrycket, kanske mer än någonsin möjliggör. 

De nya medierna lånar sig visserligen inte åt ett, ifråga om individuella kun-
skapsprocesser och tankemönster, beskärande kognitivistiskt perspektiv. Men 
på samma gång kan teknikens utveckling och användning också sägas rikta en 
utmaning mot synen på aktivitet och lärande som situerat. Varken lärande i all-
mänhet eller lärande i ett sammanhang av sociala medier behöver vara endera 
individuellt kognitivt eller socialt situerat. Det kan vara bådadera – och mer där-
till. Människan har en värld, som hon delar med andra. Både förankrad i ett hi-
storiskt och kulturellt sammanhang och inbegripen i relationsskapande möten 
med det andra, varigenom vi både underbygger våra föreställningar och, i mötet 
med det oväntade, raserar våra vanföreställningar. På så sätt är människan in-
begripen i ett ständigt skeende som förändrar människans syn på sig själv och 
sin värld, sina villkor och möjligheter.  

En sådan syn på människan som öppen, erfarande och lärande är en förut-
sättning för läraren i skolan, vilken visserligen inte kan bortse från samtidens 
krav och villkor, men som därmed i högre utsträckning kan ta sikte bortom utfö-
randet av aktiviteter, det förmodat effektiva lärandet och kunskaper som givna 
och tillämpbara, mätbara och jämförbara. Det är en slutsats som delas av van 
Manen (1990), i det att han påtalar hur den moderna debatten kring och analy-
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sen av pedagogisk verksamhet alltmer har kommit att byråkratiseras och tekno-
kratiseras. Härigenom tenderar, enligt honom, pedagogikens moraliska aspekter 
att gå förlorade såtillvida att frågan om det goda får står tillbaka för frågor om 
det användbara, nyttiga och effektiva. Det att låta studenter och elever grubbla 
över, uttrycka och tolka vad det innebär att vara människa, dennes livsvillkor 
och möjligheter behöver inte leda till en kunskapsförflackning inom utbild-
ningsverksamheterna. Att dröja vid frågandet och däribland frågan om det goda 
livet kan snarare vara ett sätt, vilket Kemp (2005) förespråkar, att i skolan ut-
ifrån det dubbla uppdraget adressera både de avgörande globala problemen och 
de stora mänskliga frågorna. 

Feenberg (2009) anser oron för att den moderna kommunikationstekniken 
ska frånta människan sina sammanhang och gemenskaper vara befogad. Den 
pågående utvecklingen tycks ändå visa att människan med hjälp av den nya tek-
niken kan forma nya gemenskaper och sammanhang vilka kan ersätta de tradi-
tionella och lokala som har gått förlorade. Vart den kommunikationstekniska ut-
vecklingen leder är dock för Feenberg ingalunda givet eller avgjort, för ”[j]ust as 
the Internet is unfinished, so is the response to its transformative effects on our 
society” (s. 82). Feenbergs perspektiv är här den politiska delaktighetens och 
den politiskt handlande människans men gäller, som jag ser det, i lika hög grad 
utbildning och skola. Om det är så att teknikförändringar omformar vårt sätt att 
erfara oss själva och världen runt omkring (se s. 82), vilket Feenberg – helt i linje 
med Heidegger – påtalar, bör vi också kunna ställa frågan om de sociala medier-
nas omformande inverkan på oss. Utifrån svaren kan vi fundera över hur ansva-
riga inom skola och utbildning möter och omhändertar denna när det gäller un-
dervisning och dess utformning. De sätt på vilka sociala medier omformar är en 
given fråga för skolpolitiska beslutsfattare och i synnerhet för skolan och de däri 
verksamma lärarna, men dess relevans går utöver olika former av politiska som 
ekonomiska intressen. Inte minst är frågan att uppfattas som riktad till varje 
människa i ett av den moderna tekniken alltmer genomsyrat samhälle. 
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Tolkningens villkor och möjligheter 
Detta kapitel kan ses som en fortsättning på de metodologiska resonemang som 
fördes i föregående kapitel. Men här förflyttas fokus från det teoretiska perspek-
tivet i hermeneutisk vetenskapsteori och tolkningsmetod till den praktiska til-
lämpningen, dvs. studien och dess genomförande. I kapitel tre sökte jag utifrån 
den hermeneutiska fenomenologin åskådliggöra mitt sätt att förhålla mig till den 
tolkande människans villkor och möjligheter att vara-i-världen. Särskilt lät jag 
tre utvalda hermeneutiskt fenomenologiska markörer – temporaliteten, texten 
och tolkningen – framträda i kapitlet. Vi kunde dessutom se hur hermeneutikens 
strävan efter förklaring och förståelse inbegriper både det främmande, den and-
re, och mig själv. Tolkningen innebär därigenom både en distansering till sig 
själv, att låta det egna omdömet dröja och den andre framträda, och samtidigt en 
bättre förståelse av sig själv.  

Den språkliga kreativiteten 
Betoningen av texten inom hermeneutiken har gjort att skrivandet i viss mening 
kan uppfattas som en kreativ metod i sig. En skriftlig analys eller deskription av 
levd erfarenhet kan visserligen uppfattas som språkligt fixerad i framställ-
ningen, slutprodukten, som med nödvändighet har en början, ett innehåll och 
slut i och med ett publicerat alster. Reflektionen upphör dock inte där, eftersom 
läsningen tar vid. Den skriftliga framställningen lever, vilket även van Manen 
(1990) påtalar, vidare i sig själv. ”[H]uman science research is a form of writing” 
(s. 111), menar van Manen, som dessutom tillskriver skrivandet den dubbla be-
tydelsen av såväl objektifierande, av fenomenet ifråga, som subjektivisering, vad 
gäller den egna förståelsen.  

Det finns en uppenbar risk för att strävandena efter kreativitet förfaller i 
språklig självtillfredsställelse och ordrika utanpåverk, vilka beslöjar vetenskap-
ligt påvra framställningar utan substans. Adekvat utförda ger dock reflekte-
rande, målande och kreativa omformuleringar av befintliga texter oss ytterligare 
på vilka vi kan förhålla oss och skapa avstånd till den befintliga texten. Därtill 
kan den språkliga bearbetningen uppfattas som en metod för att iscensätta ett 
personligt möte med det andra. Den blir ett sätt skriva in sig själv i annanhetens 
erfarenhetsberättelser och ett språkligt medel för att tvinga läsaren – dvs. både 
sig själv och andra – till omtag och eftertanke. Denna språkligt inneboende krea-
tivitet gäller inte bara den slutliga framställningen, vilken överlämnas till vidare 
vidareläsningskretsar – eller framställningens presumtivt framåtsyftande dis-
kussionsavsnitt. Den i språket inneboende kreativiteten, inte minst för den fors-
kande själv, ha ett minst lika stort värde för och en lika given plats i den bere-
dande litteraturbearbetningen och i avhandlingens avstampstagande och bröd-
textligt deskriptiva delar. Samtidigt ska inte skrivandet tillåtas skymma, vilket 
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hermeneutikerna ibland kritiseras för att göra, det vidare textbegrepp som her-
meneutiken inrymmer, då alla meningsfulla handlingar är uppfatta som text, 
vars meningssammanhang därmed är möjliga att tolka. 

Texten och dess hänvisningar 
 ”Varje vetenskap konstitueras primärt genom tematisering”, fastslår Heidegger 
(1993b, s. 195). Tematiseringen har för mig utgjort ett stöd i arbetet att struktu-
rera det empiriska textmaterialet för att på så sätt kunna få de i mångt och 
mycket dolda meningssammanhangen att framträda. Vi har i det förra kapitlet 
sett att hermeneutiken betraktar texten som räddningslöst förlorad för dess 
upphovsman, i det att inga band finns mellan textens mening och de bakom tex-
ten liggande intentionerna. Texten lever sitt eget liv och har en horisont som går 
utöver upphovsmannens (jmf Ricœur, 1973). Detta föder en nyfikenhet ifråga 
om undersökningsmaterialet. Vilken ytterligare mening kan materialet tillföra, 
som inte författaren eller den intervjuade avsåg att uttrycka? Vilka möjligheter 
pekar texten ut när det gäller vårt sätt att som undervisande lärare förhålla oss 
till och agera i mötet med sociala medier?  

 Metodologiska överväganden 
Avhandlingen har två empiriska ingångar genom dess litteratur- respektive in-
tervjustudie. Dessa två delstudier utgör var och en olika del-helhetsammanhang, 
vilka därmed erbjuder olika möjligheter att förklara och förstå vad som konsti-
tuerar lärares möte med sociala medier i undervisningen. Intervjustudien utgår 
från lärarens upplevelser och erfarenheter av tekniken. Litteraturstudien blir ett 
möte med den etablerade forskningen och därigenom den andres antaganden, 
reflektioner, teoretiska samtal och slutsatser om de meningssammanhang som 
mötet med tekniken utgör.  

Om upplevelsen, såsom fenomen, till sitt väsen kan sägas vara något för-
språkligt reduceras följaktligen fenomenet redan i sitt visande till en reproduk-
tion, dvs. en språklig sådan. van Manen (1990) menar att skrivandet tvingar in 
människan i reflektion, som sammantaget gör det svårare att ge fritt utrymme åt 
beskrivningar av den levda erfarenheten. Den språkliga inblandningen börjar 
dock inte med skrivandet. Bengtsson (2005) ger uttryck för att såväl insamling-
ens som efterarbetets, den analyserande och redovisande behandlingens, aliene-
rande inverkan på vårt förhållande till livsvärlden. Alla interventioner – inter-
vjupersonen som ombeds att reflektera över och sedan formulera sina erfaren-
heter i ord, forskarens förståelse och transkription, analys- och resultatbearbet-
ning samt publiceringen och dess mottagande – blir så att säga nya konstruktio-
ner i flera distanserande led. Bengtsson särskiljer tre olika motiv – den spontant 
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oreflekterade erfarenheten, självförståelsen och uppfattningarna – vilka har en 
tendens att framträda i den kvalitativa intervjun, varav det förstnämnda är det 
mest svåråtkomliga.  

Det gäller visserligen att vara medveten om dessa begränsningar, ifråga om 
språklig reproduktion i flera distanserande led, och deras inverkan på studien. 
Samtidigt får vi inte stirra oss blinda på begränsningarna eller fastna i en strä-
van efter ett slags objektets rena uppenbarelse, vilken inte går att uppbringa. In-
tervjusituationen är ett möte i vilket både den intervjuade och jag, i egenskap av 
den intervjuande, med nödvändighet ingår. Detsamma gäller studien i sin helhet. 
”Det rena seendet och det blotta hörandet är dogmatiska abstraktioner, som på 
konstlat vis reducerar fenomenen”, visar Gadamer (1997, s. 67) i det att han på-
talar futiliteten i idén om intentionens renhet och strävandet efter ett slags åter-
inträde i vad som varit.  

Studiens intervjudel, men också dess litteraturanalytiska del, bör därmed 
uppfattas som interaktionssammanhang där jag har att utgå ifrån den egna hori-
sonten men, i öppenhet och följsamhet gentemot den andre, söker skapa förstå-
else för och betydelse i vad denne upplever i sin annanhet. Det är kanske det 
som att göra sakerna rättvisa (jmf Bengtsson, 2005) egentligen handlar om? Sa-
kernas rättvisa innebär inte för Bengtsson att söka parentessätta fenomenens 
existens eller den egna förförståelsen och levda erfarenheten av desamma – 
tvärtom. Vår levda erfarenhet och kunskap behövs för att kunna återge objek-
tens betydelse och mening. 

Olika ingångar till förklaring och förståelse 
Intervjun erbjuder därmed inte någon ingång till ett slags rent och öppet till-
stånd, vilket för oss tillbaka till sakerna själva. Även om intervjun på så sätt är en 
reproduktiv och tolkande tilldragelse, i synnerhet i den åtföljande bearbetningen 
av transkriptionen, möjliggör den en annan relation till annanheten än vad som 
är fallet med litteraturstudien. Intervjustudiens verbala karaktär ger förutsätt-
ningar för ett samtal och frågande som är mer direkt och ligger närmare feno-
menet ifråga än vad som är fallet med den mer reflekterande litteraturstudien. 
Just en av den samtalade konversationen förtjänster kan, som van Manen (1990) 
uttrycker det, vara att den underlättar närheten till den levda erfarenheten: Re-
lationen till det andra blir en annan än vad som är fallet i litteraturstudien. 

Samtidigt som intervjun antogs kunna ge en särskild förståelse av det feno-
men som användning av sociala medier i undervisning utgör, förutsattes littera-
turstudien kunna vidga möjligheten att tolka användandets betydelse. Den har 
på så sätt fått utgöra en än helhetligare bakgrund för den figur som utgörs av in-
tervjupersonernas upplevelser och dessa upplevelsers betydelse utgör. Vad ser 
jag i vad de andra, genom de vetenskapliga studierna, har sett ifråga om vad som 
konstituerar användning och upplevelse av sociala medier i undervisning? På så 
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sätt kan litteraturen bidra till uppmärksammandet av såväl mitt bortseende som 
min insyn, i ordets negativa betydelse, i den mera näraliggande intervjustudien. 
Och omvänt: Kan jag i den sistnämnda finna stöd – eller motsägelser – ifråga om 
den befintliga forskningens slutsatser och utgångspunkter? 

Formerandet av intervjustudiens deltagare 
I oktober 2008 skickade jag i egenskap av både kommunal skolutvecklare och 
doktorand en öppen inbjudan till samtliga lärare inom Piteå kommuns skolor 
om en inledande informationsträff angående möjligheten att få delta i ett forsk-
ningsprojekt. Dessförinnan hade jag kommit i kontakt med en pedagog vid en 
grundskola i en annan norrbottnisk kuststad, som i ett tidigt skede hade beslutat 
sig för att medverka i projektet. Projektets syfte var dels att inom studiens ramar 
att få ta del av lärares upplevelser och erfarenheter av sociala medier som lärre-
surser i undervisningen, dels att skapa intresse för och ge stöd till användandet 
av sociala medier i skolan. 

Inbjudningen (se bilaga 1) sändes per e-post, innehållande en kortfattad per-
sonpresentation och projektinformation, till knappt 1400 pedagoger i den kom-
munala verksamheten. Därtill skickades denna inbjudan även som ett inlägg i ett 
gemensamt personalforum på den kommunala grundskolans webbaserade kon-
ferenssystem. Erbjudandet rönte dock en i det närmaste obefintlig respons, vil-
ket föranledde mig att inom de egna verksamhetssammanhangen och utifrån 
medarbetares olika förslag och hänvisningar, rikta direkta och personliga för-
frågningar till ett 15-tal pedagoger. De flesta i denna direkt adresserade skara 
slöt upp för det inledande informationsmötet i november. Vid detta informerade 
jag om projektets utvecklingsrelaterade respektive forskningsanknutna upplägg 
och syften samt förevisade och resonerade kring olika sociala medieapplikatio-
ners funktioner och möjliga pedagogiska tillämpningar. I och med mötet utkris-
talliserade sig sju lärare, vilka både ville och ansåg sig ha möjlighet att delta i 
projektet.  Därtill trädde ytterligare en lärare, den åttonde och slutliga, efter års-
skiftet in som deltagare i gruppen.   

Intervjugruppens sammansättning 
De åtta projektdeltagarna, varav sju var verksamma i Piteå kommun, undervi-
sade på skolstadierna tidigareår (en lärare), senareår (två) samt gymnasiet 
(fem). Bland deltagarna verksamma i den sistnämnda skolformen ingick dess-
utom tre deltagare från ett och samma arbetslag. Gruppen bestod av fyra kvin-
nor respektive fyra män, i åldrarna 35-49 år, vilka samtliga hade mångårig un-
dervisningserfarenhet. Till bilden hör även att samtliga deltagare trädde in i pro-
jektet med en alltifrån påtaglig till, i några fall, mycket stor vana av att arbeta 
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med medier och att använda informations- och kommunikationsteknik i under-
visningen. Tre av lärarna kan beskrivas såsom erfarna användare av sociala me-
dier och två av dessa hade vissa erfarenheter av att nyttja tekniken i arbetet med 
eleverna. Enstaka deltagare hade tidigare ingått i övergripande satsningar på 
multimediautrustade klassrum, i form av projektorer och ljudsystem, men inga 
av pedagogernas klasser eller undervisningsgrupper var inbegripna i någon da-
torsatsning av 1-till-1-karaktär. Samtliga lärare uttryckte dock, med något un-
dantag, förnöjdhet ifråga om tekniktillgång.  

I samtalen med lärarna framgick att anledningarna till projektdeltagandet 
visserligen varierade något men i främsta hand bestod i antingen en förhopp-
ning om att få till stånd en förändring i den egna verksamheten och undervis-
ningen eller en mer allmän önskan om att ingå i ett utvecklingssammanhang. 

Kontinuerligt användarstöd 
Efter ovan nämnda informationsmöte träffade jag var och en av deltagarna för 
att bistå med stöd i upprättande av användarkonton och anpassningar av de ap-
plikationer, vilka respektive deltagare ha de för avsikt att använda. Detta använ-
darstöd fortsatte att ges, utifrån deltagarnas behov och önskemål, under resten 
av projekttiden. Förutom den inledande informationsträffen anordnades ytterli-
gare två gemensamma sammankomster, en i april och den andra och avslutande 
i november, 2009. Under dessa gavs deltagarna möjlighet att förevisa exempel, 
dela erfarenheter och ställa frågor till varandra. Sammankomsterna utgjorde för 
min del även tillfällen att ställa för studien klargörande frågor och skaffa mig en 
bättre överblick av de aktiviteter, vilka hade pågått både i anslutning till och ef-
ter de genomförda intervjuerna. 

Deltagarna utgick, för sitt arbete med eleverna, från antingen en bloggtjänst 
eller Google Sites – eller en kombination av bäggedera. I anslutning till använd-
ningen av dessa kom, i de flesta fall, ytterligare webbapplikationer att nyttjas 
och vävas in. Exempel på sådana var formulär- och dokumentdelningsfunktio-
nerna i Google Dokument, seriestrippverktyget Pixton, videodelningsapplikatio-
nen Youtube och bilddelningstjänsten Picasa.  

Intervjuerna genomfördes under ett par veckor, från slutet av maj och fram 
till första halvan av juni 2009, varmed pedagogernas användning av sociala me-
dier i undervisningen, inom projektets hägn, då hade pågått i ungefär en termin. 

Material- och datainsamling 
Forskningslitteraturen, som ligger till grund för litteraturstudien (se bilaga 2 för 
en samlad förteckning) har framförallt anskaffats genom de Internetbaserade 
tjänster, kataloger och databaser som biblioteket vid Luleå tekniska universitet 
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tillhandahåller. Via sökord, som har relevans för de företeelser som i denna av-
handling berörs, eller författarnamn, vilka har påträffats i artiklars referenslis-
tor, har vetenskapliga artiklar framtagits och hämtats genom simultana databas-
sökningar. De sistnämnda har främst berört (Eric) EBSCO, SCOPUS (Elsevier) 
och Academic Search Elite (Ebsco). För bearbetningar har främst den nationella 
samkatalogen LIBRIS nyttjats. Sökningarna i databaserna utgick i första hand 
från begreppen ”social software”, ”social media” och ”web 2.0” i kombination 
med ”teaching”, ”education” och ”learning”. Dessa litteratursökningar blev dock 
efter hand alltmer specifika i det att studier ifråga om särskilda företeelser (som 
t.ex. ”Youtube”, ”blog”, ”SNS”, ”wiki” etc.) eller publikationer från refererade 
forskare, eftersöktes. Fokus i sökningarna lades på fenomenet sociala medier 
och sådana företeelser eller aktiviteter som hade anknytning till detta, emedan 
litteraturens vetenskapsteoretiska hemvist tillmättes en i sammanhanget un-
derordnad betydelse. Detta förklarar till viss del övervikten för det sociokon-
struktivistiska, och kanske i synnerhet det sociokulturella, perspektivet bland de 
utvalda publikationerna. 

Därtill kommer sökningar i samtliga dessa databaser och tjänster, vilka har 
sitt upphov i forskarkursernas litteraturanvisningar. Utöver dessa metoder för 
litteraturanskaffning tillkommer prenumerationer knutna till olika Internetba-
serade resurssamlingar, som exempelvis Wiley Online Library, eller specifika 
tidskrifter. 

Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes såsom semistrukturerade, vilka i möjligaste mån 
skulle kunna anta formerna av lyssnande samtal. De ägde rum på min arbets-
plats i ett mindre konferensrum, allt för att erbjuda en ostörd samtalsmiljö.  
Samtliga intervjuerna var av individuell karaktär och varade mellan en och två 
timmar och föregicks därtill av informerade samtycken. Samtalet utgick från in-
tervjupersonens bakgrund i det att jag lät den intervjuade berätta om sig själv, 
sin yrkesbakgrund och själv berätta vad man upplevde att man tillsammans med 
eleverna hade gjort under projekttidens gång.  

Inför genomförandet hade en lista upprättats på intresseområden, ämnen 
och olika aspekter på användning av sociala medier i undervisningen vilka jag 
var intresserad av att kunna få belysta. Dessa ämnen och frågeområden utgjor-
des både av sådant som jag själv nyfiket funderade över och vad forskningslitte-
raturen erbjudit i former antaganden, iakttagelser och rön. Det finns en spän-
ning, för att inte säga konflikt, i förekomsten av en förslagslista på ämnen och 
övergripande frågor och de i fenomenologin genomsyrande tankarna om öp-
penhet och följsamhet, varför den gavs en underordad betydelse i intervjuerna. 
Istället sökte jag finna områden eller ett ämne som knöt an till de erfarenheter 
och upplevelser vilka den intervjuade ville berätta om. Listan användes för att 
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samla intryck och funderingar, i nedtecknad form, vilka jag kunde ta med mig till 
nästa intervju. Därtill kom den att tjäna som stöd, vid det givna intervjutillfället, 
för öppnandet av nya ämnesområden då det förhandenvarande ämnet upplev-
des uttömt (exempelvis att åstadkomma en övergång från upplevelser av ”lä-
rande” till ”lärarrollen” eller ”elevers delaktighet, ”arbetssätt” etc.).  

Såväl Kvale och Brinkman (2009) som van Manen (1990) förordar en datain-
samlingsmetod som utgår från ett känslornas, sinnesstämningarnas och intryck-
ens inifrånperspektiv, snarare än att söka fästa fokus på intervjupersonens all-
männa uppfattningar eller förklaringsresonemang kring en förmodad generali-
tet. Detta inifrånperspektiv låter sig bäst framträda i beskrivandet av den speci-
fika händelsen, upplevelsen eller erfarenheten (jmf van Manen, 1990). Härav 
kom formen för intervjuerna att i mångt och mycket gå från och mellan intervju-
personernas beskrivningar av sina aktiviteter och intryck, vilka – alltsomoftast 
spontant och oombett – ackompanjerades av anekdotiska berättelser om och 
iakttagelser kring olika situationer och möten med elever. Just anekdoten kan 
ses som ett stycke livsberättelse, menar van Manen, och äger en utpekande slag-
kraft som rätt tillvaratagen kan ge tillträde till den levda erfarenheten.  På dessa 
beskrivningar och anekdoter följde sedan resonemang kring handlanden, över-
väganden och beslut – och inte sällan intervjupersonens känslor kring dessa.  

Ett kritiskt perspektiv och öppenhet som balansakt 
Då processerna som har mynnat ut i förförståelse och erhållen kunskap svårli-
gen kan betraktas såsom reversibla, och därtill torde vara omöjliga att bortse 
ifrån, handlar det istället om att finna fruktbara sätt att förhålla sig till sig själv 
och den egna förståelsen. Intervjusituationen innebär för forskaren både en ut-
maning och något av ett konststycke i det att denne har att, som van Manen ut-
trycker det, ”keep the question (of the meaning of the phenomenon) open, to 
keep himself or herself and the interviewee oriented to the substance of the 
thing being questioned” (1990, s. 98).  

I syfte att söka upprätthålla balansakten mellan en tematisk styrning och öp-
penheten inför avtäckandet av det nya och oväntade strävade jag efter iklädan-
det av vad Kvale och Brinkman har kallat ”kvalificerad naivitet” (2009, s. 47). 
Detta handlar om att finna ett sätt att förhålla sig till och göra bruk av sina för-
kunskaper och samtidigt bibehålla öppenheten – eller kanske snarare: Jag bör 
veta att jag besitter såväl föreställningar som värdefulla kunskaper, men att jag 
ändå inte vet. En av poängerna är visserligen att tillvarata det explorativa per-
spektivet, men i första hand handlar det om ett etiskt förhållningssätt, vilket sät-
ter viljan till förståelse av annanheten framför såväl egen- som förmätenheten.  

Under hela intervjusamtalet ställde jag i fördjupande, vidareutvecklande och 
förtydligande – och ibland styrande – syfte följdfrågor, vilka jag ville skulle vara 
så öppna som möjligt för att hålla varje samtalstråd öppen till dess att jag upp-
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levde att den följts till sitt slut (jmf Madison, 1988, om "thoroughness" och 
"penetration"). För att finna en balans mellan öppenhet och kritik, förhållnings-
sätt som båda inryms i den hermeneutiska fenomenologin, sökte jag i de olika 
samtalstrådarnas ändar, men framförallt vid intervjuernas slut etablera en mer 
kritisk dialog med intervjupersonen. I denna sökte jag med hjälp av intervjuper-
sonen utmana och få perspektiv på vad jag identifierat som allmänt förekom-
mande förgivettaganden, forskningslitteraturens slutsatser, mina egna och in-
tervjupersonens antaganden. Intervjuundersökningen kan således i första hand 
sägas tjäna ett såväl deskriptivt som explorativt syfte (jmf Kvale & Brinkmann, 
2009) för att slutligen adressera ett föreställningskritiskt syfte.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjusituationen, hur dialogartad 
och öppen den än må vara, innehåller påtagliga maktassymmetriska dimensio-
ner. Intervjudialogen är i de flesta fall både enkelriktad och instrumentell – och, i 
de fall den intervjuande följer någon form av dold agenda, även manipulativ. 
Härtill kommer den ofrånkomliga maktassymmetri som följer av intervjuarens 
tolkningsföreträde ifråga om innehållets mening. Jag anser dock att det i detta 
avseende går att kombinera ansatserna om öppenhet och följsamhet med ett 
misstankens perspektiv. Det är ett kritiskt förhållningssätt, som visserligen gör 
sig gällande i datainsamlingen och inte enbart tillåts framträda i analysen. Dock 
är misstänksamheten inte att uppfatta som riktad mot intervjupersonen utan 
gentemot allmänt förhärskande idéer och olika kontextuella föreställningar samt 
de till förgivet tagna sanningar upphöjda åsikterna, vilka inte minst torde åter-
finnas hos intervjuaren själv.  

Bengtsson (2005) påtalar förvisso svårigheten i att medelst teoretiska reso-
nemang åtkomliggöra förgivettaganden, men jag menar att de dock i viss ut-
sträckning kan ställas mot och prövas i ljuset av de upplevelser och erfarenheter 
som intervjupersonen bär på och har genomlevt. Denna syn på öppenheten, i 
bemärkelsen att i samtalet inte endast söka ingångar till rikliga beskrivningar av 
fenomenet utan därtill även aktivt söka rannsaka egna argument och föreställ-
ningar, finner stöd hos Gadamer: 

I själva verket aktiveras den egna fördomen egentligen först när den står på 
spel. Bara genom att spela ut sin fördom förmår man erfara den andres 
anspråk på sanning, samtidigt som också dennes utspel blir möjligt (1997, s. 
146). 

Analys av materialet 
I analysen av undersökningsmaterialet beslöt jag mig för att utifrån mina reflek-
tioner under intervju och transkribering att utarbeta ett första utkast till temati-
sering av de olika, till skriven text, överförda intervjuerna. Texterna bearbeta-
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des, var och en för sig, med avsikten att kunna följa och förstå delarna, det vill 
säga var och en av deltagarnas enskilda berättelser om och samtal kring det upp-
levda mötet med den nya tekniken i undervisningen. På så sätt kan analyspro-
cessen sägas ha gått från helhet, analytiska reflektioner och försök till gene-
raliseringar utifrån en förförståelse av det samlade intervjumaterialet och forsk-
ningsbaserad litteratur i ämnet, till del, i form av intervjupersonernas enskilda 
utsagor.  

En uppenbar risk med ta utgångspunkt i helheten är att det kan försvåra ett 
öppet och följsamt förhållningssätt till de fenomen som talar i textens delar. En 
tematiseringsmall eller ett schema för analys kan på därmed skapa en fokuse-
ring och en låsning, som försvårar en öppen läsning och mångperspektivisk tolk-
ning. Mot ett tillvägagångssätt, som bibringar tematiserande reflektioner över 
helheten till mötet med delarna, skulle därtill även kunna invändas att läsningen 
av de olika delarna – var och en för sig – tenderar att skapa glidningar samt nya 
dimensioner i och till och med en förändring av den tematiserande begrepps-
bildningen. Utkastet till en tematisering som lades på intervjutexterna skulle på 
så sätt komma att ändra form under processens gång, från mötet med den första 
texten och fram till behandlingen av den sista.  

Den instabilitet som präglar mötet med texterna och analysprocessen ser jag 
som helt naturlig när helheten försätts i dialog – och även konfrontation – med 
delarna. Visserligen föreligger häri, som omnämndes ovan, en viss spänning. 

Tematiseringen som verktyg 
Det kan vara så, om vi lyssnar till Kvale och Brinkmann (2009), att särskilda 
verktyg för analys är av underordnad betydelse i jämförelse med att besitta och, 
för frågorna, nyttja teoretiska kunskaper i ämnet för undersökningen. Med kra-
vet på vetenskaplighet följer dock ofrånkomligen kraven på transparens och sys-
tematik. Just systematiken i tematiseringsarbetet kan, påtalar van Manen 
(1990), utgöra en utmaning eftersom genomläsningen ofta innebär en oplanerad 
resa mellan spridda teman, vilken hela tiden kantas av varierande meningsmöj-
ligheter. Det krävs således fokus på både frågan och uppgiften för att skänka var-
je specifikt tema den struktur, som kommer av en uttömmande behandling ifrå-
ga om dess meningsinnehåll (van Manen, 1990).  

Bearbetningen av publikationerna 
Mitt tillvägagångssätt för att systematiskt bearbeta materialet var att under läs-
ningen av såväl forskningslitteraturen – de tryckta bearbetningarna, rappor-
terna och artiklarna – som intervjutranskriptionerna göra textmarkeringar på 
menings- och styckenivå för det innehåll som bedömdes ha bäring i förhållande 
till studiens syfte. Markeringarna försågs med ett essensbeskrivande ord, och 
inte sällan också med metakommentarer, vilka placerades i marginalerna. Meta-
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kommentarerna härbärgerades sedan, i nästa steg i bearbetningsprocessen, som 
fotnoter för att allt eftersom beredas plats i den framväxande avhandlingstexten. 
De essensbeskrivande orden, som i sammanhanget lämpligen skulle kunna be-
skrivas såsom taggar eller etiketter, utgjorde en del av en tematiseringsprocess i 
det att de gav uttryck för ett förslag på ett tema eller en aspekt av ett tema.  De 
markerade textavsnitten i var och en av publikationerna bearbetades, omfor-
mulerades och grupperades i ett samlat dokument, vilket återkommande omar-
betades, där taggarna kom att användas som arbetsrubriker för att ur delarna 
tematiskt organisera den framväxande helheten. 

Analysen av intervjumaterialet 
Tematiseringsarbetet med intervjutranskriptionerna följde i stort samma möns-
ter, med den skillnaden att jag beslöt att i stor utsträckning nyttja formatmalls-
funktionen i Microsoft Office Word 2007. Jag utgick visserligen från de inledande 
läsningarnas pappersburna marginalanteckningar, men omvandlade var och en 
av dessa till olika formatmallar utefter vilka texten formaterades. Detta resulte-
rade i en samlad formatmallslista i ordbehandlingsprogrammet. Listan, som ut-
vecklades under tematiseringsarbetets gång, gav en bättre överblick och möjlig-
gjorde samtidigt att på ett enkelt sätt hantera stora mängder text. Detta visade 
sig vara särskilt användbart när ett flertal näraliggande erfarenhetsbeskriv-
ningar, vidhäftade med olika essensbeskrivande försöksbegrepp, visar sig vara 
aspekter av ett och samma tema. Till formatmallslistan fogades även beskriv-
ningar av textinnehåll, som i sig kunde vara av intresse – men som bedömdes 
falla utanför studiens syfte. Dessa taggningar användes sedan för att ur materi-
alet selektera bort vad som bedömdes inte utgöra ett för tematiken bärande in-
nehåll. 

 Användningen av ordbehandlingsprogrammets formatmallsfunktion un-
derlättade på så sätt tematiseringsarbetet under vilket jag, genom ständigt ska-
pa nya dokumentversioner, kunde pendla mellan delar och nya möjliga tema-
tiska helheter. Detta arbete drevs till den punkt där jag upplevde att strukturen 
slutligen fångade och åskådliggjorde de väsentliga likheterna och skillnaderna i 
lärarnas upplevelser av sociala mediers användning i undervisningen. De teman 
som framställs i avhandlingen omfattas inte alltid av oöverträdbara skiljelinjer i 
förhållande till varandra. För att med fog kunna etikettera ett meningssamman-
hang såsom tema, behöver det visserligen kunna särskiljas gentemot andra te-
man. Samtidigt utgör de samlade tematiseringarna delar av en och samma kom-
plexa helhet – eller ”one theme always implicates the meaning dimensions of 
other themes”, som van Manen (1990, s. 168) uttrycker det. Av detta följer att ett 
visst överskridande av tematiseringarnas gränsland är att betrakta som något av 
en ofrånkomlighet.  

Innan vi lämnar metoddiskussionen för resultatdelarna kan det vara befogat 
att påminna om inledningskapitlets tydliggörande ifråga om studiens lärarper-
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spektiv, som i viss mening skiljer sig åt vid en jämförelse mellan avhandlingens 
båda delstudier. Medan den intervjubaserade delen innefattar lärare på grunds-
kole- och gymnasienivå låter jag litteraturstudien även omfatta forskning som är 
inriktad på pedagogikens möte med sociala medier inom högre utbildning. Jag 
väljer därtill att inte, oavsett delstudie, särskilja lärarna efter ålderssamman-
sättningen på de grupper som de undervisar. Anledningen till detta är att det i 
många avseenden visar sig finnas mer som förenar de teknikmötande lärarna än 
vad olika undervisningsnivåer förmår skilja åt. Därmed inte sagt att jag bortser 
från de skilda villkor, möjligheter och utmaningar som följer med undervisning 
av elevgrupper i olika åldrar och på olika nivåer i utbildningssystemet – och på-
talar därför detta där jag finner dessa skillnader relevanta för studien.  
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Paradigmskiftet i utbildning och lärande 
Betoningen på delaktighet, skapande, dialog och samarbete gör att många 
betraktar Web 2.0-verktyg som ideala inslag i all utbildning som fokuserar elev- 
och studentengagemangets betydelse för lärandet (Dohn, 2009). Det finns därtill 
stöd att hämta i de senaste årens forskning för det befogade i en allt mer ut-
bredd användning av sociala medier i utbildningssammanhang. Användningen 
kan inte bara motiveras med dess positiva inverkan på möjligheterna till kolla-
borativt skapande och delad förståelse utan också med dess främjande av den 
individuella reflektionen (Schroeder m.fl. 2010).  

Men trots positiva forskningsresultat och de ungas entusiasm inför Web 2.0-
tekniken råder inom skola och utbildning påtaglig tveksamhet inför tanken på 
en pedagogisk användning av sociala medier (BECTA, 2008). Även Eijkman 
(2008) finner att Web 2.0 erbjuder de högre utbildningarna möjligheten att om-
forma sina lärmiljöer så att de blir rikare sociala mötesplatser för kollaborativ 
kunskapsbildning, men menar samtidigt att grundläggande förhållningssätt står 
på spel: Huruvida utbildningsväsendet ska drista sig till att inlemma sociala 
webbapplikationer och aktiviteter i verksamheterna handlar i större utsträck-
ning om epistemologiska utgångspunkter och överväganden än om vare sig tek-
nofobiska eller digitopiska förhållningssätt.  Andra, som exempelvis Dede 
(2007), vidgar tolkningen såtillvida att förändringar inom utbildningsverksam-
heter oundgängligen också inbegriper människors mer eller mindre under-
byggda uppfattningar om vad utbildning är och borde vara. Att forskning om so-
ciala mediers användning inom och möjligheter för utbildning alls inte är oför-
enligt med ett kritiskt perspektiv visar bland andra Schroeder m.fl. (2010) och 
Selwyn (2007, 2009, 2010; 2011).  

Betoningen av lärandets sociala dimension 
I syfte att åskådliggöra vidden av den betydelse som sociala medier antas kom-
ma att få för den framtida utbildningen hämtar forskningen inte sällan stöd i 
Lave och Wengers (1991) idéer kring den positiva inverkan som praxisnära ge-
menskaper (communities of practice) och deras kunskapssystem, utformning och 
seder har på kunskapsnivå och yrkespraxis (Eijkman, 2008; Wheeler, Yeomans 
& Wheeler, 2008). Eijkman (2008) för en kritisk diskussion som ställer det tradi-
tionella utbildningsväsendet, vilket i mångt och mycket utgår från ett perspektiv 
av foundational learning, i motsats till ett förhållningssätt baserat på non-founda-
tional learning. Här finner han att det sistnämnda, non-foundational learning, har 
mest att erbjuda den aktör som söker inlemma sociala webbaktiviteter i sin for-
mella utbildningsverksamhet. Den i fasta grundvalar rotade verksamheten för-
utsätter en kunskap, som kan prövas mot externa referenspunkter och därmed 
bedömas vara allmängiltig och absolut. Inom denna tradition, till vilken Eijkman 
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med avseende på kunskapsbildning för olika former av socialkonstruktivism och 
aktivitetsteori, blir kunskapen underkastad individen och dennes mentala pro-
cesser även om individens delaktighet i sociala sammanhang tillskrivs viss bety-
delse. Foundational learning kan med dess absoluta kunskapssyn vidare sägas 
främja en undervisning som kretsar kring abstrakta andrahandskunskaper och 
av läraren förmedlade verklighetsbilder. 

Non-foundational learning utgör i motsats ett perspektiv som istället för att 
utgå från idén om givna och absoluta referenspunkter betraktar kunskap som 
sociala konstruktioner av deltagare i praxisnära gemenskaper (Dede, 2007). 
Kunskapens legitimitet åvilar därmed inte enskilda individer utan är underkas-
tad förhandlingar, dialog och argumentation i en social gemenskap. Perspektivet 
kommer bäst till sin rätt i de formella undervisningsverksamheter som utgår 
från det praxisnära och tar fasta på värdet av de lärandes delaktighet och erfa-
renheter. Av beskrivningen följer att detta förhållningssätt innebär en utmaning 
mot allehanda elitistiska och kunskapsauktoritära föreställningar som kan tän-
kas finnas på olika nivåer i utbildningssystemet. Inte minst lär öppenheten och 
det till synes anarkiska förhållningssättet till kunskapsbildning och medproduk-
tion kunna väcka farhågor om en tilltagande relativism i synen på kunskap och 
lärande enligt vilken allt då skulle tillåtas passera (Eijkman, 2008).  

Dede (2007) efterfrågar en större fokus på kompetenser, som kommer att 
vara av avgörande betydelse för de medborgare som växer upp under 2000-ta-
let. Enligt Dede borde skolan inrikta sig på, vad han benämner, collective pro-
blem resolution via mediated interaction (s. 16) som förutsätter att den framtida 
arbetstagaren förmår att både identifiera och lösa problem, skapa mening i en 
komplex omvärld samt att kommunicera och interagera i grupp med hjälp av 
tekniska hjälpmedel.  

Pachlers och Dalys (2009) bloggspecifika diskussion torde kunna tillämpas 
på sociala medier i allmänhet. De konstaterar att ihärdiga dialogskiften, vilka 
böljar fram och tillbaka, inte är särskilt vanligt förekommande inom blogosfären 
och att bloggens sociala användning och roll inte beror på, eller bör bedömas ef-
ter, förekomsten av sådana aktivitetsuttryck. Överhuvudtaget ifrågasätter Pach-
ler och Daly värdet i att studera intensiteten i olika aktiviteter, som till exempel 
kommentarsfrekvenser, i syfte att bedöma huruvida bloggandet är förenat med 
olika slags lärande och lärupplevelser. En förklaring till dessa ståndpunkter 
skulle kunna vara deras hermeneutiska utgångspunkt, vilken genom sin fokus på 
läsarens betydelse för textens och sammanhangets mening kan sägas ge andra 
perspektiv på vad som egentligen ska förses med epiteten socialt och sociala ak-
tiviteter.  

Aktivitet och medskapande 
Det för sociala medier utmärkande och, i jämförelse med traditionella medier, 
särskiljande egenskaper kan sägas vara funktionen som resurs i såväl det mel-
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lanmänskliga samspelet som det individuella agerandet i stort. De, hart när, obe-
gränsade möjligheterna till lagring och åtkomst skiftar därtill fokus mot frågor 
som handlar om att utveckla kompetenser för att omhänderta och nyttja infor-
mationsresurser på ändamålsenliga sätt. Häri ligger den definitionsmässiga 
skillnaden mellan information som både lagringsbar och sökbar och kunskap 
som situerad och tillämplig på olika slags frågor och utmaningar. Detta accentu-
erar lärandets aktivitetsdimension och dess koppling till förmågan att utveckla 
insikter som ger stöd och vägledning i valet av framtida handlingsalternativ 
(Lievrouw & Livingstone, 2006a; Säljö, 2010). 

Aktivitetsdimensionen är också framträdande i Collins och Halverson (2010), 
som menar att de nya teknologierna skapar möjligheter till lärande vilka utma-
nar det traditionella utbildningsväsendet sätt att bedriva undervisning på. Ut-
maningen består i att de avviker från industrisamhällets inriktning mot mer lik-
riktade massutbildningar, standardiserade examinationer och syn på kunskap 
såsom något konstant, vilken läraren i egenskap av expert har att förmedla. Den 
lärande kan inte längre uppfattas som en passiv kunskapsmottagare. Istället 
främjar den nya informationstekniken en högre grad av individanpassning och 
en mer mångfacetterad syn på kunskaps- och ämnesexpertis. Inte minst vad 
gäller det sistnämnda konstaterar Collins och Halverson att det i skolan är pro-
blematiskt att särskilja mellan kunskapsexpertis och auktoritet, och därmed lös-
göra dessa begrepp från varandra. Vidare finner de en anledning till denna kon-
flikt i att informationstekniken i sig utmanar en kunskapssyn som premierar in-
ternalisering av utantill-kunskaper och därigenom förkastar användningen av 
mer eller mindre externa resurser, som tekniska artefakter. Istället kan den nya 
tekniken sägas främja en mer aktivitetsbaserad syn på kunskap och lärande, vil-
ken snarare fokuserar hur och var kunskaper uppbringas och tillämpas.  

Just genom att skolan, enligt Collins och Halverson (2010), har strävat efter 
att upprätthålla ett just-in-case framför ett just-in-time-lärande utmanas även de 
bildnings- och kunskapsideal som skolan företräder. Samma perspektivförskjut-
ning ifråga om lärandets fokus från frågorna om ”Vad?” till ”Hur?” är framträ-
dande i Brown och Adler (2008). Med begreppet social learning betonas kun-
skap och förståelse som social konstruktion, intimt knuten till interaktion med 
och dialog kring innehåll och praktik. Kunskapen kan inte förmedlas eller över-
föras i fristående och stabila delar, men den kanske viktigaste aspekten i Browns 
och Adlers diskussion om kunskap som social konstruktion är att det sociala lä-
randet i allt mindre utsträckning kretsar kring att lära sig om för att istället 
handla om att lära sig att bli. 

Expressivitet 
Många som ägnar sig åt forskning inom sociala medier, och då särskilt sociala 
nätverkstjänster, fäster uppmärksamhet på de gemenskaps- och tillhörighets-
främjande värdena (se bl.a. boyd, 2007; Livingstone, 2008; Parameswaran & 
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Whinston, 2007a). Värdet i tekniken som en gemenskaps- och tillhörighets-
främjande resurs blir också tydligt i forskningen om teknikanvändning inom ut-
bildning. Elevens medvetenhet om det sociala sammanhanget, dvs. en existe-
rande, nätburen publik, anses – tillsammans med verktyg för produktion – ut-
göra klart främjande faktorer för både motivation och lärande (BECTA, 2008; 
Wheeler m.fl. 2008). 

Ett ytterligare värde som åtföljer användningen av sociala medier finner 
Schroeder m.fl. (2010) i möjligheterna att berika undervisningen med nya och 
bättre metoder för lärande. Kollaborativt och reflexivt lärande visar sig gynnas 
av ett stärkt samspel mellan studenterna där mer av individuellt skapade publi-
ceringar ofta kan initiera en positiv spiral av återkoppling och utmanande reso-
nemang bland de medstuderande. Detta bidrar till fler och vidgade perspektiv 
samt utvecklad analysförmåga. Schroeder m.fl. finner också att det individuella 
skapandet och studentens självständiga lärande gynnas av att man i undervis-
ningen nyttjar öppna och okonfigurerade webbapplikationer, vilka inbjuder den 
studerande att själv skapa och forma sina resurser för lärande. Dessutom visar 
de att många nätverksajter tenderar att leva vidare med varierande syften efter 
att kurser och projekt, till vilka de knutits, har avslutats. Schroeder m.fl. pekar 
också på värdet i exponeringen, av såväl studerande som utbildningsanordnare, 
för att etablera kontakter med samhällslivet. Inte minst ligger ett värde i att de 
studerande kan sammanföras med branschföreträdare och framtida arbetsgi-
vare. 

Det finns uppenbara kopplingar mellan expressiviteten i en webbförlagd 
arena och sätten att som individ både framställa och skapa sig själv. Livingstone 
(2008) ser ett samband mellan identitetsutveckling och individens sätt att kom-
ponera och forma utseendet på sin sociala nätverkssajt. Mycket tyder på att in-
dividen med stigande ålder alltmer lämnar den självfokuserade expressiviteten i 
sättet att förhålla sig både till sig själv och andra (identity as display). Individen 
går från en uppfattning om sig själv som fullständigt unik och självskapad, till en 
förståelse av den egna identiteten som ömsesidigt formad och inbäddad i den 
sociala kontexten (identity through connection). Inom utbildningens hägn är det 
dock mindre troligt att de lärande ska hänge sig åt några mer omvälvande och 
utsvävande identitetsuttryck. Däremot ligger det närmare till hands att indivi-
dens webbförlagda närvaro och aktiviteter kan leda till ett förändrat förhållande 
till sin egen roll, i riktning mot ett öppnare sätt att vara och agera, inom under-
visningsgruppen. En anledning till denna möjliga förändring anses vara upple-
velsen av en lägre grad av självexponering, som gränsar till känslan av att vara 
anonym, trots en medvetenhet om att det motsatta förhållandet faktiskt råder 
inom den interagerande gruppen i vilken individen ingår (Johnsson, 2009). 

En mindre bejakande aspekt på öppenheten och expressiviteten är medier-
nas exponerande och gränsöverskridande karaktär, som bidrar till en upplevelse 
av risktagande och osäkerhet. Den mest uppenbara risken hör måhända till In-
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ternets oförlåtande och oåterkalleliga natur i den bemärkelsen att upphovsman-
nen förlorar kontrollen över sitt bidrag eller inlägg i samma ögonblick som 
pubbliceringen är gjord (BECTA, 2008). Skolan ställs härigenom inför ett ofrån-
komligt dilemma då den bör främja elevers kreativitet och sociala lärande, som 
står till buds genom webbtekniken, på samma gång som skolan också har att 
förhålla sig till de risker som åtföljer exponeringen av eleverna och deras uttryck 
på webben (Sharples, Graber, Harrison & Logan, 2009). Hemmi, Bayne och Land 
(2009) framhåller riskfaktorerna som en av orsakerna till att det bland lärare 
råder en viss kluvenhet ifråga om användningen av sociala medier i under-
visningen. Lärare tillerkänner visserligen medierna värdet av att stimulera till 
djupare förståelse, konstruktiv dialog och kritiskt förhållningssätt, samtidigt 
som de försöker kväva eventuella riskbeteenden i sin linda. Till dessa kvävnings-
försök räknas exempelvis beskärande av öppenhet gentemot omvärlden, mer 
styrande bedömningskriterier eller införande av autenticitetskrav kunna räknas. 
Det sistnämnda, där möjligheten till anonymitet beskärs, kan få negativa följder 
för frimodigheten och viljan att bearbeta och bidra till produktionen av texter. 
Hemmis m.fl. slutsats blir därför att nya medier, eller snarare användningen av 
dessa, inte – i sig själva – leder till nya sätt att skriva eller vara inom ramarna för 
högre utbildning. 

I diskussionen om huruvida sociala medier kan eller ska välkomnas som 
emancipatoriska förutsättningar eller behandlas som hotfulla kan man även lyf-
ta frågan om sociala mediers användning verkligen är så given, eller – om man 
så föredrar – givet expressiv, som det ibland tycks förutsättas. Murrays och Hou-
rigans (2008) svar på frågan kan anses vara nekande, så långt kunskaperna om 
och erfarenheterna av universitetsstuderandes blogganvändning är tillämpliga 
på företeelsen sociala medier som sådan. Denna studie, som uppmärksammar de 
studerandes ovilja till såväl allmän öppenhet som att göra sina bloggar åtkom-
liga för släkt, vänner och medstuderande, understryker, sammantaget med de 
beskrivningar som tar fasta på bloggens mer reflexiva och metakognitiva värden 
(jmf BECTA, 2008), behovet av nyanserade bilder av sociala webbapplikationers 
användningssätt och egenskaper.  

Till sist bör vi även lyfta frågan om individens sociala samspel med gruppen 
och, inte sällan, konstanta bevakning av sin ställning och identitet i – gruppen. 
De sociala relationerna utgör en stor del av drivkraften till den ofta intensiva och 
tidskrävande aktiviteten på de sociala nätverkssajterna. Det sociala relationer-
nas betydelse får också implikationer ifråga om sociala mediers användning i 
skolan och hur elevers identiteter ska hanteras. Det kan i detta sammanhang 
vara värt att beakta Livingstones (2008) slutsatser om att personlig integritet 
för nätverksaktiva inte handlar så mycket om mängden och graden av personligt 
utlämnande information utan om individens makt över vilka som ska ingå i den 
grupp som har rätt att ta del av denna. Utifrån denna integritetsdefinition infin-
ner sig då frågor som rör de sätt på vilka utbildningsanordnaren bör förhålla sig 
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till rimligheten i att uppmana till utlämnande och expressivitet i en social kon-
text som inte är självvald av individen. Om inte det egna privata självet står på 
spel för individen – dvs. om valen av identitetssignalerande användarnamn, äm-
nena som ska kommuniceras och den sociala kontexten, gemenskapen inom och 
mot vilken individen har att uttrycka och spegla sig själv, upplevs som beskurna 
– berövas då de sociala medierna i skolan sin lockelse och spänning?  

Dialogens betydelse och teknikens betydelse för dialogen 
I bilderna av undervisningens och de sociala mediernas ömsesidiga möte som 
framträder i forskningen fästs, som vi har sett, stor vikt vid kollaborativt lä-
rande, gemensam kunskapsbildning och elevers medskapande. Dessa processer 
förutsätter diskussion och dialog i undervisningssituationen. Även om Malm-
bergs (2006) studier av dialogens betydelse för lärande och kollektiv kunskaps-
bildning fokuserar på webbaserade diskussionsforum, vilka inte behöver vara 
synonyma med sociala medier, torde emellertid hans upptäckter och resone-
mang äga giltighet i en analys av sociala mediers roll i undervisningen och bety-
delse för kommunikationen. Malmberg ger en något dubbelbottnad bild av att 
bedriva undervisning via webbaserade diskussionsytor: Å ena sidan skapar fler-
stämmigheten och de öppna yttrandena i dessa forum förutsättningar för kollek-
tiv kunskapsbildning, genom att de inbjuder till såväl meningstolkning och gen-
mäle. Å andra sidan framtonar en bild av webbaserade diskussionsaktiviteter, 
som indikerar en dåligt tillvaratagen potential då samtalsinläggen tenderar att 
bli alltför åsiktsmässigt likriktade för att mynna ut i en dialog. Därtill visar sig 
deltagarna i mycket liten utsträckning åberopa eller referera till externa källor, 
vilket begränsar både den kunskapliga och den källkritiska nivån på samtalet. 

Malmberg (2006) urskiljer diskussionen, uppgiften respektive kunskaps-
bildningen som tre olika strategier för kollaboration i grupp. I den grupp där 
kollaborationen främst är inriktad på diskussion minner kommunikationen i 
mångt och mycket om det vardagliga samtalet, som då kretsar kring och refere-
rar till deltagarnas egna tankar. I gruppen läggs stor vikt vid social sammanhåll-
ning och välvilja, vilket också innebär ett antiauktoritärt förhållningssätt.  Den 
grupp som låter uppgiften styra kollaborationen tenderar att premiera lärarens 
information, instruktioner och utvalda stoff framför bidrag från de medstude-
rande eller material från externa källor. I och med den starka uppmärksamheten 
som riktas mot den undervisande läraren får därmed den studerandebaserade 
och gemensamma kunskapsbildningen en relativt undanskymd roll. Den tredje 
gruppen utgörs av den kunskapsbildandet som strategi för kollaboration. Grup-
pen nyttjar ett brett spektra av referenser, däribland egna tolkningar och åsik-
ter, samtidigt som den präglas av en medvetenhet om vikten av att förhålla sig 
till auktoriteter inom ämnesområdet. Denna medvetenhet syns leda till mångfa-
cetterade, kritiskt granskande och välbearbetade inlägg. Genom den betydelse 
ämnets auktoriteter får kräver kollaborationen att gruppdeltagarna ger tid till 



 6. Lärare, undervisning och sociala medier 

124 
 

förberedelser och reflektion innan respons avges – något som den externe be-
traktaren, ofta kan uppfatta som passivitet eller inaktivitet. Malmberg (2006) 
ser en risk att de genomarbetade och perspektiviska inläggen upplevs alltför 
monologiska för att kunna bli föremål för en dialog.  

Även Johnsson (2009) diskuterar studenters interaktivitet på webben. Det 
tidskrävande formuleringsarbetet beror enligt henne inte enbart på de stude-
randes källkritiska hållning och sätt att förhålla sig till de akademiska kraven. 
Teknikanvändningen förändrar förutsättningarna för kommunikationen. Den 
kanske mest påtagliga förändringen är att tekniken förmenar de kommunice-
rande parterna uttryckssätt såsom gestikulering, ansiktsuttryck och intonation. 
Det skrivna ordet får härmed en långt större betydelse, i jämförelse med den 
verbala kommunikationen. Avsaknaden av kroppsspråket, som viktiga delar i en 
tolknings- och förståelseprocess, syns kräva en större noggrannhet i formule-
ringsarbetet, gränsande till övertydlighet. En ytterligare konsekvens är att med 
den asynkrona och webbaserade dialogen också följer en relativ långsamhet och 
en kommunikativ utdragenhet, vilket skiljer den från den verbala dialogens di-
rekta växlingar. Det finns enligt Johnsson (2009) mervärden i denna långsamhet, 
dels medges den lärande tid till reflektion och formulering innan inläggen avges 
och dels medges möjlighet att återvända till och analysera det förda samtalet.  

De studerandes upplevelser av kommunikationssvårigheter och osäkerhet 
inför valen av uttrycksätt, tonlägen och ansatser som minimerar riskerna för 
missförstånd visar sig även i Schroeders m.fl. (2010) studie av användningen av 
sociala medier i högre utbildning. Studien, som särskilt fokuserar användningen 
av bloggar i undervisningen, påvisar därtill svårigheterna att få till stånd en fun-
gerande interaktion kring alla studenters bloggar. Avsaknaden av en välfunge-
rande dialog tar sig uttryck i att kommentarsverksamheten tenderar att endast 
omfatta ett fåtal välbesökta bloggar medan andra medstuderandes bloggar inte 
möter något större intresse. 

Schroeders m.fl. (2010) uppmärksamhet på den skevt fördelade dialogen, 
som följer den åtskillnad som studerande gör mad avseende på varandras blog-
gar, skulle kunna benämnas som en asymmetriproblematik Det finns likheter 
mellan tanken på en sådan asymmetri och vad framgår i Malmbergs (2006) ovan 
behandlade studie av kollaborationens strategier. Studien visar att en hög grad 
av interaktion mellan deltagare i nätbaserade diskussionsgrupper till trots, ten-
derar deltagare i en och samma grupp att informellt delas upp i en kärngrupp, 
inom vilken en stor del av samtalen fördes och en mer perifer, där samtal kunde 
föras med individer i kärngruppen men inte med andra i periferin. En del av för-
klaringen till denna problematiska asymmetri syns vara den bland studerande 
ofta förekommande motviljan till eller rädslan för exponering, vilken är svår att 
undgå i sammanhang där pedagogiska aktiviteter förläggs på webbaserade ytor. 
Gilbert m.fl. (2007) hävdar att de studerande ofta uppskattar och vill använda 
sig av webbaserade forum, medan de samtidigt hyser en påtaglig motvilja till att 
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vara de som initierar ämnen eller är först ut i olika diskussionstrådar. Ett sätt att 
få till stånd den dialogen inom elevgrupper i webbaserade och asynkrona lär-
miljöer är, för Gilbert m.fl. (2007), att enträget uppmana eleverna att rikta frågor 
till varandra. Detta är dock inte något som saknar implikationer för maktförhål-
landena inom en grupp. Frågeställandet utgör ett risktagande såtillvida att såväl 
frågeställaren och de av frågan berörda löper risken att tillskrivas ignorans och 
otillräcklighet. Därtill kan frågeställaren av sin omgivning uppfattas som ut-
övande en sorts självförhärligande kunskaplig överlägsenhet. Å andra sidan tor-
de, vilket Johnsson (2009) påtalar, den nätburna kommunikationen inte upplevs 
lika skarpt utmanande och exponerande som den direkta och verbala kommuni-
kationen i klassrummet. Man kan snarast anta att frågeställandet många gånger 
nyttjas av drivna och kunniga elever i syfte att undvika att omge sina inlägg med 
en alltför väl tilltagen aura av tvärsäkerhet och storslagenhet samt att härige-
nom inbjuda till respons (Johnsson, 2009). 

Ännu en, och i vissa avseenden utmanande, aspekt av den sociala datoran-
vändningen lyfts fram av Parameswaran och Whinston (2007b). De påtalar den 
tynande perspektivism som riskerar följa i de sociala mediernas kölvatten. Ris-
kerna, som är förbundna med alla länkningar, citeringar och kommentarer kring 
vilka företeelsen sociala medier kretsar, består enligt Parameswaran och Whins-
ton i formandet av konformistiska kluster som odlar och slår vakt om vissa åsik-
ter och sätt att betrakta världen, medan andra perspektiv trängs ut. De beskriver 
faran i en tilltagande konformitet enligt följande: 

[C]ommunities of similar interests cluster together and echo similar 
viewpoints and feed on sympathetic content, while excluding dissenting or 
diverging content. Audiences that increasingly rely only on their communities 
for information can become insulated from reality and the collective bias of 
communities can become more strongly pronounced. From a social 
viewpoint, the net outcome is not desirable here (s. 775). 

Parameswarans och Whinstons (2007b) perspektiv på framväxten av alltmer 
konformistiska kluster tangeras i någon mån av Malmberg (2006), men uteläm-
nas av Coffin, North och Martin (2009). De sistnämnda väljer istället att lyfta och 
problematisera den nätburna dialogen utifrån andra infallsvinklar. Coffin m.fl. 
(2009) anser att kommunikationen i webbaserade och asynkrona diskussionsfo-
rum ofta visar sig sönderfalla i en mängd olika infallsvinklar och åsikter, snarare 
än att sträva mot något slags konsensus eller gemensamt tolkningssätt. Just i det 
att användarna lockas till nya tankebanor och sätt att tänka skulle därmed ut-
göra detta verktygs mest betydelsefulla karaktärsdrag. Coffin m.fl. har därtill vi-
sat att det rent sociala utbytet utgör ett vanligt förekommande inslag i de för 
undervisningssyften upprättade diskussionsforumen och att avsaknaden av so-
cialt inriktade konversationer har en menlig inverkan på kvaliteten i det ämnes-
relaterade utbytet. De sociokulturella samt sociokognitiva företrädarnas syn på 
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dialogens och argumentationens respektive konfliktens och konfrontationens 
betydelse för ett fördjupat lärande förefaller delas av och värdesättas av flertalet 
studerande. I realiteten är det dock, enligt Coffin m.fl. (2009; jmf bl.a. Schroeder 
m.fl. 2010), relativt få studerande som i någon större utsträckning deltar i argu-
mentativa och ifrågasättande kommentarer och dialoger på webben. En för-
klaring till den ofta låga aktivitetsnivån i de webbaserade diskussionsforumen 
finner Coffin m.fl. vara att ett uteblivet svar eller en kommentar inte uppfattas 
som lika konventionsomgärdat och normbrytande som det direkta, verbala sam-
talet – även om det kan beröva berörda elever deras lust att delta. Andra sanno-
lika förklaringar kan vara att asynkrona webbforum helt enkelt inte är lämpliga 
för att stödja dialog och argumentativt baserade lärprocesser eller att pedagogi-
ken och metoderna rörande denna typ av teknik måste utvecklas. 

Förändrade hierarkier 
En av de förväntade konsekvenserna av sociala mediers användning i undervis-
ningen anses, som tidigare omnämnts, vara de utmaningar som riktas mot eta-
blerade hierarkier, synen på produktion och värdering av kunskap (Anderson, 
2007; Dede, 2007; Eijkman, 2008). Omsvängningen i uppfattningen om eleven, 
från att betraktats som en passiv mottagare till att tillskrivas rollen som aktiv 
kunskapsproducent, diskuteras även av Condie och Livingston (2007) samt Vie 
(2008), vilka anser att utvecklingen förebådar ett skifte av maktförhållandena i 
klassrummet – eller kanske snarare ett raserande av de där befintliga hierarki-
erna och rådande maktstrukturerna. En konsekvens av de nya maktförhållanden 
är att skolan inte längre har makten över informationen och kan därmed inte 
välja vilken typ av information som människor ska tillåtas konfronteras med och 
använda sig av (Säljö, 2010). En annan konsekvens utgörs av den förändrade sy-
nen på kunskap och kunskapens grundvalar, så tillvida att den utbredande an-
vändningen av sociala medier tenderar att undergräva empirismen som ut-
gångspunkt för analys och i debatt, för att istället ersätta den med kommente-
randet och åsiktsrefererandet (BECTA, 2008). 

Nya roller för lärare som likar bland jämlikar 
I forskningen framträder ett antal perspektiv i vilka pedagogens användning av 
sociala medier i klassrummet har kommit att betraktas. Ett av dessa perspektiv 
skulle kunna sägas vara det pedagogiskt möjliggörande vilket tar fasta på de 
ökade möjligheterna till inblick i de studerandes lärprocesser, tidigare stödinsat-
ser och en mer kvalitativ och individualiserad handledning (Minocha, 2009). 
Genom ökande förekomst av respons från andra stärks därtill den lärandes bild 
av sina egna prestationer och möjligheter att själv identifiera förbättringsområ-
den. De ökade möjligheterna till respons, från såväl medstuderande som lärare 
både inom och utanför det fysiska klassrummet ses som betydelsefyllt. Förde-



 6. Lärare, undervisning och sociala medier 
de (rev.) 

127127 
 

larna med att från skolans håll erbjuda flera forum för respons består bl.a. i de 
ökande möjligheterna att bemöta varierande frågor och behov och i att den stu-
derande tillåts välja en lägre grad av direkt exponering, och därmed kan undvika 
de eventuellt åtföljande känslorna av genans (Hwang & Arbaugh, 2009). Därtill 
fästs fokus på den förbättrade kommunikationen mellan lärare och de stude-
rande som en av de sociala mediernas styrkor. Den förändrade kommunikatio-
nen och dialogen i undervisningen, som både intensifieras och antar mindre for-
mella former anses ha en kvalitetshöjande inverkan på lärupplevelserna i stort 
(Schroeder m.fl. 2010).  

Det finns en utbredd och uppenbar ovilja till att betrakta de nya medierna, 
eller tillskriva dem rollen, som några slags överföringskanaler för kommunika-
tion. Istället tenderar de att förstås som aktiva och verksamma delar i gruppers 
och gruppmedlemmarnas sociala samspel (Hollingshead & Contractor, 2006). 
Denna förståelse får följder för, men kan också ses som en naturlig konsekvens 
av, uppfattningen om lärarrollen i mötet med de sociala medierna. Betoningen 
läggs på lärarens möjligheter till interagerande undervisningsformer som byg-
ger på samverkan och utbyte istället för på mer förmedlingsinriktade (Condie & 
Livingston, 2007; Minocha, 2009). 

Ett annat perspektiv, som går att urskilja i forskningslitteraturen kring ut-
bildning och sociala medier, består i utmaningen som åtföljer teknikanvänd-
ningen i klassrummet. Härmed inte sagt att de båda perspektiven, dvs. det peda-
gogiskt möjliggörande respektive utmanande, på något sätt behöver utesluta 
varandra. Det går med andra ord att vara välvilligt inställd till sociala medier 
som verktyg i den pedagogiska verksamheten och samtidigt vara medveten om 
att användningen kan medföra undervisnings- och professionsrelaterade spän-
ningar och konflikter. Ett av dessa spänningsfält utgörs av förhållandet mellan 
teknikanvändningen och synen på undervisning, kunskap och lärande. Här kan 
antas att sociala medier, så tillvida att de innebär att en allt större tonvikt läggs 
på gemensamt kunskapsbyggande och användargenererat innehåll, har en be-
skärande inverkan på lärarens utrymme i undervisningen och därmed på bilden 
av den undervisande läraren som det kunskapsbärande navet kring vilket 
verksamheten kretsar (BECTA, 2008). Lärarens eventuella upplevelse av osäker-
het inför tekniken torde kunna bidra till en sådan rollförändring och perspektiv-
förskjutning. Invändningar mot och låga förväntningar som undervisande peda-
goger inte sällan framför och hyser, ifråga om användningen av sociala medier i 
undervisningssammanhang, visar sig ofta vara förbundna med en låg tilltro till 
den egna förmågan att hantera webbtekniken (Higdon & Topaz, 2009). Men 
även för den teknikbehärskande, och därtill epistemologiskt utmanande, peda-
gogen kvarstår en rad utmaningar som kan komma att göra sig påminda när de 
sociala medierna införs som resurser i verksamheten. En sådan utmaning utgörs 
av den, i vissa fall avsevärda, arbetsbelastning för läraren som initiering och 
administration av sociala medier i undervisningen har påvisats kunna utgöra. 
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Till denna handhavandeaspekt kommer den pedagogiska, med avseende på möj-
ligheterna att finna effektiva sätt på vilka läraren kan följa eleverna och deras 
lärprocesser, särskilt med tanke på mängden applikationer som kan vara i 
samtidig användning i en och samma undervisningsgrupp eller kurs (Minocha, 
2009).  

En annan utmaning tar fasta på en ibland förekommande osäkerhet bland 
lärare ifråga om viljan hos eleven att utföra de på webben förlagda uppgifterna, 
medverka till nätburen dialog och kommentarsverksamhet eller blotta sin bris-
tande förståelse eller sina funderingar (Higdon & Topaz, 2009). Oavsett om det 
handlar om en vana vid och tillgång till sociala webbtjänster eller om, vilket 
förefaller minst lika troligt, att somliga studerande helt enkelt efterfrågar en 
pedagogik som är mer förmedlande till sin karaktär kan läraren här sägas ha ett 
eventuellt dilemma att hantera (jmf Dohn, 2009; Gilbert m.fl. 2007). Frågan om 
hur utbildninganordnarna, och inte minst den undervisande läraren, ska finna 
framkomliga sätt att förhålla sig till och hantera de utmaningar som åtföljer 
användningen av sociala medier i den pedagogiska praktiken för oss in på det 
tredje perspektivet, strategierna. 

Genom forskningen framträder en något spretig bild, som till sina delar 
uppvisar skiftande nivådjup, när frågan om ett pedagogiskt förhållningssätt till 
och hanterande av sociala medier adresseras. Vissa som ägnar sig åt forskning 
på området påtalar utmaningarna och behovet av handledningar i hur de sociala 
webbverktygen ska användas på mest lämpade pedagogiska sätt och, i synner-
het, hur väl lämpade uppgifter och examinationer ska utformas (Minocha, 2009). 
Andra påtalar den intuitiva och relativa enkelheten i användningen av sociala 
medier, vilket då minskar lärarens behov av ett mer formaliserat IT-stöd 
(Higdon & Topaz, 2009).  

Inte minst i den mer teoretiskt hållna forskningen syns teknikens praktiska 
användning i undervisning vara av underordnad betydelse, medan fokus fästs på 
utmaningen att förstå användningens förändrande inverkan på lärande, kun-
skapssyn och maktförhållanden som möjligheter. Här tenderar således sociala 
mediers inneboende värden och syften att uppmärksammas som en möjliggö-
rande grund för den pedagogiska praktiken, I praktiken har då de studerande att 
inta de nya och givna rollerna av såväl medskapare och kunskapsbildare som, i 
viss utsträckning, medbedömare och expertgranskare (jmf Dede, 2007, 2008; 
Eijkman, 2008). Det sistnämnda sättet att närma sig frågan om sociala medier i 
undervisningen kan jämföras med exempelvis Schroeder m.fl (2010), vilka 
diskuterar teknikanvändningen ur ett mer praxisnära perspektiv. Fastän sociala 
medier anses kunna stimulera och inbjuda till reflexivt lärande, fildelning och 
kollaborativt författande påtalar de att en sådan användning inte lär infinna sig 
av sig självt. Det räcker med andra ord inte att som utbildningsansvarig endast 
introducera de studerande för tekniken och sedan överlämna till dem att 
upptäcka och utveckla socialt dynamiska lärmiljöer – där till är tiden, som är 
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avsedd för undervisning vanligtvis alltför begränsad. Schroeder m.fl (2010) 
framhåller att minst lika mycket uppmärksamhet måste ägnas åt att tillsammans 
med de studerande resonera kring hur man kan använda och förhålla sig till 
dessa verktyg så att de dynamiska lärmiljöer som de inbjuder till ka n upprättas. 
Charsky m.fl. (2009) – vilka refererar till O’Hair, Friedrich och Dixon (2008) – 
uppmärksammar att mötet med nya kommunikativa situationer, eller upplevel-
sen av bristande färdigheter i hanteringen av ny teknik, kan skapa ett slags 
kommunikationsångest (communication anxiety). Detta leder Charsky m.fl. 
(2009) till slutsatsen att pedagogisk användning av interaktiv teknik i utbildning 
kräver, oavsett om den sker inom eller utanför ett institutionellt administrerat 
CMS, tid till lärarledd introduktion och övning tillsammans med de studerande. 
Detta den sistnämnda gruppens tillskrivna digitala generationstillhörighet till 
trots. 

I den forskningsbaserade litteraturen kring införandet av sociala medier i 
den pedagogiska verksamheten påtalas ofta vikten av att integrera tekniken med 
undervisningen. Integrering berör flera aspekter av den pedagogiska verksam-
heten. En aspekter gäller utformningen av undervisningen och de däri ingående 
uppgifterna så att dessa främjar och upprätthåller behoven av samarbete och so-
cial interaktion. Härav följer också vikten av att ämnes- eller stoffvalen möjliggör 
ett brett spektra av åsikter och infallsvinklar. En annan, och därtill ofta starkt be-
tonad, aspekt handlar om att för lärarens del lyckas koppla samman teknikens 
användning och uppnåendet av de pedagogiska målsättningarna. Detta förhåll-
ningsätt vilar på slutsatsen att eleverna kommer att prioritera deltagandet i 
webbförlagda aktiviteter i samma utsträckning som den undervisande läraren 
prioriterar aktiviteterna som oundgängliga delar i examination och bedömning 
(Higdon & Topaz, 2009; Kerawalla m.fl. 2009).  

En stor del av forskningen visar på lärarens avgörande betydelse för huru-
vida sociala medier kan  komma till en praktisk användning i undervisningen 
som tillvaratar och frammanar elevernas aktivitet och delaktighet. Läraren för-
utsätts i dialog med de studerande skapa helhet och sammanhang för deras 
användning av  tekniken i den målstyrda verksamheten (jmf Schroeder m.fl. 
2010). Samtidigt påtalas faran i en alltför hög grad av lärarstyrning ifråga om 
teknikval och former för användning (jmf Kerawalla m.fl. 2009). Frågorna om 
lämplig grad och form av styrning liknar de om lärarens aktivitet och närvaro. 
Även om många studerande efterfrågar lärarens närvaro och aktivitet i olika lär- 
och interaktionssammanhang (Gilbert m.fl. 2007) visar emellertid flera studier 
på lärarnärvarons hämmande inverkan de studerandes diskussionsbenägenhet 
och kunskapsutbyte (se bl.a. Johnsson, 2009; Malmberg, 2006). Lärarens inspel 
riskerar därmed att av de studerande att uppfattas som svårligen utmanade 
expertutlåtanden (Dohn, 2009). En ytterligare infallsvinkel på lärarens roll och 
aktivitetsnivå utgår från den i viss mening demokratiska idékonstruktionen runt 
Web 2.0-företeelsen, som bl.a. innefattar tanken på Wisdom of the Crowd. Denna 
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tanke bör enligt Wheeler m.fl. (2008), så tillvida att den tas på allvar, föranleda 
läraren att bara agera moderator och inte ikläda sig en aktiv roll i webbaserade 
elevforum. 

Det ovan sagda visar på uppfattningar om hur tekniken på olika sätt, om den 
hanteras rätt, kan främja lärande och kunskapsbildning.  Det visar även på vil-
ken roll läraren har att inta och förhålla sig till. Forskningen kring undervisning-
ens utformning och de sociala mediernas användning syns ingalunda vara enty-
dig eller odiskutabel. Den är beroende av en mer eller mindre uppenbar förank-
ring i föreställningar om såväl tillvaron och kunskapen som människan och tek-
niken. Dessa föreställningar blir avgörande för frågor om vilken utsträckning 
pedagogen genom ska styra över teknikval och användning samt vilken roll och 
delaktighet pedagogen ska ha i aktiviteterna. 

Lärande i nya maktförhållanden 
De studerande har visat sig värdesätta det personliga friutrymmet när det gäller 
val av teknik i utbildningen. Upplevelser av att själv få upptäcka, erövra och an-
passa tekniken visar sig vara avgörande för en framgångsrik integrering av tek-
nikanvändning och undervisning (Conole, 2008). Detta friutrymme för teknikval, 
som åtföljer en öppen dialog med de studerande om möjliga användningsområ-
den för sociala medier i undervisningen, får konsekvenser för maktförhållan-
dena mellan läraren och de studerande. För att upprätthålla både entusiasm och 
en hög aktivitetsnivå menar Kerawella m.fl. (2009) att läraren bör låta den lä-
rande anpassa användningen av sociala medier efter sina personliga behov, 
istället för att i undervisningen väva in en obligatorisk och likriktad användning. 
Användandet av obligatorium och likriktningskrav som styrmedel uppfattas inte 
heller av Conole (2008) som något vägvinnande förhållningssätt eftersom de 
studerande, i de fall där den av utbildningsanordnaren utvalda tekniken inte 
upplevs hålla måttet, ändå finner sätt att kringgå denna till förmån för den själv-
valda tekniken. 

En annan aspekt av de studerandes nya möjligheter att påverka undervis-
ningens utformning anses vara ett ökat kommunikativt flöde mellan de lärande 
och läraren. Ett konkret exempel ges av Higdon och Topaz (2009) som beskriver 
hur lärare via prenumerationstjänster (RSS) samlar kommentarer och tankar 
kring lärstoffet från individuella studentbloggar. De bilder som framträder kan 
därmed kontinuerligt återkopplas till undervisningen, vars upplägg och disposi-
tion då kan anpassas till och förändras efter individernas behov av förtydligan-
den och stödinsatser. De sätt på vilka de sociala medierna öppnar för den stude-
randes möjligheter till inflytande över lärresurserna, men även den egna lärpro-
cessen (Higdon & Topaz, 2009), kan sägas utgöra en tredje aspekt. Den lättill-
gängliga webbtekniken har gjort det enkelt för den studerande att upprätta egna 
dokumentationsytor på vilken den lärande kan samla, bearbeta och organisera 
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information och lärobjekt, upprätta minnesanteckningar samt reflektera över 
undervisningsmålen och den egna lärprocessen.  

En ytterligare maktaspekt som bör uppmärksammas gäller det förändrade 
uttrycket. Vissa studier tycks indikera att webbaserade undervisningsmiljöer 
erbjuder eleverna mer likartade möjligheter till lärande genom att uttrycksmöj-
ligheterna är mer jämnt fördelade då elevers anspråk på utrymme inte är av 
samma nollsummekaraktär som i det analoga klassrummet. De i traditionell un-
dervisning dominanta eleverna skulle med andra ord inte ha samma möjligheter 
att upprätthålla sin dominans (Johnsson, 2009). Webbaserade aktiviteter, sin 
skriftligt kommunikativa fokus till trots, kan antas medverka till att skriftlig 
språkhantering inte blir lika särskiljande elever emellan, eftersom de ofta erbju-
der direkt access till olika skriv- och stavningshjälpmedel (Malmberg, 2006). 
Därtill har den asynkrona och webbaserade dialogens långsamhet förts fram 
som en positiv och främjande faktor för språkligt hämmade studerande (Johns-
son, 2009).  

Till detta kommer att användning av de sociala webbtjänsterna kan leda till 
en förändrad syn på genus och könsmönster. Den genom forskning förhärskande 
bilden har varit sådan att kvinnor i jämförelse med män tenderar att i högre ut-
sträckning uttrycka sig artigt, känslosamt, stöttande och fåordigt emedan män är 
relativt mångordiga, sarkastiska och utmanande (Herring & Paolillo, 2006). Det-
ta är dock bilder som har kommit att ifrågasättas. Från att tidigare ha uppmärk-
sammat manligt dominerande maktförhållanden i webbaserade aktiviteter har 
forskningen alltmer kommit att påvisa en maktutjämning mellan könen. Dock 
tyder Johnssons (2009) studie på att kvinnor tenderar att tystna i diskussions-
grupper som uppvisar manlig överrepresentation, emedan det omvända förhål-
landet inte tycks påverka de manliga deltagarnas aktivitetsmönster.  

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att även om de könsmässiga skillna-
derna tycks avta, tycks dock de socioekonomiska kvarstå: Barn med mindre 
gynnsamma förutsättningar uppvisar en generellt högre grad av exponering när 
det gäller Internetrelaterade risker – vilket ska ställas mot en lägre tillgång till 
Internetuppkoppling. Därtill visar Charsky m.fl. (2009) att användning av Web 
2.0-baserade tjänster som kommunikations- och samarbetsstöd i högre utbild-
ning tenderar uppvisa varierande utfall – och ibland skapa fler problem än lös-
ningar. Exempel på sådana problem är svårigheten att nå ut till alla användare 
av ett och samma onlineverktyg, vilket anses bero på att de Web 2-0-baserade 
aktiviteterna förefaller ha en splittrande inverkan inom de olika grupperna av 
lärande, vilka sönderfaller i fungerande grupper av informationseliter respek-
tive desillusionerade och isolerade individer i periferin.  
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Föränderlighet och behov av garanter 
Sociala medier, med all potential för den pedagogiska praktikena berikande som 
de kan innebära, tillför ytterligare komplexitet till en redan komplex undervis-
ningssituation. Denna komplexitet, konstaterar Bull m.fl. (2008), sammantagen 
med ett alltför knappt tilltaget tidsutrymme har,  vissa pedagogers framgångs-
rika insatser till trots, visat sig utgöra svårforcerade hinder för implemente-
ringen i skolan. Minocha (2009) har, som vi har sett ovan, påpekat att den enor-
ma floran av sociala webbverktyg kan vara svår att koordinera i en utbild-
ningsverksamhet inom vilken de studerande kan behöva lära sig att hantera en 
rad skiftande applikationer, beroende på den undervisande lärarens metod- och 
teknikval. Komplexiteten och föränderligheten får dock inte bara återverkningar 
på implementeringsmöjligheterna eller användarens förmåga att kunna orien-
tera sig i lärresurser och tjänsteutbud.  

För utbildningsorganisationens vidkommande kan avsaknaden av garantier 
för drift och säkerhet sägas utgöra ett mer formellt och allt påtagligare problem. 
I takt med att sociala medier blir alltmer integrerade i den reguljära undervis-
ningsverksamheten blir denna på samma gång mer sårbar (Schroeder m.fl. 
2010). Problemet med avsaknaden av säkerhetsgarantier rör särskilt säkrandet 
och dokumentationen av elevmaterial som läraren använder som bedöm-
ningsunderlag i betygssättningen. Här kan utbildningsanordnarens VLE eller 
LMS för vissa parter framstå som ett smakligare alternativ (Minocha, 2009).  

Svårigheterna beror dock inte enbart på att det för ändamålet avsedda verk-
tyg och lösningar saknas, utan kanske framförallt på de sociala mediernas efe-
mära och brokiga natur. Det är därför svårt att vid en given tidpunkt spara re-
surser och produkter, som i viss bemärkelse kan sägas karaktäriseras av öppen-
het, interaktion och revideringserbjudanden. En annan försvårande faktor är de 
sociala mediernas många gånger komplexa sammansättning, ofta bestående av 
olika slags medier och modaliteter. Det är alls inte givet att dessa olika mediala 
beståndsdelar är möjliga att dokumentsäkra eller lagra, och även om så vore fal-
let riskerar helhet och mening i kompositionen ändå gå förlorad (Anderson, 
2007). 

Härtill kommer risken för olaglig användning av sociala webbapplikationer 
och tjänster, vilken enligt Schroeder m.fl. (2010) kan uppstå genom antingen 
personalens, de studerandes eller den interagerande allmänhetens förskyllan, 
som oavsett upphovsgrupp lär inverka menligt på institutionens eller utbild-
ningsanordnarens rykte. Vidare diskuteras frågan om förhållningssätt ifråga om 
vad som ska anses vara utbildningsanordnarens ansvar och vad som hör till den 
privata sfären: 

[I]nteracting with students in the public domain raises data protection and 
privacy concerns because it is the responsibility of the institutions to protect 
student data; using the public tools in student assessment creates a range of 
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potential legal implications when the tools prove to be unreliable; and the use 
of teaching materials in the public domain is likely to create copyright 
implications (Schroeder m.fl. 2010, s. 168). 

Diskussionerna om gränsdragningar mellan utbildningsanordnare och stude-
rande inbegriper dock inte endast dokumentsäkringsrelaterade och upphovs-
rättsliga frågor. Den gäller i allra högsta grad utbildningsanordnarens ansvar för 
aktivitet och innehåll i olika sociala webbapplikationer som upprättas och an-
vänds av studerande i den pedagogiska verksamheten (Anderson, 2007). Inte 
minst föreligger en fara i att de sociala medierna nyttjas för kränkningar och 
mobbning, som riktar sig mot de studerande i verksamheten (BECTA, 2008).  

En framgångsrik användning av sociala medier i skolan grundar sig, enligt 
Minocha (2009), oftast i entusiasmen och drivkraften bland enskilda lärare. Av 
detta följer att den beslutsfattande delen av organisationen sällan har utarbetat 
någon form av policy för förhållningssätt till och användning av dessa webb-
tjänster – vare sig för personal eller elever. Sharples m.fl. (2009) visar dock att 
skolor på egen hand börjat anta direktiv för hur användningen av sociala webb-
tjänster ska hanteras i undervisningen och målar upp ett scenario av höjdta-
gande inför varje slags webbrelaterad riskfaktor. Många skolor visar sig redan 
praktisera begränsningar, när det gäller åtkomst till sociala webbtjänster, och 
Sharples m.fl. ser framför sig fortsatta sådana. Dessa riskerar att skapa en annan 
form av digital klyfta mellan elever som fritt nyttjar och utforskar sociala webb-
tjänster hemmavid och elever som utgår från den åtkomstbegränsande skolan i 
sin dator- och Internetanvändning.  

Gränsförändringar 
Människans mediesituation präglas idag av ett utbud som både till mängd och 
föränderlighet kännetecknas av oöverblickbarhet och de sociala medierna kan 
sägas ytterligare förstärka denna bild.   

Textbegreppet vidgas 
De internetburna nya medierna har fått betydande konsekvenser för männi-
skors upplevelse av, syn på och sätt att hantera texten . En konsekvens är den ut-
bredda selektiviteten och flyktigheten i våra möten med de texter som omger 
oss, vilka tenderar att bli mer eller mindre flyktiga beroende på graden av in-
tresse och upplevd relevans (Säljö, 2010). En annan är att de digitala och webba-
serade medierna påbjuder ett vidgat textbegrepp som innefattar nya uttrycks- 
och representationsformer (BECTA, 2008). Detta innebär en ny syn på texten 
som en multimodal uppenbarelse bestående av såväl skriven text som exempel-
vis bilder, symboler, grafer, animeringar och ljud. Av detta följer att den linjära 
textens traditionella läsordning och tolkning frångås till förmån för en syn på 
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text som skapade och omvandlingsbara versioner, vilka är mer centrerade kring 
användaren och betingade av situationen (Säljö, 2010). Förändringen blir, som 
tidigare nämnts, allt tydligare ifråga om Internetanvändarnas sätt att möta och 
förhålla sig till texten. Dessa förväntar sig att kunna angripa och konsumera en 
text efter nyfikenhet eller intresse och inte att behöva följa en linjär, eller av 
skribenten i förväg fastställd, läsordning (Adams, 2007; se även Gunder, 2007). 
Därtill råder inom denna grupp förväntningar om att få delta i en allmän kun-
skapsbildning och om att ges möjlighet till att både bidra med eget och att redi-
gera befintligt webbmaterial närhelst man så önskar (Adams, 2007). 

Den allt starkare betoningen på texten som multimodal, förhandlingsbar och 
indragen i ett skapande möte med läsaren får konsekvenser för uppfattningen 
om vilka kompetenser som mötet med texten förutsätter. Detta har föranlett dis-
kussioner kring behovet av att definiera en ny kompetens vilken går utöver den 
mer traditionella och textbaserade läs- och skrivkunnigheten. Ur dessa diskus-
sioner kan begreppet digital kompetens sägas ha uppstått, vilket exempelvis har 
kommit att utgöra en av åtta nyckelkompetenser i den Europeiska Unionens för-
sök att ge en samlad bild av den framtida samhällsmedborgarens kompetensbe-
hov. Kompetensresonemangen fokuserar av naturliga skäl inte endast en sam-
hälleligt övergripande nivå, utan inbegriper i allra högsta grad den nuvarande 
och framtida utbildningens utformning och innehåll (L394/10 SV, 2006-12-30). 

Oavsett de offentligt styrande digitala kompetensdefinitioner och riktlinjer 
utgör det förändrade textbegreppet både en möjlighet och utmaning som skola 
och utbildning har att förhålla sig till. Accentueringen av multimodala uttrycks-
former lär åtföljas av frågor kring gångbara bedömningskriterier och examina-
tionsformer och måhända även upprätthållandet av en kunskapsnivå på under-
visningen som korrelerar med målen. Inte minst svårigheterna att i sociala 
mediesammanhang identifiera vart skiljelinjerna mellan innovativ kreativitet 
och tankefattig plagiering löper lär spä på den osäkerhet som råder (BECTA, 
2008). Hemmi m.fl. (2009) tar fasta på sociala mediers instabilitet och kollabo-
rativa karaktärsdrag och ser häri en stor utmaning, riktad till utbildningsväsen-
det, ifråga om vilken syn på författarskap och äganderätt som bör råda. Det är 
inte helt okomplicerat och givet att inom skolans verksamhet praktisera en syn 
på text som tillfälligt gestaltad, vilken ingen ensam kan göra anspråk på. Hemmi 
m.fl. menar att skolan måhända måste fostra de lärande att bli mer frimodiga 
och utmanande och betrakta omarbetningar och ifrågasättanden av andras tex-
ter utifrån ett perspektiv av ansvarstagande och ömsesidighet i kunskapsbild-
ningen. Även den för skola och utbildning utmanande och känsliga idén om 
kollaborativt skapande och fleranvändarredigering har kommit att uppmärk-
sammats. Charsky m.fl. (2009) påtalar att vissa webbaserade tjänster för sam-
produktion och deras öppna karaktär kan skapa schismer i en grupp kring indi-
viders skiftande bedömning och urval av material, som publiceras inför ögonen 
på en inte alltid avsedd allmänhet.  
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Även Wheeler m.fl. (2008) visar att kollaborativt textskapande studerande i hög 
utsträckning hävdar rätten till vad de upplever vara sin intellektuella egendom. 
Vidare tycks dessa känslor växa sig starkare ju mindre anonymitet som präglar 
gruppen, dvs. att få sin text omarbetad eller borttagen av någon man har en 
relation till är mer laddat och kontroversiellt än om kollaboratören är anonym.  

De tidsliga och rumsliga gränserna 
Informations- och kommunikationstekniken kan, som Dede (2007) beskriver 
den, sägas ha medfört att det mänskliga tänkandet i allt högre utsträckning för-
delas mellan människor, mediala och digitala verktyg, personnätverk och över 
tid och rum. Även Hollingshead och Contractor (2006) fokuserar de nya medier-
nas upphävande av de tidsliga och rumsliga gränserna och ser häri långtgående 
konsekvenser för vad som definierar en grupp och en individs gruppdeltagande. 
Med uttrycket grupp avses sammanslutningar av människor vilka har ömsesi-
digt beroende målsättningar, är bekanta och samverkar med varandra samt hy-
ser känslor av samhörighet. Hollingshead och Contractor finner att gruppens ti-
digare bindning till ”samma tid, samma plats” har, som de tolkar det, genomgått 
en konceptuell förändring till att nu uppfattas som ”närhelst, varhelst” – eller 
kanske, rent av, ”alltid, överallt”. De förskjutna gränserna för tid och rum kan an-
tas leda till ett bemyndigande av individen att i högre utsträckning själv styra 
över det egna lärandet ifråga om innehåll, tidpunkt och huruvida det ska äga 
rum i ett klassrum, hemmavid, på arbetsplatsen eller någon annanstans samt 
frihet att själv avgöra formerna för lärandet (Collins & Halverson, 2010). Denna 
utveckling av synen på lärande torde inte bara få långtgående konsekvenser för 
individen och gruppen, utan också för den formella utbildningsverksamheten 
och aktiviteterna i klassrummet. 

Diskussionen om de förändrade tidsliga och rumsliga betingelserna är även 
tillämpbar på den konkreta undervisningssituationen, och då särskilt när asyn-
krona och webbaserade kommunikationsverktyg används. Sociala webbverktyg, 
som möjliggör en asynkron dialog kan, som vi tidigare sett, upphäva de krav på 
omedelbar respons som det verbala samtalet vanligtvis ställer. Tvärtom ges den 
studerande tid till reflektion och svarsförberedelse (Hwang & Arbaugh, 2009). 
Dock förefaller inte tiden, ens i dessa asynkrona sammanhang, vara en betydel-
selös faktor. Tidsfaktorn tycks, enligt Malmberg (2006), i vissa avseenden (till-
sammans med aktörernas sociala status) vara avgörande för graden av interak-
tion och respons på de webbaserade diskussionsytorna: Ju tidigare den stude-
rande publicerar sina kommentarer, eller om denna initierar en diskussion, des-
to högre är chanserna till respons från de övriga gruppdeltagarna. Alltför långa 
dröjsmål innebär för den studerande en hög risk att inte få någon respons över-
huvudtaget.  

Användningen av sociala webbapplikationer har även rumsliga konsekven-
ser. Hwang och Arbaugh (2009), utgår i sin studie från ett perspektiv av s.k. 
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blended learning, dvs. en blandning av både reguljär klassrumsundervisning och 
användning av sociala webbapplikationer. Studien visar hur klassrummet kan 
sägas ha kommit att sträckas ut till att innefatta även andra ytor och miljöer, ge-
nom att dialogen som påbörjas i det fysiska klassrummet fortsätter i de webba-
serade forumen. En annan rumslig aspekt står att finna i Marenzi m.fl. (2008), 
som visar att kunskaps- och informationsresurserna inte bara är olika till sin ut-
formning utan ofta också utspridda på en mängd olika lagringsytor, vilket gör att 
de webbanvändande eleverna måste hantera flera olika applikationer även om 
de olika lärresurserna är avsedda att vara beståndsdelar i ett enda undervis-
nings- eller kunskapssammanhang. Dessa forskares bild av lärmiljöernas frag-
mentisering torde få följder för elevers och studerandes möjligheter till upple-
velser av rumskänsla och sammanhang.  Om vi utgår från elevens möjligheter till 
konstruktion och deltagande finns enligt min mening ett annat sätt att förhålla 
sig till det förändrade rummet än vad som framhålls i Marenzi m.fl. Sociala me-
dier ger användaren möjligheter att skapa egna webbytor på vilka både den 
egna produktionen och andra resurser på webben kan samlas och organiseras. 
Här kan inte minst funktioner genom vilka prenumerationer kan upprättas och 
olika webbflöden dirigeras bidra till att minska upplevelsen av fragmentisering 
och utspriddhet. På så sätt kan sociala medier sägas ge både lärare och elever 
förutsättningar att utforma egna och andra slags klassrum, vilka torde ha alla 
möjligheter att erbjuda rumskänslor. 

Utbildning, individ och vidgade sociala dimensioner 
IKT-utvecklingen har liknats vid parallella rörelser vilka både främjar och präg-
las av ett sammanfallande av underhållning och utbildning, arbets- och privatliv 
(Lievrouw & Livingstone, 2006a).  Många ser i fokuseringen på mediernas soci-
ala dimension, vilket vi har kunnat notera i de föregående avsnitten, stora möj-
ligheter till större engagemang bland eleverna i formella utbildningssamman-
hang (Bull m.fl. 2008). Samtidigt finns ett spänningsförhållande mellan synen på 
lärande som en av auktoriteter strukturerad och arrangerad upplevelse och de 
sociala medierna, vilka snarare karaktäriseras av samarbete, föränderlighet och 
anarki (Ravenscroft, 2009).  

Den för lärandeändamål möjliggörande sociala dimensionen, som de nya 
webbaserade applikationerna erbjuder utbildningsverksamheterna, karaktärise-
ras inte bara av samarbete, dialog och skapande med direkta kopplingar till un-
dervisningsinnehåll, som ämnesuppgifter, utan kan även inbegripa de mer pri-
vata vardagligheterna. En av skolans utmaningar är, som Bull m.fl. (2008) ser 
det, att kunna tillvarata det informella lärande som sker i de studerandes möte 
med och användning av sociala medier, eller participatory media, som de väljer 
att benämna dessa. Selwyn (2009) beskriver å sin sida den sociala nätverkssaj-
ten som ett kontroversiellt inslag i det digitala utbildningslandskapet. Mycket 
beroende på den perspektiviska utgångspunkten ifråga om teknik och utbildning 
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kan sociala nätverkssajter anses ha en ringa, eller rent av nedbrytande, inverkan 
på utbildning och lärande – men uppfattas inte sällan som välgörande för de lä-
randes deltagande och motivation.  

I en studie av hur universitetsstuderande på sina Facebookväggar relaterar 
till sina akademiska studier och upplevelser finner Selwyn (2009) att huvudde-
len av kommentarerna utgörs av kritiska efterhandsbetraktelser kring olika in-
slag i utbildningen, utbyte av praktisk information kring föreläsningstider och 
examinationskrav, vädjanden om moraliskt stöd i studiesituationen samt fram-
ställningar, inte sällan humoristiskt laddade och självironiska bilder, av sig själv 
som en inkompetent eller oengagerad student. Selwyn finner vidare att den ut-
bildningsrelaterade användningen av Facebook främst handlar om att befästa 
redan starka offline-relationer, snarare än att vidga bekantskapskretsen med yt-
terligare kontakter. Därtill visar sig en förhållandevis liten del av studenternas 
totala kommunikation kretsa kring utbildningsrelaterade ämnen och än mindre 
kring lärande med koppling till kursmoment och undervisning. Den utbildnings-
relaterade interaktion som äger rum mellan studenterna förs försvinnande säl-
lan ad hoc, som en interventionistisk del i ett ständigt pågående och medvetet 
lärande. Om något perspektiv intas är det snarare ett, som Selwyn rubricerar 
det, post hoc-perspektiv vilket tar sig uttryck i ett ofta kritiskt tillbakablickande 
på olika upplevelser av och inslag i utbildningen.  

De ringa exemplen på akademiskt orienterad – eller litteratur- och uppgifts-
centrerad – interaktion behöver, som Selwyn (2009) finner det, alls inte föran-
leda ett förfasande inför en tilltagande intellektuell skymning eller ett övergi-
vande av tanken om sociala nätverkssajter om ett stöd i universitetsstudierna. 
Tvärtom, menar Selwyn: SNS’s fyller snarare en viktig funktion när det gäller att 
erbjuda studenter rum för informellt och kulturellt lärande kring vad det inne-
bär att vara student, rum där roller kan utvecklas, värderingar utbyts och förstås 
samt identiteter formas. Selwyn fortsätter: 

In particular this study found Facebook being used (…) as a space for 
contesting and resisting the assymmetrical power relationships built into the 
institutional offline positions of student and university system, therefore 
affording these students with ‛backstage’ opportunities to be disruptive, 
challenging and resistant ‛unruly agents’ (2009, s. 171). 

Talet om formande av identiteter och en för individen frihetlig bakom-scenen-
position till trots, menar Selwyn (2009) att Facebook inte erbjuder ett helt fritt 
utrymme för (re)presentation av självet, där individen ges väl tilltaget svängrum 
att uttrycka sin identitet. Tvärtom förefaller användarna anpassa sin utbild-
ningsidentitet till en inom gruppen allmänt rådande och gemensam förståelse av 
vad rollen som student innebär. 

Gerber m.fl. (2008) visar, när det gäller undervisning som bygger på blended 
learning, på positiva samband mellan å ena sidan den kvantitativa nivån på web-
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baserade kommunikations- och samarbetsaktiviteter mellan de studerande och 
å den andra sidan nivån på deras lärande. Dessa positiva samband tycks gälla 
både ämnesrelaterade som mellanmänskliga, eller sociala, aktiviteter. Emedan 
de studerande lägger stor tonvikt vid både socialt utbyte och kommunikation 
kring undervisningsinnehåll tenderar handledarnas kommunikation och aktivi-
teter till övervägande del att kretsa kring organisatoriska frågor. En ytterligare 
skillnad i jämförelsen mellan studerande och handledare är att medan de stude-
randes aktivitetsnivå uppvisar positiva samband med deras lärande saknar 
handledarnas aktivitet detta samband. En sannolik förklaring är att det inne-
hållsliga, snarare än det kvantitativa, i handledarens kommunikation är av störst 
betydelse för de studerandes lärande. Till förklaringen hör att den kvalitativt 
goda kommunikationen inte visar sig vara kopplad till undervisningsinnehåll 
och material, utan till sociala relationer och mellanmänskligt utbyte (Gerber m.fl. 
2008). Malmbergs (2006) studie av webbaserad kommunikation pekar på att en 
mer vardaglig och mer humoristiskt präglad dialog kan desarmera oavsiktligt 
sårande formuleringar i andra, mer ämnesorienterade, inlägg och därigenom bi-
dra till en allmän känsla av trygghet och frimodighet.  

Charsky m.fl. (2009) diskuterar tänkbara förklaringar till den unga, digitala 
generationens svårigheter att integrera den mer sociala medietekniken med det 
formaliserade lärandet. De finner en förklaring i att sociala mediefunktioner be-
traktas utifrån ett sammanhang av socialt nätverkande, som enbart hör den per-
sonliga sfären till. Även Minocha (2009) påtalar det inte alldeles självklara i den 
studerandes entusiasm inför tanken på upplösta gränser mellan utbildningsam-
manhang och privatliv, utan menar att somliga snarare kan antas föredra en åt-
skillnad mellan de två sfärerna. Hon konkretiserar sitt resonemang kring spän-
ningsförhållandet med den något tillspetsade frågan: Kommer den studerande 
att vilja släppa in sin lärare på sitt sociala nätverks ”vänner”-lista? Enligt min 
mening torde den omvändna frågan äga ett berättigande i detta sammanhang: 
Kommer läraren att vilja släppa in sina elever på sitt sociala nätverks ”vänner”-
lista?  

Skolans integrering av sociala medier i verksamheten lär dock innebära än 
fler utmaningar än vad som hittills framkommit. Många av utmaningarna kan 
sägas bottna i en diskrepans mellan de idéer och syften som de sociala medierna 
är uppbyggda kring och de som ligger till grund för den formella utbildnings-
verksamheten. Medan idéerna om kommunikation, delaktighet, kunskapsbyg-
gande och utbyte, vilka relaterar till sociala medier, kan beskrivas som självän-
damål kan den målstyrda utbildningsverksamheten istället sägas åsyfta vidare 
och mer framtida värden såsom anställningsbarhet, formella behörigheter och 
medborgarskap (Dohn, 2009). Bull m.fl. (2008) framhåller att den entusiasm 
som unga känner inför engagemanget i sociala medieaktiviteter kan, mot bak-
grund av denna diskrepans, lätt gå förlorad när fokus överförs från identitets-
skapande och uttryck till givna ämnes- och kursmål. Dock uppfattar inte Bull 
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m.fl. tekniken som den entydigt dominerande parten i mötet utan tar fasta på 
den formella utbildningens möjliga inverkan på användningen av sociala medier. 
Ett inlemmande av sociala webbtjänster i skolan kan därför även innebära ett 
skifte av fokus från den skapande och expressive medieanvändaren, till läraren 
och innehållet .   

Synen på innehållet inom den formella utbildningen, och i synnerhet bedöm-
ningen, uppmärksammas av Schroeder m.fl. (2010). De ser i det sociala medie-
konceptet och dess grundläggande, kollaborativa syn på innehåll, skapande och 
kunskap en konflikt när detta inlemmas i en utbildningsmiljö som bedömer indi-
vider och deras bidrag. Ett av problemen rör skillnaden mellan webbapplika-
tionsmedierat samarbete och den traditionella utbildningens syn på att i exami-
nerande uppgifter återanvända och, i olika grad, omarbeta redan befintligt mate-
rial som har producerats av andra. Ett sådant förfarande ligger helt i linje med 
idén om sociala medier, men kan ha svårt att finna acceptans inom utbildnings-
systemet (Dohn, 2009). Det finns även farhågor att de kollaborativa och grupp-
baserade arbetsformerna i den teknikstödda undervisningen ska medföra ökade 
risker för orättvis arbetsfördelning mellan deltagarna och locka till free riding. 
Dessa farhågor har egentligen inte udden riktad mot tekniken i sig, utan åtföljer 
alla samarbets- och gruppbaserade undervisningsformer, oavsett om det rör sig 
om reguljära eller teknikstödda sådana. Det finns visserligen sociala webbappli-
kationer och tjänster som erbjuder versionshantering och som kan spåra bidrag 
på individnivå, men denna typ av bevakning kräver en relativt omfattande tids-
investering av den bedömande läraren. Även om läraren skulle vara villig att 
göra denna tidsmässiga investering i sitt bedömningsuppdrag kan, enligt Mino-
cha (2009), det pedagogiska värdet i avkastningen ifrågasättas eftersom läran-
det inte kan sägas vara synonymt med de inlägg och kommentarer som kan 
dokumenteras. Den lösning som Trentin (2009) föreslår för att möjliggöra såväl 
samlade som individuella bedömningar av samarbetsprocesserna är genom-
tänkta strategier från lärarens sida. Dessutom påtalar Trentin behovet av att 
upprätta utförliga bedömningsmatriser för dokumentation av individuella bi-
drag till den gemensamma kunskapsprocessen. Även detta förfarande är tidskrä-
vande, vilket påtalar behovet av en vidareutveckling av webbapplikationerna för 
att göra dem än mer lämpade för användning i undervisningen. 
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Den tveeggade öppenheten 
Lärarna som deltar i studien upplever att de flesta elever vill synas och att den, i 
produktiva sammanhang, med öppenheten åtföljande publiciteten uppfattas er-
bjuda ett mervärde i sig, som består i själva uppvisandet. Mervärdet i publicitet 
och uppvisande ses, åtminstone av några intervjuade, som en naturlig följd av ett 
vidare samtidstillstånd i vilket Internet och de sociala medierna ingår: världen 
är öppen. Lärarna uppfattar att det finns ett för skolan självklart värde i offent-
ligheten, att få lyfta fram den pågående verksamheten – både när det gäller akti-
vitet och produktion. Störst fokus ifråga om öppenheten som fenomen fäster 
dock lärarna på eleverna. Här finns en tanke om att de sociala medieverktygens 
blotta närvaro ska bidra till en förändrad inställning till skola och skolarbete 
bland eleverna. En av deltagarna i studien tar fasta på möjligheten att tillföra 
mer lust i undervisningen och menar att införandet av, i detta särskilda fall, 
bloggen som verktyg kan vara något som väcker intresse och positiva förvänt-
ningar bland elever. Ytterligare tillskrivna värden i användningen av sociala me-
dier i undervisningen, och de då förändrade arbetsformerna, är möjligheterna 
att kunna gjuta nytt liv i dittills mindre stimulerande eller andefattiga ämnesom-
råden.           

I samtalen med lärarna framgår att elevers vilja till publicering, och därtill en 
potentiellt världsvid sådan, i vissa fall visar sig vara begränsad. Denna begräns-
ning gäller främst användningen av videouppladdnings- och delningssajten You-
tube, vilken skulle kunna sägas vara synonym med de för sociala medier grund-
läggande idéerna om öppenhet och utbyte. Tveksamma elever har däremot – 
med begränsade publika åtkomst- och kommentarsrättigheter – deltagit i an-
vändning av och publicering via andra sociala medietjänster. Tveksamhet utgör 
dock ett undantag bland det stora flertalet elever, då många tycks uppleva kon-
takten med de sociala medierna i undervisningssammanhang som positiv. Som-
liga lärare finner bland eleverna inslag av stolthet och strävan efter bekräftelse, 
inte minst uttryckta i önskan om att få bjuda in kamrater till sina publicerings-
ytor och därigenom få möjlighet att visa upp vad man har åstadkommit.   

Lärarna uppfattar det viktigt att inför såväl elever och föräldrar som lärarkol-
legor kunna argumentera för och motivera användningen av sociala medier och 
ett öppet förhållande till publicering, som utgångspunkt i undervisningen. Vär-
det av öppen publicering upplevs i viss utsträckning så självklar att den i vissa 
avseenden tycks svår att motivera på bättre sätt än genom åberopandet av just 
dess egenvärde. Betydelsen av en reell, om än webbaserad, omvärld understryks 
av en del bland de deltagande lärarna som en möjlighet att erbjuda elevernas 
presentationer ett vidgat autentiskt forum. I detta vidgade rum finner de, inte 
minst med tanke på dialogens värde, en styrka som vida övergår elevernas 
gängse presentationer och arbete med uppgifter i arbetsböcker och övningshäf-
ten. En annan aspekt av öppenhetens värde som framhålls är att de sociala me-
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dierna erbjuder fler perspektiv på det eleven själv gör. Denna aspekt grundar sig 
på uppfattningen om ett nuläge i vilket olika elevgrupper, men även klasskamra-
ter, har alltför bristande möjligheter till inblick i och därigenom förhållandevis 
vaga uppfattningar om varandras arbetsinsatser, lösningssätt och produktioner. 
Just i ett sammanhang av gemensamma bilder och såväl fler perspektiv på och 
interaktion kring varandras aktiviteter anses i synnerhet klassbloggen kunna 
spela en betydelsefull roll. 

Skola, publicering och förhöjda krav 
Publicering via sociala medier ger upphov till olika frågor om dess inverkan på 
undervisning och annan skolverksamhet. Ett par av deltagarna ställer sig frågan 
om de sociala medierna i sig själva egentligen förändrar skolans rådande för-
hållningssätt till uppvisandet: De menar att redan innan de sociala medierna in-
troducerades arbetade lärarna med att låta elever publicera sig och visa upp sina 
arbeten i olika utställningssammanhang. En av lärarna upplever att använd-
ningen av sociala medier, inom studiens ramar, visserligen väcker en mängd frå-
gor och diskussioner. Dock, menar läraren, att de frågorna inte med nödvändig-
het behöver bero på de sociala medierna i sig, i detta fall bloggen, utan kan sna-
rare tänkas ha sitt upphov i själva publiceringen av elevmaterial, oavsett me-
dium. Läraren uttrycker det på följande sätt: 

Ja, det kommer väl ganska många frågor, i alla fall – frågeställningar, 
diskussioner – som inte skulle komma upp … annars: Nu vet jag inte om det 
är typiskt just för blogg, men det kanske är typiskt för att man… publicerar 
material..?  

Det går att inta olika perspektiv på i vilka avseenden och i vilken utsträckning 
användningen av sociala medier innebär förändrade publiceringskrav. De delta-
gande lärarna tycker sig i användningens kölvatten se skärpta krav ifråga om 
upphovsrätt vad gäller innehållet i elevproduktionerna. Medan eleverna tidigare 
redovisat sina alster lokalt i klassrummet eller i skolans gemensamma utrym-
men, och då använt material från Internet utan att behöva reflektera särskilt 
mycket kring upphovsrättsliga restriktioner, upplevs nu kraven öka. De högre 
ställda kraven innebär att eleverna i högre utsträckning förväntas producera 
egna foton och filmer för att klara de tilldelade uppgifterna – om de ska redovi-
sas på någon för ändamålet avsedd publiceringsyta på Internet. Lärarrösterna 
går dock isär när det gäller huruvida de mer påtagliga upphovsrättsliga kraven 
utgör ett hinder i undervisningen eller hellre bör uppfattas som en välbehövlig 
och välkommen anledning till diskussioner kring upphovsrätt och netiquette, 
dvs. Internets etikettregler. 

Några lärarröster tar fasta på öppenhetens mer avskräckande aspekter. Des-
sa aspekter inrymmer tankar på sociala medier som ett potentiellt hämmande 
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verktyg för elevernas produktion, dialog och redovisningar. Det vidgade rum-
met, som innebär en medvetenhet om en autentisk men osynlig publik, och det 
både direkta och oåterkalleliga i aktiviteterna antas av somliga pedagoger å ena 
sidan kunna ha en sporrande inverkan på eleverna och deras skolarbete. Å 
andra sidan anses aktiviteterna avkräva en hel del frimodighet och uppamman-
det av något slags publicistiskt mod hos en del av eleverna. Detta självutmanade 
förhållningssätt antas inte finnas, och heller inte infinna sig av sig självt, hos alla 
elever. Lärarna drar slutsatsen att det därför blir av betydelse att introducera 
sociala medier i undervisningen med förhållandevis enkla och öppna uppgifter, 
vilka av eleverna kan upplevas lätta att uttrycka åsikter om. 

En annan lärare, som visserligen understryker öppenhetens kravhöjande in-
verkan på elevernas produktion, menar dock att mötet med de sociala medierna 
är välgörande för kvaliteten på både form och innehåll. Publiceringsformen in-
nebär att eleverna lägger större vikt vid att både vidimera sina kunskapsredo-
visningar med flera källor och att bearbeta den språkliga formen. Läraren fort-
sätter: ”Alltså, det har ju ändå som skärpt till det litet, litet grand. De har som 
ändå velat – man kan ju inte skämma ut sig, när man ska vara på webben. Så att 
det har ju… det är ju jättebra det!” Synen på en med sociala medier åtföljande 
osynlig publik och därmed skärpta krav på skärpa av ytterligare en lärare i ett 
resonemang kring upplevelserna av att använda bloggen som ett publicerings-
medium: ”Alltså, man får ju – det är ju någon som läser det, det är någon mer än 
jag som kan tycka och tänka om det: Det… det är litet kniven på strupen.”   

Med större fokus på form och innehåll, inte minst genom synen på sociala 
medieaktiviteter som oåterkalleliga – och, i vissa avseenden, oförlåtande – följer 
krav på genomtänkta webbpubliceringar och, måhända, ett visst mått av åter-
hållsamhet. Tanken på det oåterkalleliga, som kan tänkas bidra till elevernas 
skärpta förhållningssätt till publicering av material, är dock främst en tanke som 
är närvarande bland lärarna. Eleverna tillskrivs snarare en viss aningslöshet 
ifråga om vad offentliga tillgängliggöranden egentligen innebär för dem själva i 
ett något längre tidsperspektiv. En del lärare uttrycker därför en strävan att för 
elevernas räkning söka parera denna avsaknad av medvetenhet inför riskerna.  
En av lärarna resonerar om vikten av att hålla ett vakande öga över elevernas 
medieaktiviteter: 

Släpper jag dem helt fritt så kan det ju bli väldigt, så här flyga iväg och det 
blir… på gränsen (…). [J]ag får säga: ”Det där, det där – den där bilden kan du 
inte ta med.”, ”Den kanske är litet rasistisk” eller ”Det där är litet 
pornografiskt”. Men… det brukar de respektera. De testar ju mig, ofta, som 
lärare också.  

En annan lärare påtalar att man i undervisning och annan skolverksamhet måste 
vara beredd på och kunna tillåta meningsutbyten och ogenomtänkta åsikter som 
yttras i stundens ingivelse: allt lämpar sig dock inte för en publik arena, där det 
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uttryckta står öppet till allmän beskådan och inte heller kan återkallas. Av detta 
resonemang följer egentligen inte en tveksamhet ifråga om lärarens inställning 
till sociala medier som användbara verktyg i skolan, men väl en tveksamhet till 
en alltför publik hållning. Den tydligaste aspekten på de sociala mediernas något 
skoningslösa drag torde vara den lärare som berättar om sina försök att hantera 
publicering via sociala medier i sin elevgrupp, i vilken elever med läs- och skriv-
svårigheter ingår. Läraren tecknar följande bild:  

De lämnade in det istället, skriftligt till mig… Alltså, både för – det är ju litet 
grand av, vad ska jag säga, hänsyn till… Om du har stavningssvårigheter, 
alltså, det är inte något kul då att publicera och så ska andra – och det är ju 
det de är rädda för då: De vet ju själva … sina svårigheter och… att till allmän 
beskådan och alla ska se då att, att… ”Men, herregud..! Vad har den där 
människan skrivit?” 

I samtalen med lärarna framträder bilden av rådande könsskillnader när det 
gäller förhållningssättet till exponering och vanan att hantera de sociala medi-
erna. En aspekt som återkommer är lärarnas upplevelse att ungdomar är mer 
skrivande idag än förut – även om skolans personal i stort kanske inte alltid 
märker av eller är medvetna om detta. Särskilt flickorna anses vara jämförelse-
vis vana skribenter på webben, och då i synnerhet när det gäller bloggandet. En 
av lärarna tecknar en särskilt tydlig bild av flickorna som obekymrat explorativa 
när det gäller att våga använda för dem oprövade sociala medietjänster. Flick-
orna visar sig dessutom villiga att låta skrivprocessen ha sin gång i full öppenhet 
på webben, medan pojkarna i större utsträckning uppfattas vilja arbeta i av-
skildhet fram till dess att redovisningsuppgiften givits sin slutliga form. Läraren 
uttrycker iakttagelsen på följande sätt: ”[Flickorna] lade ut eftersom och det har 
jag sett att flera av tjejerna har gjort. Däremot har som killarna ruvat på det de 
har gjort. De har behållit det på sin användare och så, mm-m, till slut…” 

Vid sidan av de, som vissa av lärarna upplever, förhöjda publiceringskrav an-
ses även många elever hämmas av de krav som råder ifråga om att avge kom-
mentarer kring andras inlägg. Just oviljan att vara först ut, att själv öppna kom-
mentarsdelen anses ha denna inverkan. Man kan även skifta perspektiv, vilket 
fäster fokus på skribenten och dennes behov att uppmärksammas. Tanken är 
här att ju fler av elevernas aktiviteter i undervisningen som tillgängliggörs på 
webben, desto mer påtagliga blir kraven på respons: 

[N]är eleverna lägger ut… grejor och… de inte får några kommentarer, ehh… 
då… far det ju som bara ut och då… vet de inte ”Är det här bra?” eller ”Duger 
det här?” eller ”Är jag tillräckligt… bra eller intressant?” eller. Och det… tror 
jag kan vara ganska frustrerande. Då är det nog bättre att lämna in ett papper 
till läraren – och så… kanske få en kråka. 
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Slutenheten 
Några av deltagare i studien visar en kluvenhet inför att i undervisningen an-
vända sig av sociala medier i sin mest öppna form. En av lärarna beskriver sin 
idoga strävan efter att finna webbaserade lösningar som erbjuder eleverna for-
mer för att dela sina multimediala alster ”i slutna sällskap”, dvs. att hålla dem 
inom klassen. En annan berättar om att stor vikt har lagts, redan innan produk-
tion och redovisning via sociala medier började användas i undervisningen, vid 
redovisning och elevernas övning i att ge och ta konstruktiv kritik. Eleverna upp-
levs ändå vara ovana och, initialt, obekväma med att på ett kritiskt och grans-
kande sätt ta del av sina klasskamraters arbeten. Parallellt med bilden av den 
expressiva och publicerande eleven framtonar därmed en bild av eleven ex-
pressivt och responsivt ovan, vilket kan tänkas lägga hinder i vägen för införan-
det av mer öppna uttrycks- och kommunikationsformer. En annan aspekt av och 
måhända bidragande förklaring till att användningen av sociala medier i skolan 
ibland får en mer sluten karaktär skulle kunna slutenheten som kollegial norm i 
skolan: 

Men man är litet så där: ”Och vad säger föräldrarna? Och vad skulle någon 
annan kollega säga (…). Så att det finns ett tryck. Det är inte så att jag, ehh… 
det är inte så lätt att lämna ut… sig… och en klass, så… öppna upp sig, heller. 
Det är ju som ett klassrum: En del lärare vill ju inte… att det ska vara… Det 
ska vara stängt. Det är deras värld.      

I samtalet berättar en av lärarna om den kollegiala oro och olust, som informa-
tionen om den pågående användningen av sociala medier i undervisningen i viss 
utsträckning väcker. Oron upplevs mest kretsa kring huruvida prov och gemen-
samt framtagna examinationsuppgifter riskerar att publiceras offentligt. Men för 
de lärare som deltar i studien är denna fråga av underordnad betydelse för av-
vägningen mellan öppenhet och slutenhet. Mer angeläget är att skydda eleven 
från en exponering som kan vålla skada eller på ett eller annat sätt medföra 
obehag. En av lärarna påtalar det problematiska i att använda sociala medier i 
arbetet med grupper där det råder motsättningar och konflikter, eller i kommu-
nikationen med elever som upplever stress eller på andra sätt befinner sig i psy-
kiskt utsatta situationer. Genom att framförallt peka på vikten av elevernas in-
tegritet, men också möjlighet till eftertanke, uppfattar läraren ifråga det nöd-
vändigt att noga överväga graden av öppenhet.  

Publiceringens avdramatiserande 
Medan kraven, ifråga om elevpublicering och produktion, i vissa avseenden upp-
levs som förhöjda av somliga lärare ger samtidigt andra uttryck för åsikten att 
sociala medier, tvärtom, har en avdramatiserande inverkan. De intervjuade an-
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ser att anledningarna till de lägre ställda kraven står att finna i de personliga 
åsikter och tolkningar som automatiskt följer med användningen av olika typer 
av sociala medier, främst bloggen. Ställningstagandets och tolkningens ökade be-
tydelse i undervisningen syns inte besvära lärarna, vilka – tvärtom – ser klara 
fördelar med att olika åsikter och tolkningar kan tillåtas befrukta elevernas sätt 
att uttrycka sig i skolan. Härtill kommer, som förklaring till de lägre trösklarna 
för publicering, även upplevelserna av de sociala mediernas snabbhet och en-
kelhet när det gäller att producera och publicera. Synen på lägre ställda krav, 
snabbheten och enkelheten – och hur denna kombination inbjuder till elevdelta-
gande och aktivitet – uttrycks i följande: ”Ja, det är ju snabbt och… det är ju ge-
schwindt, så där – så det är ju liksom (...) inte samma krav – det är det ju inte. 
Och det är inga röda bockar i kanten, liksom. Heller.”  

En av lärarna uppfattar sina elever – i detta fall på gymnasienivå – som rela-
tivt vana vid bloggar och att skriva inläggskommentarer. Läraren upplevde vid 
introduktionen av bloggverktyget i sina undervisningsgrupper en markant skill-
nad mellan elevernas skriftliga språkuttryck och den anslagna tonen på den of-
fentliga bloggen i jämförelse med hur eleverna vanligtvis uttryckte sig i skrift på 
papper, dvs. analogt. Läraren beskriver sin oro inför det första mötet med soci-
ala medier i undervisningen, då blogganvändningen skulle presenteras för ele-
verna: 

Alltså de … slog direkt an den här tonen, som man inte var van att … för när 
de skriver som vanligt, på ett papper, som – då blir det ju ändå … någorlunda 
svenska – men det blev bara så där… jättekorta, enstaka, sa ingenting. Det var 
bara så där ”Hej och hopp”, och så där. Ingenting. Så då tänkte jag ”Hur ska 
det här gå?” 

Farhågorna, som kommer till uttryck i citatet, uppges av läraren dock ha kommit 
på skam och den inledande, litet trevande, fasen upplevdes relativt snart ha 
övergått i en kommunikation med klarare koppling till den skolrelaterade verk-
samheten. Däremot menar läraren att den klassgemensamma bloggen fortsätt-
ningsvis har fortsatt att inbjuda till såväl annorlunda infallsvinklar på elevernas 
skolarbete som elevuttryck vilka ligger på gränsen mellan det privata och sko-
lan, underhållning och ämnesanknytning. Just användningens gränsöverskridan-
de karaktär, som framgår av samtalen med lärarna, uppfattats vara ett bärande 
tema till vilket jag återkommer i ett särskilt avsnitt (se Förskjutna och upplösta 
gränser nedan).  

Den oöverblickbara föränderligheten 
Av samtalen med lärarna framgår att få, om ens någon, uppfattar användningen 
av sociala medier som en universell och alltid lämplig metod; de sociala medie-
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resurserna anses vara mindre lämpliga i vissa undervisningssammanhang. När 
det gäller bloggen, som undervisningsresurs, uppfattas den erbjuda både elever 
och lärare en överblickbarhet och en slags stödjande struktur. Vissa lärarna som 
nyttjar bloggverktyget systematiskt, upplever en trygghet i att allt sparas digi-
talt, på ett och samma ställe. Andra lärare betonar dock att de sociala medierna 
inte alltid erbjuder någon uppenbart stödjande struktur eller ordning, utan kan 
snarare upplevs som i någon mån föränderliga och svårgripbara. Gemensamt 
har lärarna att föränderligheten och verktygens sammansatta karaktär inte nöd-
vändigtvis behöver innebära några uppenbara problem eller oöverstigliga hin-
der – men det är någonting som läraren har att förhålla sig till.   

Av samtalen med lärarna framkommer även att elevernas ålder har betydelse 
för hur sociala medier bäst kommer till användning i undervisningen. Av de för-
da resonemangen att döma förefaller de öppna medietjänsterna inte upplevas 
som särskilt givande eller effektiva när det gäller textkonsumtion, dvs. att förse 
de allra yngsta eleverna med lektionsstoff eller inläsningsmaterial. Anledning-
arna till detta anses vara både svårigheten att finna material med en rimlig svå-
righetsgrad och att alltför källkritiskt avancerade bedömningskrav åläggs ele-
verna. Däremot upplevs de sociala medierna ha påtagliga pedagogiska, och där-
till effektiviserande, värden som övnings-, process- och redovisningsytor. Lära-
ren ifråga uttrycker det som följer: 

[N]är det gäller text… så tillför det… inte så mycket – alltså text som ungarna 
ska konsumera. Läsa. Ta reda på saker. Då är papper bättre. Där har jag dels 
litet koll på vem som har skrivit det och jag vet… svårighetsgraden – mycket 
lättare än… på webben. 

Svårformulerade visioner men specifika intentioner 
Lärarnas berättelser om mötet med sociala medier ger bilden av att många inte 
riktigt har haft någon klar uppfattning om vad sociala medier innebär – och har 
möjlighet att innebära – för undervisningen. I berättelserna om initieringen av 
de olika webbverktygen menar många att de har trevat sig fram när det gäller 
syfte och målsättning med att försöka inlemma de olika tjänsterna i undervis-
ningen. Det förefaller alls inte ha saknats idéer och uppslag, utan det syns sna-
rare ha varit så att intentionerna varit många. Lärarna har på en och samma 
gång har sökt exploatera verktygen utifrån flera parallella användningssätt. På 
så sätt har flera av dem betraktat de sociala medierna utifrån perspektiven av 
såväl kollektiva informations-, samarbets- och utställningsytor som mer indivi-
duellt orienterade process- och reflektionsytor. En av lärarna säger: 

Jag tror inte att vi hade så mycket av … strategi, egentligen, mer än att få 
igång själva bloggen. Utan, man visste som inte riktigt gensvaret, att ”kommer 
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det att funka - överhuvudtaget?”. Och det funkade kanske bättre än … än 
väntat. 

En lärare berättar att mötet med de sociala medierna präglades av tanken på – 
och föresatsen att kunna besvara – en tänkt elevgrupps förmodade frågor om 
webbtjänsternas tekniska och publika möjliggöranden och begränsningar. Detta 
syns ha inneburit att mycket av energin lades på att konkret prova ut tekniken. 
Genom fokuseringen på det tekniska kom frågorna om huruvida en klassgemen-
sam yta var att föredra framför individuellt administrerade ytor att hamna något 
i skymundan, liksom frågan om en anpassning av undervisningen och uppgif-
terna: 

[D]et här är nu mitt första test … och egentligen så var det kanske inte… 
jättepedagogiskt genomtänkt utav mig heller, utan… det skulle kanske ha 
varit så att de hade … alltså, skrivit om olika områden och, liksom, varit 
tvungen att ta del utav varandras för att läsa varandras?   

Några deltagare uttrycker sin osäkerhet när det gäller deras föreställningar av 
vad de sociala webbverktygen kan tillföra undervisningen och elevernas mål-
uppnående. En av dessa, som vid samtalstillfället reflekterar över en termins er-
farenheter av olika varianter på blogganvändning i undervisningen, fäller föl-
jande kommentar: 

Men just i lärandesituationen så… har jag inte riktigt klurat ut hur just 
bloggen ska tillföra, men då finns det ju kanske annat… kring de här sociala 
medier som skulle kunna tillföra..?  

En av lärarna resonerar kring tänkbara anledningar till varför det inte är alldeles 
självklart att man som lärare förmår koppla ett helhetsgrepp om och därigenom 
få till stånd en integrering av de sociala medierna med undervisningen. Resone-
manget tar sin utgångspunkt i de tekniska förutsättningarna som råder i skolan 
ifråga om elevernas tillgång till datorer och Internetuppkoppling, men avfärdar 
så småningom helt denna infallsvinkels förklaringsvärde då datortillgången, sett 
utifrån ett skolperspektiv, upplevs som osedvanligt god: 

Jag tror det är nog bara… vanan – eller att vi inte riktigt har kommit på hur, 
på vilket sätt det [bloggverktyget (min anm.)] skulle kunna integreras eller 
funka bra, utan… Vi har som haft nog med att bara få igång den och att… den 
tillför det här, liksom… på sidan om.  

En kollega, som i sin tur använt sig av en wikiliknande tjänst med ett tillhörande 
paket av löst sammanhängande applikationer för samarbete, produktion och in-
tegrering av medieklipp, uttrycker också osäkerhet inför sin användning av de 
sociala medierna:    
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[J]ag känner mig inte – trygg eller säker… eller skitduktig på använda de här 
än – det gör jag inte – utan det tror jag att man måste jobba med det här. (…) 
Fortfarande känner jag mig inte trygg, så att jag (…) har klar bilden hur jag 
ska använda alla de här grejorna (…). 

De ovan måhända något illusionslösa och sökande verksamhetsbilderna uteslu-
ter dock inte en mer syftesspecifik och målinriktad användning av de sociala 
medierna bland de i studien deltagande lärarna. I vissa fall kan denna mer mål-
inriktade användning förefalla ske även bland just de lärare som uttrycker en 
viss vilsenhet ifråga om webbverktygens användning. En vanligt förekommande 
målsättning för de sociala medieverktygen är nyttjandet som utställningsplats 
för elevernas arbeten i syfte att låta andra elever i klassen, på andra inriktningar 
eller i andra klasser få en möjlighet att se vad som pågår och att eleven får till-
fälle att visa upp sig själv och sitt arbete.  

Det syns bland lärarna finnas en utbredd strävan efter att vidga elevernas 
presentationsutrymme, att få dem att vilja visa upp sig, eftersom lärarna inte vill 
att redovisningar av arbeten och uppgifter ska begränsas till att endast avse de-
ras påseende och bedömning.  Flertalet lärare utgår från antagandet att viljan till 
öppna elevredovisningar är ömsesidig och dessutom bör ske frivilligt. En av lä-
rarna uttrycker detta på följande sätt: 

Man ska inte tvinga dem… men jag tror att om man lägger upp det rätt från 
början så är det inget problem – för att alla har, jag tror faktiskt varenda 
människa har det som krävs … att få fram… någonting.   

Det råder även bland vissa lärare förhoppningar om att de sociala medierna ska 
bidra till en större gruppdynamik som får en positiv inverkan på gruppsamman-
hållningen. En av lärarna vill betona förhoppningen om att bloggen inte bara ska 
förenkla arbetet och stödja kontakten med eleverna. Den ska även medföra en 
beständighet – en tanke som vi stött på tidigare i en annans lärares uttalande – i 
dialogen med eleverna, på så sätt att kommentarsutbytet kan bevaras och vara 
möjligt att återvända till. Den Internetförlagda bloggen alltså utgöra ett mer be-
ständigt och lättillgängligt alternativ än den pappersbaserade dokumentationen. 
En särskilt utbredd förhoppning bland deltagarna är att de sociala medierna ska 
leda till ett större utbyte av tankar, idéer och uttryck mellan eleverna. Detta 
skulle mynna ut i en situation där redovisningsytan kan vara andra till inspira-
tion och en källa till välbehövliga tankeomtag och perspektivskiften. En del lä-
rare fäster därtill stor vikt vid kommentarsutbytet och möjligheten att på ett en-
kelt sätt kommenterar och utbyta tankar kring aktuella händelser och fenomen.   
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Föränderliga och oöverblickbara klassrum 
Då enstaka elever inte har varit beredda att låta sig bli synliggjorda på Internet 
har avsevärd tid lagts ned på att finna publiceringslösningar som har tillmötes-
gått elevernas önskemål. Föränderlighetsaspekten framträder särskilt i ett ex-
empel som beskriver hur undervisningen har lagts upp kring användningen av 
en form av wiki, till vilken flera webbtjänster har kopplats. Läraren ifråga be-
skriver den något besvärliga situation som uppstod. För det första visade det sig 
att de olika funktionerna, som läraren valt att bygga in i sitt wikikoncept, grun-
dade sig på olika och varierande regler för åtkomsträttigheter och synlighet. För 
det andra visade det sig att tjänsteutbudet som var kopplat till den lärarfram-
tagna wikin var föränderligt, i och med att en av de bärande webbtjänsterna för 
filmpublicering kom att upphöra. Det innebar ”ett himla bök”, för att tala med lä-
raren ifråga. 

Samtidigt, den här Googlesajten, den är ju sluten för oss – den är ju bara för 
klassen och mig – och, och… men genom att Youtube var det enda 
alternativet, så då blev det ju offentligt, för att det skulle vara smidigt att… att 
kunna lägga upp dem. Så… så då sprack det ju på det. 

Denna lärare tilltalades av potentialen i Googles applikationskoncept,, vilket går 
ut på att integrera – eller kanske snarare erbjuda funktioner från – flera olika 
slags applikationer i en och samma tjänst. Andra i gruppen var inte lika begeist-
rade vid första anblicken och valde därför att nyttja andra slags webbtjänster. En 
av dessa lärares röster löd: ”[J]ag har ju varit in och kollat litet grand där, men – 
ja, det jag tycker är synd med, med alla Googles grejor är ju att… det sitter ju inte 
ihop”. 

Sociala medier lever, sväller ut och blir oöverblickbara. Detta är en av de 
bloggande lärarnas upplevelse. Men det är inte bara det sociala medieutbudet 
som förändras. När de sociala medierna, i någon utsträckning, blir en bärande 
del i undervisningen följer också behovet av att, som ansvarig lärare, hålla sig 
uppdaterad om vad som händer på såväl deltagarnas egna som klassens gemen-
samma publiceringsytor. En av lärarna valde att avaktivera den interna prenu-
merationstjänsten då den gav upphov till en alltför påfrestande mängd notifie-
ringar per e-post, varav de flesta visade sig röra lärarens egna inlägg och omar-
betningar. Läraren tvingades byta strategi: ”[M]ed jämna mellanrum så klickar 
jag igenom deras sajter och sidor och ser – har det hänt nånting, eller?”  

”Ja… alltså, det hamnar ju bara… det fylls ju bara på hela tiden.”, är en annan 
lärares upplevelse av att använda en klassgemensam blogg som publiceringsyta. 
Det förefaller, när det gäller klassgemensamma bloggar, vara svårt att för lä-
rarna föreställa sig användningen och verktyget – och ta höjd för mängden in-
lägg. En av lärarna ger uttryck för reflektionen att om den nu samlade erfarenhe-
ten hade funnits när bloggverktyget initierades bland eleverna skulle bloggen ha 
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givits en mer småskalig utformning – dvs. inriktad mot grupp, snarare än hel-
klass – just för överblickbarhetens skull. Om oöverblickbarheten, som betonas 
av flera deltagare, sägs följande:     

Det rullar ju som vidare och göms… så fort. Speciellt då man… om alla ska 
lägga ut inlägg, om alla har fått en uppgift – då rasar det ju bara, så att… Ja, du 
ska vara väldigt snabb då om du ska hinna, som, med att läsa – annars 
hamnar det, annars blir det gammalt så fort. 

Under samtalen rörde sig tankarna också kring möjligheterna till och behovet av 
att koordinera flödet av inlägg på de för klasserna gemensamma bloggarna. 
Tanken förutsätter att arbetssättet har en vidare förankring i det runt gruppen 
eller klassen omgivande arbetslaget så att olika lärare, och deras respektive 
elevgrupper turas om att förse bloggen med innehåll. På så sätt skulle det upp-
levda behovet av överblickbarhet, ifråga om inläggens mängd och tematiska in-
nehåll, kunna tillmötesgås samtidigt som bloggen kontinuerligt uppdateras. En 
av lärarna resonerar vidare och påtalar ännu en fördel med en planerad struktur 
i användningen av bloggen:   

[V]i har ju en utställningsplats i korridoren också, och hänger det bilder för 
länge så… Äh, då tycker man bara att de är fula och tråkiga. Alltså, då ledsnar 
man ju på det, så att det måste ju som bytas. För händer det ingenting då 
slutar de ju gå in på bloggen. 

Många av lärarna som deltog i studien uppvisar ett påtagligt intresse av teknik, 
resurser på Internet och nya programvaror. En av de intervjuade lärarna upple-
ver dock sitt teknikintresse som relativt svagt – och en av anledningarna till ovil-
jan att ägna tekniken alltför mycket uppmärksamhet anges vara dess förän-
derlighet: 

För det förnyas ju hela tiden, alltså – det kommer ju hela tiden nya grejor, så 
att det… För min del så… Men det kanske är ett sätt att värja sig också, för 
man tycker att man hinner inte med? 

Föränderligheten när det gäller webben och dess utbud av tjänster ser inte ut att 
inverka negativt på de mer teknikfokuserade pedagogernas intresse av att hållas 
sig à jour med den fortgående utvecklingen. Upprätthållandet av intresset kräver 
dock någon form av insats från berörd lärare, vilket framgår av kommentaren: 
”[D]et är nog mest att det … är jobbigt, att det blir ytterligare en grej, som man 
ska lära sig”.  

Tiden det tar och var den förläggs 
Det finns bland lärarna en övertygelse om att en kontinuerlig elevanvändning av 
sociala medier i undervisningssammanhang kräver en lärares eller ett lärarlags 
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insatser och engagemang. Behovet av insatser beskrivs som störst i införandefa-
sen. En lärare berättar om den överraskande positiva upplevelsen som igångsät-
tandet av en klassgemensam blogg innebar ifråga om elevaktivitet. I takt med att 
läraren har dragit ned på sin inläggsaktivitet, har bloggen alltmer kommit att 
hållas igång tack vare ett par intresserande, drivande och publicerande elever. 
Läraren säger i sammanhanget: ”Det krävs ju som att man är engagerad själv, 
annars kommer det inte att … hållas igång, så då måste vi ju se till att det händer 
nånting…”. Drivande och ansvarstagande elever, berörs även av en annan lärare 
som påtalar betydelsen av att läraren medvetet knyter till sig och låter dessa 
elever bli resurser till stöd för bloggkonceptets lansering. 

Deltagarna i studien förefaller eniga om att ett undervisnings- och arbetssätt 
som inbegriper sociala medier tar mer tid i anspråk än traditionell undervisning. 
När det gäller huruvida det rör sig om arbetstid eller fritid går meningarna till 
viss del isär. Men de flesta förutsätter att den upplevda och nedlagda mertiden 
är av övergående karaktär, vilken kommer att löna sig då rutinerna och former-
na infinner sig. Den myckna tid det inledningsvis tar att bekanta sig med och få 
grepp om användarhantering och kontoadministration är en upplevelse som fle-
ra pedagoger delar. En lärares upplevelse av den tidskrävande uppstartsfasen 
kommer till uttryck i följande: 

Det tog ju… tid, bara sitta där och joxa med det och, och tänka ut hur… Och 
det här med inbjudningarna. Få de att … ja, bara funka – och kolla vilka som 
inte hade svarat. Ja… det tog tid, så’n här småtid då och då. Men sen, när de 
väl är igång, nu, då är det ju mer hur man ska använda den (…). 

Lärarna uppvisar en tämligen varierande inställning till att lägga ned sin fritid 
på sociala medier. Vissa försöker leva efter ett slags principbeslut att inte låta ar-
betet inkräkta på fritiden – eller åtminstone att tidsinvesteringen ska ge en posi-
tiv avkastning: 

Jag försöker vara ganska noga med att tänka, liksom, i input-output… samma 
om man gör Powerpointpresentationer: ”Jag ska inte sitta fem timmar om det 
tar fem minuter att visa den.”  

För ett fåtal lärare ses inte tidsåtgången, vilken kan följa i det sociomediala köl-
vattnet som något större problem, eftersom uppstartsfasen med eleverna och 
den administrativa hanteringen av inbjudningar, användarkonton och rättighe-
ter visade sig gå överraskande friktionsfritt. Dock signalerar en av lärarna att so-
ciala medier, i detta fall bloggen, förvisso utgör ett extra moment, som kräver yt-
terligare tid – i synnerhet när den inte är inlemmad i kursen, utan blir just ett ex-
tra moment: ”en extragrej”, som läraren själv uttrycker det.  
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Med utgångspunkt i tekniken 
Ett mer problematiskt perspektiv framträder i samtalen med ett par lärare, vilka 
uppfattar användningen av de sociala webbtjänsterna som förbunden med ett 
ständigt fortgående mertidsåtagande, vilken kanske inte låter sig motiveras. För 
en av lärarna upplevs mertiden vara knuten till såväl alltför låg tillgång till tek-
nisk utrustning som ineffektiva tekniska lösningar. Detta innebär att läraren 
ifråga ofta ägnar sig åt att ladda upp media till olika webbtjänster och dela ut åt-
komst och rättigheter till dessa efter arbetsdagens slut. Bristen på datorer och 
annan teknisk utrustning, och brist på arbetstid, resulterar i ett ökande hemar-
bete: ”(…) det finns ju ingen chans att jag kan sitta på arbetstid – att sitta och 
böka med det här, utan det är ju sånt jag har fått böka på med på kvällar och nät-
ter sedan barnen hemma har somnat”.  

Kollegan till denna lärare utelämnar å sin sida de utrustningsmässiga förut-
sättningarna och lyfter istället tveksamheten inför vad föresatsen att föra in fler 
uttrycks- och redovisningsformer egentligen kräver i form av kompetenshöj-
ning. Men gemensamt har de frågan om brist på tid: ”Men att visa kunskap… på 
annat sätt? Jo, visst är det så… Men det är ju också – jag, som lärare, kanske: Kan 
jag? Hur mycket ska jag ge då? Hur mycket av min tid får jag ge då?” Läraren be-
rättar vidare att tiden för arbetet med att initiera användningen av sociala me-
dier i undervisningen till hälften har satsats från den privata tiden – och att det 
ofrånkomliga i ytterligare privat tidsuttag avskräcker från att fördjupa använd-
ningen av de sociala medierna i undervisningen.  

Av några lärares utsagor framgår att användandet av sociala medier i under-
visningen ställer tämligen höga krav på lärarens kunskaper och färdigheter ifrå-
ga om datorhantering. Men även om grundläggande färdigheter upplevs som be-
tydelsefulla anses en grundläggande nyfikenhet ändå vara det allt överskug-
gande. En av lärarna menar dock att det inte är rätt att begära av den stora ska-
ran lärare, som just börjat erövra datorprojektorn, bildspelet och den ström-
mande filmen att den ska vara redo att börja använda sig av sociala medier i un-
dervisningen.  

Uppfattningen om det önskvärda, för att inte säga nödvändiga, i att besitta 
grundläggande kunskaper i datoranvändning gäller inte bara i ett lärarperspek-
tiv. Det gäller också i ett elevperspektiv. Användandet av sociala medier i under-
visningen, som verktyg för dialog och informationsutbyte, upplevs alltför kom-
plext för att de allra yngsta eleverna ska ha en reell chans att förstå sig på sam-
manhangen och de olika notifierings- och prenumerationsfunktionerna. Den 
grad av utmaning som tekniken tillskrivs varierar mellan deltagarna i studien. 
Några pekar på behovet av avsatt tid i tjänsten för någon i ett arbetslag för att 
garantera kontinuitet och skapa förutsättningar för utveckling. Till viss del syns 
kraven på avsatt tid i tjänsten bottna i en uppfattning om sociala medier som ett 
förhållandevis utmanande kunskaps- och funktionsområde att erövra. Vissa del-
tagarna i studien menar emellertid att den mertid som följer med användandet 
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av de sociala medierna till övervägande del låter sig fördelas inom ramen för den 
befintliga tjänstgörings- eller undervisningstiden. Här blir det upp till läraren 
själv att finna framkomliga vägar:  

Man kan inte bara lägga på grejor och begära skolledningen bara ger mer och 
mer tid: jag har inte det här fasta schemat med så här många timmar 
grammatik och så här mycket rättning och så här. Det kan inte fungera, 
liksom. (…) Det måste ju rymmas inom tjänsten – och där måste man ju själv, 
som pedagog, skapa tid också.  

På följdfrågan om hur man kan bära sig åt för att skapa ovan nämnda tidsut-
rymme, svarar läraren: 

[K]anske genom att… att inte följa läroboken, från A till Ö… genom varenda 
sida, göra varenda övning. Om man nu, om man (…) har gjort någon, någon … 
planering, då, så, visst tusan måste man kunna revidera den – jag menar, det 
är ju kunskapsmålen som måste styra. 

Det finns dock ytterligare en sida av saken. Där teknik är avsedd att användas, 
förekommer också störningar. Synen på tekniken som störnings- och problem-
benägen finns inte bara representerad bland de lärare, vilka känner viss osäker-
het inför både den etablerade informationstekniken och de sociala medierna – 
den står även att finna bland de väldigt erfarna och avancerade användarna. En 
lärare, som hör till de sistnämnda, tecknar sin bild av de allestädes närvarande 
teknikstörningarna på följande sätt:  

Det är klart att det är alltid rackel med allt och – och i synnerhet om, om, om… 
om man inte är inkörd på det här… om grejorna inte håller riktigt måttet – det 
är klart att det är rackel. Det får man räkna med. Man får räkna med svinn, 
absolut. 

Lärare utvecklar sitt resonemang kring vad dessa teknikstörningar kan handla 
om: 

Internetanslutningar, Internet är nere – anslutningen är nere, alltså. Och då 
har man kanske planerat att stor del av vad man ska göra under förmiddagen, 
bygger på att man har Internetaccess. Ridå. Vad gör man? Ja, något måste 
man ju göra. Så, i princip, ska man ju ha ”Plan B” i bakfickan.(…) Man måste 
ha någon ”Plan B”. Alltid. Det är ju det.  

Viljan till att hela tiden testa nya saker, att genom nya pedagogiska grepp, lek-
tionsupplägg eller uppgifter, utmana sina invanda tillvägagångssätt förefaller 
vara möjlig att koppla till dessa lärares nyfikenhet inför tekniken. En av delta-
garna påtalar sin nyfikenhet på nya funktioner och applikationer på webben och 
menar att ”det är ju alltid roligt med något nytt. (---) Ja, men man söker någon-
ting. Hela tiden. Enkel hantering och… snyggare layout och…”.  
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Därtill framkommer bland lärarna ett ytterligare perspektiv, som utgår från 
upplevelsen av en form av bemyndigande. Här framträder en föreställning om 
de öppna och webbaserade tjänsterna som ett driftsäkert och alltid åtkomligt al-
ternativ, i jämförelse med den IT-miljö som skolan har att erbjuda. Möjligheten 
till enkel åtkomst hemifrån, för både elever och lärare, förstärker känslan av att 
genom webbtjänsterna erbjudas ökad kontroll över såväl undervisningens inne-
håll som tekniken.  

Lärarens anpassning av och till de sociala me-
dierna 
Det finns bland deltagarna en upplevelse av att användningen av sociala medier i 
högre grad fäster elevernas uppmärksamhet på en produkt som lektionsarbetet 
ska mynna ut i. Där grupparbeten tidigare slutfördes och sammanställdes av 
eleverna i skrivböcker och arbetshäften, var och en för sig, har de något mer 
multimodala dokumentations- och arbetssätten accentuerat såväl värdet som ut-
formningen av slutprodukten. Större tonvikt har kommit att läggas på dialog och 
resonemang i grupp under hela processen, fram till slutprodukt. Redovisningen 
blir, som en av lärarna uttrycker det, ”större på nåt sätt”. En lärare har bland 
sina elever i ämnet engelska nyttjat en amerikanskbaserad blogg, med ett eng-
elskt klingande namn, och det faktum att det engelska språket är det mest gång-
bara när man publicerar sig på en potentiellt internationell scen. Läraren berät-
tar att arrangemanget förefaller ha skapat en acceptans för engelska som ett na-
turligt – ja, för att inte säga givet – bloggpubliceringsspråk. Läraren fortsätter: 

Och en av flickorna – jag vet inte om det drog igång, men sedan har hon ju 
nästan skrivit på engelska… allt möjligt. Alltså sedan hon insåg att hon 
faktiskt kan skriva på engelska. För hon är jätteduktig. Hon har skrivit… 
noveller. Men det hade hon inte gjort innan Posterous, så om det gick upp ett 
ljus att..? 

Förstärkare av helhetsperspektiv och elevstöd 
När det gäller val verktygen i förhållande till målen framträder olika bilder be-
roende hur och i vilka sammanhang de olika lärarna använder sociala medier. 
Ett par lärare framhåller dessa webbtjänsters möjligheter att accentuera och rik-
ta in undervisningen mot för dem eftersträvansvärda värden såsom helhet, sam-
manhang, förståelse och bakomliggande faktorer. Det går även att betrakta de 
sociala medieverktygen som en välbehövlig anledning till att bryta ett alltför 
uppskruvat lektions- och undervisningstempo, som hitintills inte i tillräckligt 
stor utsträckning har medgivit reflektion och förståelse. I anslutning till detta re-
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sonerar en av lärarna: ”[P]å det här sättet, vi jobbar, så tar det ju mer tid. Men 
jag tror ju inte att slutresultatet – alltså kunskapen – blir sämre för det. Jag tror 
inte det”. När det gäller helheten kan den andra läraren berätta att eleverna får 
en helt annan in- och överblick när de tar del av klassens gemensamma blogg, ef-
ter att ha publicerat egna alster. inte nog med att elevernas helhetsperspektiv 
stärks, genom att ha överblick ifråga om de samlade aktiviteterna i klassrummet, 
upplever läraren att de läser och låter sig inspireras av varandras inlägg och 
språkval. Just elevernas ökade möjligheter till helhetsperspektiv, inspiration och 
utbyte framhålls i ytterligare en lärares berättelse: ”[D]e kan ju annars bli rätt 
insnöade – de lämnar i sina arbeten till läraren, och de vet inte vad kompisen 
bredvid har gjort”. I funktionen att skapa helhetsperspektiv åtföljs de sociala 
medieverktygen, som en av lärarna upplever det, av ett litet, om än relativt an-
genämt, problem. Detta problem består i att verktygen, genom att inbjuda till 
mångperspektiviska förhållningssätt, implicit förskjuter siktet mot mer kom-
plexa kunskaper än vad kursplanen kräver. Läraren svävar litet på målet ifråga 
om huruvida användningen av sociala medier är till gagn för elevernas möjlighe-
ter att nå kunskapsmålen, men upplever ändå erfarenheten som positiv i ett 
elevperspektiv: 

[J]ag tror ändå att de (eleverna) tyckte att det var ganska roligt. Mycket 
roligare än vad jag har upplevt förut att de har tyckt – om än då… om nu 
målet, egentligen, det – målet är ju att de ska kunna det… Kursmålen. Det är ju 
faktiskt det! (Skratt). Men då kanske de har fått med sig litet … minst lika 
mycket, säkert, som vad de tidigare har fått – när de har suttit och gjort ett 
prov eller gjort instuderingsfrågor och… alla varianter, som jag har haft på 
det här (…).  

En lärare i gruppen tar fasta på de goda förutsättningarna att integrera flera ut-
tryckssätt – som fotografi, film, musik och text – i en publicerbar slutprodukt. 
Här anses grupprocesserna som föregår formval och publicering även tvinga 
eleverna att reflektera över lektionsuppgifternas innehåll och mål. Till detta 
kommer tankar på att den feedback och de kommentarer som erhålls ska sti-
mulera ovana skribenter till skrivande och att bild och film ska stimulera både 
de omotiverade eleverna och elever i behov av särskilt stöd. En av lärarna är 
särskilt tydlig med att framhålla den administrativt underlättande och tidsbe-
sparande inverkan som vissa av de sociala medierna har haft på undervisningen. 
I samband med ett resonemang kring användningen av en fri webbresurs, där 
formulär med koppling till kalkylark skapas:   

Ja, men det tar mig ju inte längre att skriva det där än att göra, ja… göra ett 
läxförhör. I och för sig kan man skjuta litet från höften och… men då ska jag 
samla in alla lappar, och så ska jag rätta dem och… så säger de mig inte så 
mycket – för jag ids ju aldrig sammanställa ett läxförhör i veckan, liksom i en 
tabell. Hur många hade fel på det ordet? Hur många hade fel på det ordet..?  
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Direktheten i användningen av de sociala medierna uppmärksammas av ytterli-
gare lärare som menar att bloggen erbjuder läraren ett verktyg för både demon-
stration, publicering och information riktad till eleverna. Inte nog med att verk-
tyget alltid är tillgängligt och besparar läraren tid som annars åtgår till löpande 
kopieringsinsatser och ytliga instruktioner. Bloggen ger även eleverna större 
möjligheter till omedelbar respons och reflektion, oavsett var eleverna rumsligt 
befinner sig. Verktyget upplevs mer ”här och nu”, vilket uppfattas ha mottagits 
positivt av eleverna. En bland lärarna utbredd bevekelsegrund är, som vi redan 
sett, idén om att de sociala medierna ska innebära ett särskilt lyft, dels för elever 
med låg studiemotivation och vars läxor sällan eller aldrig blir gjorda, och dels 
de elever som brukar hamna i skymundan. Därtill visar det sig ha funnits en för-
hoppning bland lärarna om att bloggverktyget skulle ge vissa elever, som van-
ligtvis inte upptar särskilt stor plats, större utrymme och fler uttrycksmöjlighe-
ter. Denna förhoppning syns dock inte ha varit särskilt välgrundad, eftersom ut-
rymme och aktivitetsnivå, som eleven uppvisar i klassrummet tenderar att stå i 
proportion till de förhållanden som råder på de sociala webbytorna. En av peda-
gogerna kommenterar sina upplevelser av bloggaktiviteterna:  

De här tysta eleverna, som inte säger så mycket i klassrummet – det är ju 
alltid några som tar plats och några som sitter där längst bak – eller sitter där 
alldelestysta. Då tänkte jag att – ja, men en sån här gång då har ju de som tid 
att sitta och fundera och skriva, kanske. Men de är ju lika osynliga på bloggen 
som de är i klassrummet. (…) [D]e här som … syns i korridorerna, syns i 
personalrummet, de syns på bloggen också. Det är de som har hållit den 
levande.  

Ett annat motiv till användningen av sociala medier handlar om deras förvän-
tade funktion som processtöd. Några lärare berättar om tankarna att låta ele-
verna upprätta egna bloggar till vilka läraren inbjuds att följa – och med sina 
kommentarer stödja processen. Bloggverktygets styrkor uppfattas bland andra 
bestå i dess hög grad av tillgänglighet för både eleven och läraren, vilken möjlig-
gör för läraren att kontinuerligt följa processen. Fördelarna upplevs dock vara 
än fler: 

… och det (kommunikationsutbytet, min anm.) finns kvar. Det finns liksom så 
tydligt hur den processen har följts. Har du – nu har man ju mejlkontakt med 
elever ibland, när de gör såna här projekt, men då hamnar ju det mejlet långt 
ned i listan eller… borta eller så kan jag inte följa den korrespondenten alls, 
på samma sätt. Och skriver vi i en vanlig loggbok så då har jag inte samma 
möjlighet att lägga in skisser eller… annat. Och så kanske den tappas bort, 
näst sista veckan – och så är den borta. Så det hoppas jag på kommer att 
funka bättre rent… handledare-elev, när det är den här individuella 
kontakten (…). 
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Det kontaktskapande och processtödjande värdet som de sociala medierna till-
för, genom exempelvis den elevadministrerade individuella bloggen, upplevs av 
några lärare inte lika påtagligt när det gäller handledning av elever i mindre 
grupper. Här är den direkta, muntliga dialogen lätt att etablera och upprätthålla. 
När det däremot gäller handledning och processtöd till elever i större grupper 
upplevs de sociala medierna äga en större potential. Detta beror på att lärarna 
härigenom får ytterligare en arena för det personliga samtalet, vilket kan vara 
svårt att få till stånd när lektionerna genomförs i helklass- eller storgrupp. 

Den konstruerande tekniken 
Upplevelserna av huruvida tekniken konstruerar undervisningen eller om un-
dervisningen – och den undervisande läraren – konstruerar tekniken är inte på 
något sätt entydiga. Några lärare, som i sina resonemang uttrycker en hållning 
gentemot tekniken som vore den i någon mån konstruerande – kan i nästa stund 
ge uttryck för den omvända upplevelsen. Dock framgår ändå tämligen tydligt att 
tekniken – och i detta fall de sociala medierna – på intet sätt är neutral eller 
lämnar vare sig pedagogen eller den pedagogiska verksamheten oberörd. I vissa 
avseenden framgår detta av de lärare som, med tanke på verktygens öppenhet 
och elevernas integritet, förordar frågeställningar som är mer öppna för subjek-
tiva reflektioner, och därmed bättre lämpade för behandling på den gemen-
samma bloggen, än vad som behöver vara fallet om de avhandlas i en fysisk lek-
tionssal. 

En än tydligare infallsvinkel, till stöd för synen på tekniken som den konstru-
erande faktorn, kommer till uttryck bland flera av lärarna. Dessa menar att lära-
ren, i ett initialt skede av användningen, har att låta tekniken visa på möjligheter 
och ge uppslag till olika typer av användning i undervisningen. Det upplevs svårt 
att som lärare gå in i en användning med några klara idéer om mål eller någon 
vision om en systematisk användning: Istället fästs fokus på ett begränsat och 
konkret användningsområde, vilket i sin tur är tänkt att frammana idéer om och 
strategier kring fortsatt användning. En av lärarna åskådliggör på ett tydligt sätt 
teknikens roll som undervisningens konstruktör: 

I dagsläget så tror jag det är tekniken som formar mina idéer. Då man ser, 
alltså, vilka möjligheter som finns, så… Men sen tror jag – när man har jobbat 
med det litet … mer … ett tag, så blir det nog det omvända. 

Flera lärare uppfattar tekniken som ett slags murbräcka att använda mot in-
vanda föreställningar och arbetsmetoder. Bland annat syns bloggen ha väckt 
idéer om att låta olika elevgrupper arbeta växelvis med olika uttrycksformer, i 
syfte att åstadkomma en gemensam och multimodal slutprodukt. Det mest up-
penbara exemplet på hur användningen av sociala medier är knuten till för-
hoppningen om att som lärare bättre kunna utmana det invanda i praktik och 
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metodval torde vara den lärare som uttrycker att ”det skulle vara roligt att få 
testa… att använda tekniken för att ut… Låta tekniken… tvinga mig att förändra 
innehållet på något vis – eller upplägget”.  

Även om det bland de deltagande lärarna råder uppfattningar om tekniken 
som konstruerande, finns också uppfattningar på tekniken som i allra högsta 
grad möjlig att kontrollera och modifiera. Tekniken är beroende av undervis-
ningens mål och syfte. Flera av pedagogerna värjer sig med andra ord mot tan-
ken att webbverktygen styr verksamheten och menar att de alls inte är låsta till 
vissa specifika användningssätt: Verktygens användningsområden upplevs som 
föränderliga och kan därför anpassas efter pedagogiska behov och kursmål. En 
av lärarna fäster vikt vid en för lärarna generell teknikkompetens och förmåga 
att överblicka det sociomediala landskapet, som grundförutsättning när det gäll-
er att styra den pedagogiska användningen:  

[J]ag önskar att… alla skulle kunna, liksom, välja – ha den överblick som krävs 
för att kunna välja från det här smörgåsbordet, och… ”I den här situationen 
använder jag det här verktyget!” 

Den positiva bilden av valfrihet och styrning av webbverktygens användning för 
att stödja olika moment i arbetet med eleverna framträder i en av lärarnas be-
skrivning av sin användning. Läraren betraktar användningen av sociala medier 
mer i ett nyttoperspektiv, då de kommer till användning på ett mer diagnostiskt 
och tidsbesparande sätt: 

(…) när det (glosförhöret, min anm.) sammanställs i en tabell, så där – utan 
jobb – då kan jag ju se ”Jaha, det här ordet är svårt..!” och då kan jag ju 
använda det litet oftare, eller skriva upp det på tavlan, eller… Utan att behöva 
lägga ned… fyrtiofem minuter på sammanställning av läxförhör. Så att det 
sparar ju otroligt – och tillför en kvalitet.   

Läraren, som använder en mängd olika sociala medier för olika specifika syften i 
arbetet med eleverna, påpekar vidare att man som pedagog på ett smidigt sätt 
kan använda webbverktygen för att avgöra hur gruppen förhåller sig till kun-
skapsmålen samt upptäcka brister i undervisningen som bedrivs.   

Multimodaliteten och makten över uttrycket 
För utställnings- eller uppvisningsändamål uppfattas sociala medier, och då i 
synnerhet bloggen, vara ett lättanvänt och lämpligt verktyg, i jämförelse med att 
upprätta en hemsida i skolans regi. De flesta lärare vill utforma webbpublice-
randet som ett slags erbjudande på frivillighetens grund och således inte nyttja 
verktyget som examinatoriskt obligatorium. Det framgår tydligt att de flesta ut-
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går från antagandet att eleverna vill publicera sina arbeten, om de själva tillåts 
välja ut de arbeten som de är stolta över. 

Trots att vissa bloggtjänster, eller plattformar, inte medger hantering av och 
inlägg innehållande bifogade filer, som textdokument, upplever lärarna att de 
ändå fyller en fullt godtagbar funktion i och med att bloggtjänsten möjliggör 
publicering av bilder och textmassor. Språkligt sett upplevs webbinläggen ändra 
karaktär när eleverna avhandlar rena skoluppgifter. Ett mer webbanpassat 
språk syns användas vilket gör språket mindre formellt än om det vore skrivet 
på papper. Den mindre formella språkhanteringen förefaller dock inte oroa eller 
störa de i studien deltagande lärarna.  

De flesta lärare för ett resonemang som ger uttryck för en öppenhet gent-
emot eleverna när det gäller hur arbetet med de olika sociala medierna ska be-
drivas, vilka webbtjänster som ska användas och hur formen för uppgiftsredo-
visning ska se ut. Flera lärare pekar på det kraftfulla i att använda bilden som 
medium, i kombination med en blogg eller en wiki. Här tillförs skolarbetet en så-
väl mer multimodal som mer kreativ dimension. Kreativiteten består bland an-
nat i att eleverna själva åläggs att dokumentera arbetet och åskådliggöra sina 
texter med egenhändigt tagna bilder – ibland med hjälp av kameran i elevens 
egen mobiltelefon. En av lärarna upplever just denna bekväma och snabba han-
tering av bilder som den främsta styrkan i arbetet med sociala medier i under-
visningen – vilken vida överstiger potentialen i dess hantering av faktabaserade 
informationstexter. 

Avdramatiserad men svårbruten hegemoni 
Även om de sociala mediernas lämplighet att utformas och användas som en 
multimodal publiceringsyta för skriven text, bild och film, bör inte de multimo-
dala avtrycken undervisningen överdrivas. Det är den skrivna texten som pre-
mieras. Några av lärarna ger uttryck för en medvetenhet om att dominansen av 
skriven text tenderar att ha en exkluderande inverkan på en del av eleverna. En 
av lärarna uppmärksammar särskilt de elever som inte brukar orka läsa några 
längre texter i böcker, utan stanna vid ett par sidor. För att förmå dessa elever 
att ta till sig stoff försöker läraren erbjuda litet olika uttrycksformer, såsom ljud, 
Internetvideo och bilder: 

Jag använder dem för att hänga upp – för dem är det svårt att läsa en text och 
förstå sammanhanget. Men om de kan ha datorn och visa en bild och bygga 
upp ett resonemang kring detta så kanske de lättare kan förstå det. 

Elevers behov av stöd gäller inte endast lässituationerna utan i än högsta grad 
den skriftligt producerade texten. En av lärarna beskriver sina elever med skriv-
svårigheter som ”pennallergiker”, medan en annan samstämmigt menar att för-
fattandet av ”en, två meningar kan vara jättejobbigt för många”. Här utgår lä-
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rarna från tanken att de sociala medierna kan bistå eleverna, oavsett vilken ål-
dersgrupp de tillhör, med en produktion av lärmaterial, som tar sin utgångs-
punkt i användningen av andra uttrycksformer. Dessa uttrycksformer, både vi-
suella och auditiva, upplevs då kunna hjälpa eleverna att reflektera och skapa 
kunskapssammanhang. Detta skapande ger i förlängningen, som dessa lärare 
uppfattar det, förutsättningar att leda till ett för alla elever mer långsiktigt lä-
rande, än vad det ofta intensiva läroboksstuderandet inför proven medger.  

I de flesta fall uppfattas dock reflektion vara ett fenomen förbundet med till-
blivelsen av skriven text. Denna syn på vikten av att formulera sig i skrift åter-
kommer i samtalen med ett flertal av lärarna. Just detta att formulera sig i skrift 
antas både stimulera och strukturera tankeprocessen, vilket i sin tur leder till att 
eleven lär sig. I lärarnas tal om reflektion och lärprocessen lyser de multimodala 
perspektiven ofta med sin frånvaro. En lärarröst som betonar den skrivna tex-
tens betydelse för tanke och reflektion, men pekar dessutom på skillnaderna 
mellan en webbaserad loggbok och den traditionellt pappersburna: ”[M]an låter 
”pennan” bara flöda, man tänker liksom sig fram och mer än så behöver det ju 
inte vara. Det behöver inte vara det här formella språket som du kanske har på 
ett papper eller… Det känns som lagom”.  

Även om fokus i samtalen kring sociala mediers vidare uttrycksmöjligheter 
visserligen gärna hamnar på text som skriven, kan det ändå sägas att det bland 
de flesta lärare finns en öppenhet för multimodaliteten, och då som ett sätt att 
bättre kunna adressera och förbättra studieförutsättningarna för elever i behov 
av särskilt stöd. Men samtidigt finns en medvetenhet om den skrivna textens he-
gemoniska, och därmed svårbrutna, ställning inom utbildningsväsendet, vilken 
en av lärarna menar beror på traditionen och en missuppfattning av att ”vårt 
uppdrag är att de ska äga verktyget Att producera text, eftersom det är det vikti-
gaste, hela vägen…”. 

Beträffande sociala mediers potential som möjliggörare för ett uppsving av 
det digitala ljudets ställning och hanteringsmöjligheter, omnämns denna endast 
av en enstaka lärare: 

Ljud är fortfarande litet knepigare att jobba med, tycker jag. Det är en svårare 
hantering med de olika formaten och det är litet svårt att få in det så att det 
inte sprakar och brusar – och det är ju också en massa störningsmoment: 
man måste ha ett tyst rum om det ska bli riktigt bra, om man ska spela in eget 
ljud, och så. Så att det är fortfarande, tyvärr, svårt att jobba med ljud.  

Svårigheterna att rubba invanda föreställningar och finna framkomliga sätt på 
vilka eleverna kan erbjudas en användning av fler uttrycksformer kan vara en 
bakomliggande förklaring till varför användningen av sociala medier, som en av 
pedagogerna upplever det, så starkt tycks tilltala de redan ”duktiga och driftiga” 
eleverna och grupperna.    
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Förskjutna gränser 
Ett ofta återkommande ämne i samtalen med lärarna är idén om de för under-
visningen effektiviserande eller förenklande verktygen. Eftersom lärarna är 
medvetna om att eleverna tillbringar mycket tid på Internet anses sociala me-
dier kunna bidra till deras skolrelaterade aktiviteter. Uppfattningen om vad som 
utgör ett klassrum kan på så sätt sägas ha vidgats: Eleverna befinner sig redan 
där, på plats, med verktygen inom räckhåll. Ett av de teman som framträder i 
samtalen är således den flytande gränsdragningen mellan formellt och infor-
mellt, skola och hem, arbete och fritid. En lärare pekar på att gränsförskjut-
ningen för lärarnas del kan vara på både gott och ont. Den medger å ena sidan en 
flexibilitet och frihet ifråga om var och när läraren väljer att förlägga arbetet, 
samtidigt som de å andra sidan kanske aldrig upplever det möjligt frigöra sig 
från arbetet. Men oavsett om läraren ställer sig positiv eller negativ till utveck-
lingen – och därtill, som läraren ifråga upplever sig göra, står relativt främ-
mande inför barns och ungdomars Internetanvändande verklighet – är dock var-
je lärare tvungen att förhålla sig till denna verklighet.  

Mer av det vardagliga i skolan 
Lärarna upplever att gränsförskjutningen förstärks av de sociala medierna. En 
lärare berättar om problemet att förhålla sig till elevernas egna och högst per-
sonliga sociala medieaktiviteter, t.ex. bloggandet. Via hyperlänkar eller andra 
hänvisningar och inbäddningar dras dessa in i de sociala medier som används i 
skolan och undervisningen. Med detta följer besvärliga avvägningar: 

Det där blir, mer och mer vanligt förekommande- och lärarna kommer att få 
tackla det mer och mer ofta – och… ta ett beslut… När är det faktiskt så att, att 
vad du gör privat – det kommer in i skolans värld så pass mycket att man 
måste tackla det? Och när man inte ska göra det. 

En annan lärare berättar om sina upplevelser av innehåll och form när det gäller 
elevernas inlägg, från sin arbetsplatsförlagda utbildning, som publicerades på en 
för dem gemensam klassblogg. Obeaktat de formella frågeställningarna, vilka 
eleverna hade försetts med, upplever läraren att vissa elever tar sig an uppgiften 
på ett mer informellt sätt. Trots att en del av det publicerade innehållet svårligen 
kan sägas ha bäring eller relevans för undervisningsverksamheten eller uppgif-
ten, kan läraren ändå se ett värde i denna gränsförskjutning: 

Under APU:n så var det några inlägg, då hade de ju sina frågeställningar, men, 
men de skrev även, bara, så här hälsningar från sin APU-plats, att de… vad de 
gjorde just nu eller vad de hade på sig för kläder eller – alltså, de gjorde såna 
här roliga grejor då, av det – och det tycker jag, det kan man ju få göra. Det 
ska ju vara litet kul att gå in där.  
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Undervisningsgruppernas påtagliga spridning och heterogenitet lyfts fram av en 
lärare, som upplever sig kunna urskilja tre olika grupperingar utifrån de högst 
skiftande sätt på vilka eleverna tar sig an de sociala medieverktygen. Den mest 
hängivna och drivande gruppen upplevs åtfölja lärarens intentioner mest tydligt. 
Den ägnar mycket tid till att utveckla, omforma och sätta sin egen personliga 
prägel på de egna wikiliknande sajterna som används i undervisningen. Den 
andra gruppen, som förmodligen utgör den mest såväl sociala medie- som multi-
medievana, bearbetar uppgifterna på ett multimedialt sätt men fäster liten fokus 
vid sin tilldelade wikisida. Detta upplevs komma sig av att de redan har etable-
rade sociala webbytor, företrädesvis bloggar, vilka de hellre hänvisar och länkar 
till. Den tredje gruppen ägnar inte sin wiki särdeles mycket intresse. Dessa ele-
ver använder den inte för att publicera och dela med sig av sin skolproduktion 
och är heller inte särskilt intresserade av att utveckla den i syfte att ge den en 
personlig prägel. 

Mer av skola i den privata sfären 
En deltagare i studien talar om den sociala medieanvändningen som avgörande i 
val av arbetsmetoder, inte minst sätten att uppgiftsredovisa. Eleverna, som av 
läraren tilldelas en individuell, färdigdefinierad och bildspels- eller filmbaserad 
redovisningsuppgift, visar sig sällan hinna fullgöra denna under ordinarie lek-
tionstid. En del av skolarbetet blir för många elever därför ett hemarbete. Delta-
garen resonerar på följande sätt: ”Jo, nog tror jag att det här arbetssättet, som 
jag har nu, har gjort att det – inte alla eleverna, men … många elever har fått läg-
ga ned mer tid, hemma”. 

Gränsförskjutningen. det vidgade klassrummet, har därmed ett tydligt sam-
band med mer utdragna arbetsprocesser och därav ett ökat tidsuttag hemmavid. 
Förskjutningen upplevs av vissa lärare slå orättvist mot eleverna. Trots att så 
gott som alla elever uppges ha datorer hemmavid innebär detta inte att samtliga 
elever verkligen har tillgång till en sådan – eller att hemmet utgör en studiemiljö 
där skolarbetet kan fullgöras. Skolans brist på datorer och annan teknisk utrust-
ning försvårar därtill, som en av lärarna upplever det, elevernas förutsättningar 
att fullgöra sina uppgifter i skolan och under avsatt lektionstid.  
Med avseende på ägarförhållanden framträder i samtalen med lärarna olika sätt 
att förhålla sig till frågan. Den bild som ges tyder på att ägarskap och administra-
tiva rättigheter underställs läraren ju yngre eleverna är, medan de äldsta ele-
verna ofta ansvarar för de sociala webbapplikationer som används. Anledningen 
till detta är inte bara åldersrelaterad, utan beror också på vilka syften läraren 
har med den sociala medieanvändningen. Lärare som undervisar elever i gym-
nasieåldern låter ofta kombinera läraradministrerade tjänster, kring vilka man 
samlar hela grupper eller klasser, med elevägda och mer individuellt inriktade 
bloggar. En av dessa lärare beskriver under samtalen den enkelhet med vilken 
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respektive elev såväl bjuder in den undervisande läraren till den egna bloggen 
som stänger ute oönskade betraktare.  

En lärare, som låtit eleverna ta ansvar för och administrera egna wikis, beto-
nar vikten av att i egenskap av ansvarig lärare och vuxen bevaka elevernas akti-
viteter och publiceringar. De största källorna till oro uppges vara att det publice-
rade materialet ska visa sig innehålla kränkande tillmälen eller rasistiska ytt-
ringar. Läraren ifråga påtalar att undervisningen här hamnar i ett gränsland. 
Undervisningsaktiviteterna, vilka tidigare varit knutna till skolan, sker nu på 
elevernas personligt ägda webbytor och inte sällan utanför skola och skoltid. Lä-
raren är medveten om sitt försvagade inflytande över det uttänjda klassrummet 
som växer fram – och att eleverna närhelst kan utestänga den undervisande lä-
raren från delar av detta, dvs. wikin eller bloggen – men framhåller ändå vikten 
av att ta ansvar för tillsynen. Något som syns ha samband med och återkommer 
bland vissa lärare är idén om ett samägande mellan elev och lärare, från vilket 
den sistnämnde fasas ut när utbildningstiden är över. På så sätt kan läraren i 
viss mån stärka sina möjligheter till såväl insyn som tillsyn, samtidigt som ele-
verna vid utbildningstidens slut erbjuds att ta över ägarskapet och därigenom 
möjligheten att ta med sig en digital portfolio över sin utveckling och sina aktivi-
teter i skolan.  

Bland deltagarna i studien framträder, som vi har sett, röster som pekar på 
hur arbetet med sociala medier vilar på idealismens grund genom att det spiller 
över på och kräver lärarnas fritid. Här kan visserligen på sina håll skönjas ett 
avproblematiserande hobbyperspektiv där botaniserandet i det vidsträckta och 
föränderliga sociala medielandskapet utgör ett personligt intresse, som på ett 
naturligt och delvis positivt sätt förskjuter gränserna mellan arbete/skola och 
fritid. En deltagare resonerar kring denna gränsförskjutning:  

Alltså, det är litet av en hobby och, och om… ehh… ja, men att hålla på och 
vara… kreativ på nätet – ja, men som Wordle och… olika bildspelsprogram, 
filmredigeringsprogram… ja, sånt där tycker jag är jätte… roligt. 

Läraren resonerar vidare om att det hela tiden finns en beredskap att i kontakt 
med vänner, kollegor och nätverkskontakter söka ta del av deras upptäcker 
kring nya webbprogram och tjänster. Hela tiden sätts dessa upptäckter i relation 
till och värderas mot den möjliga användningen och funktionen i skolan och un-
dervisningen. Fanns inte den pedagogiska och yrkesmässiga förankringen i sko-
lan skulle, som läraren ser det, heller inte intresset av sociala medier finnas. En 
annan lärare beskriver sina skäl till och sitt intresse av att föra in bloggen som 
verktyg i verksamheten, vilka relaterar till såväl yrkesrollen som rollen som pri-
vatperson. Vidare ser läraren ytterligare användningsmöjligheter än bara de 
som rör den direkta undervisningen eftersom yrkesrollen innehåller mycket av 
egenhändigt författad information och rapportering som på något sätt ska spri-
das till skolledning och kollegium.  
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[J]ag tycker att det är kul att skriva. Också. Jag tycker att det är förmån att 
skriva. Det är en personlig utveckling för mig att, att uttrycka mig i skrift – 
och inte minst att – om jag får till någonting, som jag tycker är vettigt inom 
det här området.  Som så… är det som tillfredsställelse för mig. Kanske också 
yrkesmässigt en grej, som jag känner personligen värd att lyfta fram.  

Flera av lärarna anför personliga utvecklingsmöjligheter som en av anledning-
arna till att engagera sig i och pröva att använda sociala medier i undervis-
ningen. En av dessa beskriver sitt eget förhållningssätt: ”Jag är väl litet galen, i 
sammanhanget så… nog har jag ju pulat hemma en hel del, men… det blir väl så 
om man tycker det är kul, och så... Det är ju personlig utveckling, också”. En lä-
rare förklarar sitt engagemang i denna intervjustudie förbunden med en under-
liggande egoism, sprungen ur det upplevda behovet att få draghjälp i att lära sig 
hantera nya verktyg. Viljan att läras sig hantera och använda verktygen syns, ut-
över en grundläggande vilja till förändring och ett sökande efter nya utmaningar, 
också delvis bottna i en rädsla för såväl professionell som personlig stagnation: 
”Ja, man känner ju i de kurserna där upplägget har varit ungefär lika, varje år, att 
det är ju själadödande – hur utvecklande är det?”  

Individen och gemenskapens ofrånkomlighet 
En av drivkrafterna bakom att vilja pröva på och använda sociala medier hand-
lar om att finna sätt att adressera och utföra aldrig realiserade visioner och åt-
gärder, som har varit avsedda att förbättra och utveckla kommande terminers 
undervisning och skolverksamhet. Fokus för förändringssträvandena innefattar 
för några både det gemensamma arbetet på arbetslagsnivå och den enskilde lä-
rarens undervisning, medan andra lärare har blicken tydligt fäst på det egna. En 
av lärarna, som söker förändring i det direkta arbetet med eleverna konstaterar: 

[D]et finns ju saker som (…) fungerar dåligt i den verksamhet jag har med 
eleverna, till exempel att göra läxor är ju oerhört svårt – få dem att göra läxor 
är ju jättesvårt. Få dem att lämna in i tid … är jättesvårt. Och det… vi har ju 
inte så mycket mandat, heller.  

Men samtidigt som lärarna i mångt och mycket fokuserar sin egen undervisning 
visar samtalen att användningen av sociala medier oftast inte upplevs vara en 
fråga enbart för den enskilde läraren och dennes verksamhet, utan tenderar fort 
att inbegripa kollegor och arbetslag. Just betydelsen av samarbete och stödet 
från ett nätverk framhålls av flera lärare som oumbärligt. I något fall får själva 
fenomenet sociala medier en ytterst underordnad betydelse, då det upplevda 
behovet av att ingå i ett utvecklingssammanhang är ställt i fokus. Några lärare 
upplever sig vara isolerade i en skola med dåligt fungerande ämnesöverskri-
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dande samarbetsformer, en skola vars strukturer dessutom gör det svårare att 
förhålla sig till och integrera skolan med samhället utanför. Bland dessa lärare 
tonar dessutom en bild fram vilken tar fasta på vikten av möjliggörande person-
liga kontakter i en skolorganisation som i många fall begränsar initiativ och kvä-
ver förändring. En av dessa lärare uttrycker:     

Vänder man sig åt andra håll, så har jag mest upplevt att man bara målar upp 
de hinder som kan verka finnas. Det tar ju litet musten … och udden ur en att 
hela tiden bara få höra vilka hinder och vilka lagar och regler och paragrafer 
som måste kollas upp, hit och dit, kors och tvärs. Ja, då vet jag inte – då blir 
jag bara less.  

Övriga lärare ställer sig inte fullt lika kritiska mot, eller värderande inför, hur det 
är bevänt med samarbetsklimatet i skolan. De fokuserar inte på det som är utan 
framhåller snarare hur det bör vara varför strävan efter samarbete och nätverk 
blir en naturlig nödvändighet: 

[N]ätverkandet är nog egentligen prio ett. Idag. Och då kan det vara 
nätverkande gentemot föräldrar, kollegor, studenter – andra intresserade 
skolmänniskor. Och andra som inte är skolmänniskor (…). 

Behovet av kontinuitet och långsiktiga satsningar 
Det råder vissa skillnader mellan lärarna när det gäller huruvida de betonar an-
vändningen av de sociala medierna som en angelägenhet för den enskilde lära-
ren eller som en ofrånkomlig del i ett större sammanhang. En av lärarna fram-
håller sociala mediers enkelhet, i det att graden av oöverblickbarhet och an-
vändningsrelaterad komplexitet beskrivs som i stor utsträckning självvald. Lära-
ren ifråga menar att allt bottnar i den valda ambitionsnivån och fortsätter:  

[D]u kan skapa ett Googlekonto – och välja ut vad du vill ha, bygga upp det 
(…) Du kan gå på djupet och göra väldigt djupa saker, men du kan göra det 
ganska – jag gjorde det ganska enkelt för mig. Jag gick inte för djupt… med det 
projektet jag drev med en klass då. Men jag upplever att det är … relativt 
enkelt att göra saker och ting, utan att..: Om man vill testa att göra en blogg, 
eller så, så är det inte alltför svårt.  

Denna bild kontrasterar något mot några av de andra lärarnas upplevelser. Kon-
figurering av publiceringsytorna, vad gäller grafiskt utseende, benämning, akti-
verade medskribenter och elevernas kontohantering uppfattas av dessa lärare 
som en omständlig och tidskrävande process.  De betonar därför nödvändighe-
ten i att satsa på en kontinuerlig och långsiktig användning av verktygen. Han-
teringen av sociala media måste inarbetas. I detta sammanhang betonas vikten 
av att göra elevernas användning av sociala medier till en naturlig vana och upp-
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rätta miljöer som eleverna känner sig delaktiga och hemmastadda i. En av lä-
rarna menar att de sociala medierna bör introduceras, genom obligatoriska in-
ledningsuppgifter, redan i början av elevernas utbildning för att sedan åtfölja 
dem under resten av utbildningstiden. På så sätt skulle en naturlig hemkänsla 
kunna infinna sig och läraren skulle därtill slippa frågan ”Få se nu, vad var det 
där lösenordet?” och annan osäkerhet bland eleverna kring teknikhanteringen.  

Mot möjligheterna att få till stånd långsiktighet och kontinuitet i använd-
ningen av sociala medier ställer lärarna sina erfarenheter av utmaningar och 
hinder. Lärarna upplever att bloggens kronologiska upplägg blir begränsande 
ifråga om dess nyttjande för långsiktiga evenemang och stående inslag. Alla pos-
ter och kommentarsinlägg tenderar att bli försvinnande korta ögonblicksverk, 
flyktiga verklighets- och verksamhetsskildringar. En annan hindrande aspekt rör 
upplevelsen av svårigheten att få till stånd dialogväxlingen via de sociala webb-
tjänsterna. Då undervisningen både innefattar en dialog med eleven via de soci-
ala medierna och i klassrummet visar det sig vara lätt hänt att det sistnämnda 
får en mer dominerande ställning. Eleven publicerar sina uppgifter och funder-
ingar digitalt på webben, men får ofta responsen analogt och verbalt från sin lä-
rare i klassrummet eller, som flyktigast, i korridoren.     

Några lärare tar fasta på upplevelsen av bristande organisatoriska förutsätt-
ningar för att kunna skapa långsiktighet och kontinuitet i användandet av sociala 
medier i undervisningen. En stor utmaning upplevs vara lärarnas splittrade 
tjänstgöring. Förutom de vanligt förekommande läsårsvisa bytena av undervis-
ningsgrupper inom arbets- och ämneslagen inträffar också oförutsedda grupp-
byten mitt under pågående termin. En av lärarna beskriver en situation där an-
vändningen av sociala medier kom att fördröjas på grund av väntan på beställd 
teknisk utrustning – en väntan som därpå följdes av svårigheter att finna ersätt-
ning till en öppen och webbaserad videohanteringstjänst, vilken plötsligt visade 
sig upphöra. När slutligen de tekniska hindren blivit lösta och upplägget skulle 
omsättas i pedagogisk praktik, var det dags att rotera undervisningsgrupp. Un-
der forskningsprojektets gång fick läraren ifråga dessutom oplanerat växla un-
dervisningsgrupp med en kollega. Läraren menar sig därför av erfarenhet veta 
att möjligheten att undervisa samma grupper, i alla sina ämneskombinationer, 
bäddar för en än mer framgångsrik användning av sociala medier i skolan: ”Om 
än det då är tvärgrupper eller om det är rena klasser har mindre betydelse, men 
jag vill ha samma grupp hela tiden”. 

Medan några deltagare pekar på betydelsen av långsiktighet och kontinuitet i 
undervisningsgrupperna, upplever andra de kollegiala överlämningarna och by-
tena av undervisningsgrupper som en mer ofrånkomlig del i tjänstevillkoren. 
Istället fäster dessa större vikt vid att användningen av sociala medier förankras 
i och omfattas av ett större kollegialt sammanhang: ”[D]et gäller ju att vi, alltså 
alla lärare, är… liksom, med på det”, som en av deltagarna uttrycker det. Flera av 
lärarna upplever att det finns ett intresse bland kollegorna, som ännu inte tagit 
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sociala medier i anspråk, men också en osäkerhet inför vad användningen av so-
ciala medier, inte minst öppenheten, innebär för undervisningen – och vad en 
sådan användning egentligen kan tillföra. En av deltagarna konstaterar: 

[D]et måste vara, någon praktisk nytta av det [användandet av sociala medier 
(min anm.)], som alla ser… Lärare är ju pragmatiker, till tusen. Är det ingen 
praktisk nytta, så… Men om man kan peka på praktisk nytta … då, jäklar, 
alltså. Då är det inte, tycker jag, svårt att få acceptans.     

För att kunna skapa större sammanhang i vilka användningen av sociala medier 
har möjlighet att utvecklas påtalas vikten av ett engagemang från skolledningens 
sida. Här efterfrågas stöd i form av tid, tekniska resurser och en förändrad ar-
betssituation. Därtill uttrycker vissa lärare behovet av helhetsgrepp genom en, 
av skolledningen, uttalad policy i vilken lärarna kan hämta stöd. Denna policy 
ska omfatta lärare och elever, som både går och är i färd med att börja på skolan, 
samt deras föräldrar. En lärare menar att en deklaration från skolans sida, vilken 
skulle göra öppenheten och publiceringen till en slags norm, ”är en helt annan 
sak än om… några medarbetare duttar här och där, någonstans”. Flertalet upple-
ver både ett intresse och ett visst stöd från sina skolledningar, men också att an-
svarig rektor har svårt att fullt ut greppa vad arbetet med sociala medier i un-
dervisning egentligen innebär.  

Även om en skolorganisatorisk, eller åtminstone en arbetslagbaserad, sam-
ling kring sociala mediers användning uppfattas som eftersträvansvärd, gör inte 
avsaknaden av en sådan att enstaka lärares insatser betraktas som utsiktslösa. 
Genomslagskraften uppfattas dock inte bli lika påtaglig. 

Frågan om sociala medier anses behöva inbegripa föräldrarna. Oavsett hur 
insatt föräldraskaran generellt sett är ifråga om webbtjänster och deras barns 
Internetanvändning, förväntar lärarna att föräldrarna har synpunkter på an-
vändningen av sociala medier i undervisningen. Samtliga i studien deltagande 
lärare, vilka har elever i de lägre åldrarna, har fört en dialog med elevernas för-
äldrar och har – med ett fåtal undantag – fått positiv respons ifråga om använd-
ning av och publicering via sociala medier. 

Normerande krav på eleverna 
Samhällsförändringen och dess inverkan på framtida kompetenskrav är en van-
ligt förekommande anledning till att försöka inlemma sociala medier i undervis-
ningen. ”Man vill inte att ungdomarna ska bli andra klassens medborgare”, som 
en av lärarna uttrycker det. Det handlar, med andra ord, om att ge eleven förut-
sättningar för ett aktivt medborgarskap, vilket kräver digital kompetens. Lä-
rarna tar fasta på elevens rättigheter, både när det gäller att kunna hantera tek-
niken i största allmänhet och kunna såväl begripliggöra som att utöva inflytande 
på världen. En lärare beskriver satsningen på att inlemma de sociala medierna i 
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undervisningen som en möjlighet för eleven att muta in ett eget utrymme, att 
erövra en plats, utifrån vilket man kan göra sig hörd och uttrycka sig själv. Det 
finns bland de lärare som i olika sociala sammanhang själv är aktiva på webben 
ändå en viss känsla av främlingskap inför sina elevers sätt att använda webben, 
och då inte minst tjänster som MSN. Läraren upplever sig ha tagit sig in ”bakvä-
gen” i vad som beskriva vara ”elevernas värld”.  

Flera lärare betonar de sociala mediernas karaktär av verktyg, vars använd-
ningssätt och syfte är upp till både lärare och elever att avgöra. En lärare påtalar 
vikten av en gemensam överenskommelse, mellan lärare och elevgrupp, kring 
mål och innehåll innan arbetet med de olika webbtjänsterna påbörjas. Andra 
tecknar en bild av en användning där makten, i vissa avseenden, överförs till 
eleven. Denna maktförskjutning bottnar delvis i att det är eleverna som skapar, 
utformar och bjuder in läraren till den egna webbytan. Detta kan bidra till en 
känsla av att, som en lärare uttrycker det, ”det är de som styr – och jag är hand-
ledaren bara, som är där i bakgrunden”. Det är inte bara elevens administrativa 
roll som bidrar till upplevelsen av att eleven har en starkare maktposition. Även 
elevens möjlighet till helhet och överblick över en samlande yta, som de själva 
fyller med innehåll – exempelvis loggboksliknande anteckningar över den egna 
arbetsprocessen – och som de själva ansvarar över, bidrar till ett ökat elevinfly-
tande. 

”De här ramarna ska du hålla dig inom! 
I samtalen med deltagarna i studien framträder bilden av ett spänningsförhål-
lande mellan den individuella sfären och ett mer kollektivt och normerande 
sammanhang. Dessa spänningar visar sig komma i dagen på ett antal olika om-
råden. Ett av dessa områden visade sig för en av lärarna då användningen av 
bloggen som klassgemensamt publiceringsverktyg skulle lanseras i en av elev-
grupperna. Divergerande åsikter, som gällde huruvida bloggen kunde användas 
för andra syften än de rent vardagligt spontana och underhållningsmässiga, bil-
dade en skiljelinje mellan läraren och eleverna. Till saken hör att eleverna redan, 
på eget initiativ hade skapat en egen klassblogg, vilken dock saknade koppling 
till undervisningen. Läraren ifråga återger elevernas invändningar mot tanken 
på en undervisningsanknuten klassblogg: 

”Ska man blogga så ska det vara på skoj, liksom. Då ska det inte vara något 
skolarbete”. Det var några tongivande i klassen, då, som tyckte det – så att… 
de har litet grann den inställningen. Ja, så det blev väl inte så lyckat, direkt. 

Ett annat spänningsfält utgörs av frågor om anonymitet och användning av 
”nicks” i samband med elevpublicering i sociala medier, upprättade i undervis-
ningssyfte. Just svårigheterna att ha kontroll på, och vid behov kunna reda ut, på 
vem som egentligen har skrivit inlägg upplever flera lärare vara något av ett pro-
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blem, som åtföljer användningen av sociala medier i undervisningen. En av lä-
rarna berättar i detta sammanhang om hur somliga elevgrupper inte hyser någ-
ra som helst betänkligheter mot att publicera sig öppet under sin riktiga identi-
tet. Samtidigt visade sig en annan av lärarens grupper inte vilja bloggpublicera 
sina alster, dikter i detta fall, om de inte tilläts vara anonyma. 

Ett tredje spänningsfält rör förhållandet mellan elevernas frihet att skapa och 
ge yttryck för sina åsikter i ett av normer och mål genomsyrat sammanhang.  
Några av deltagarna, vilka fokuserade på användning av bloggverktyget, berättar 
att innan bloggen introducerades bland eleverna såg de sig hugade att tydliggöra 
att inläggen på ett eller annat sätt skulle relatera till skolan och vara författade 
med tanke på en publik läsekrets. En lärare upplevde spänningsförhållandet på-
tagligt i en situation med en elev som motvilligt accepterat det tilldelade uppdra-
get att via klassbloggen publicera ett reportage om ett skolevenemang, till vilket 
den övriga klassen hade bidragit. Elevens, i den deltagande lärarens tycke, alltför 
orättvist negativa publicering inbegrep även klasskamraternas insatser, vilket 
föranledde läraren att efter viss vånda ställa krav på en omarbetning av texten 
försåvitt den skulle tillåtas ligga kvar på bloggen. Läraren beskriver situationen, 
som inte upplevdes särskilt angenäm för någondera inblandad: 

[D]å kändes det som ”Jaha, är det här rätt? Har vi censurerat, liksom, det [ele-
ven ville skriva (min anm.)]…” Eller hur? Hur ska man..? Så då hade vi en liten 
diskussion och då tog vi upp det… litet kort, så där, med eleverna också, att:  
”Beroende på vad ni skriver, att man får som tänka ändå att… det ni skriver är 
som en … presentation. Är ni representanter för klassen och ska skriva 
nånting, då får man ju som hålla det… litet objektivt. Och så får man kanske 
tycka till då litet i kommentarerna (…)”.  

En annan infallsvinkel som ges är det för lärarna problematiska i att eleverna i 
egenskap av skribenter på bloggen besitter makten att själva skapa egna – eller 
helt enkelt underlåta att skapa – etiketter och på så sätt förändra den av lärarna 
önskade strukturen och översiktligheten. En av lärarna resonerar på följande 
sätt om företeelsen:   

Men då kunde de ju lägga till [egna etiketter (min anm.], så då har det blivit – 
ja, de gör väl det av bara farten, så här: ”Vad handlar det om? Jo, det här och 
det här!” så då har det blivit några extra som inte hör dit – och då är det som 
litet svårt att se… Men det skulle man kunna… ta upp med dem. Det har jag 
inte… gjort, men… Att man som håller det redan från början, bara renodlat: 
”Vi kör de här etiketterna – och så inget mer.” 

Behovet av att tilldela någon ansvaret över bloggen, som kan hålla en styrande 
hand över struktur och etikettreglernas efterlevnad, påtalas av en annan delta-
gare i studien. Ytterligare en av lärarna delar med sig av sin känsla av kluvenhet 
inför dels en grundläggande förståelse för – och vilja att tillmötesgå – sina ele-
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vers behov av att utmana och dels oviljan till att erbjuda eleverna ett verktyg 
som alltför öppet och obegränsat ger dem möjlighet att sätta utmaningarna i 
verket: 

[J]ag känner mig inte riktigt trygg i… det här att de… att de är seriösa i alla 
avseenden. (…) De är ju ungdomar och vill som… utmana oss vuxna. Litet 
grann. De elever jag har, i alla fall.  Men… så jag känner nog samtidigt att jag 
vill nog – litet grann – sätta ramar. Alltså, jag vill ju också att de ska få 
möjlighet att få göra saker och ting – men det är klart: ska de få utvecklas och 
lära sig hur man ska förhålla sig till saker och ting, då måste man ju låta dem, 
också, testa saker, testa mig. 

Det finns därtill en viss oro bland lärarna som gäller verktyget som ett potenti-
ellt maktmedel eller en social hierarkistärkare – inte minst om och när den ad-
ministrativa makten över verktyget och åtkomsträttigheter hamnar i elevernas 
egna händer. Maktperspektivet är även närvarande i pedagogernas resonemang 
kring elevernas kommentarverksamhet, där somliga elevers alster erhåller 
mycket elevrespons, medan andra blir utan. Till detta kommer en allestädes 
närvarande oro, eller åtminstone medvetenhet om, riskerna för kränkningar och 
personangrepp mellan eleverna. 

En till synes oförändrad lärarroll? 
I anslutning till det ovan sagda kan det finnas anledning att uppmärksamma 
några av deltagarnas tankar kring lärarrollen och elevernas inflytande över un-
dervisningen. Det syns bland lärarna inte finnas någon tydlig uppfattning om 
hur användningen av olika sociala medieformer i undervisningen inverkar på 
rollen som lärare. Några upplever sin roll vara av mer handledande karaktär, 
medan vissa värjer sig mot begreppet ”handledare” och betonar elevernas behov 
av en ledare som planerar verksamheten, ger riktlinjer för lektionsarbetet och 
utarbetar uppgifter för eleverna att lösa. Därmed sägs inte att eleverna saknar 
inflytande, exempelvis när det gäller det sätt på vilket uppgiften ska lösas eller 
formen för uppgiftsredovisningen. Oviljan att kalla sig handledare kan sägas 
bottna i dels en låg tilltro till ett utbrett ansvarstagande och en medvetenhet 
bland eleverna, ifråga om det egna lärandet, och dels i uppfattningen om lära-
rens ofrånkomliga ansvar för bedrivandet av en effektiv undervisning:  

Jag tror att, att min roll som ”coach” där, att vara vid sidan om och låta 
eleverna söka kunskap hit och dit, det tror jag är förkastligt – ja, möjligtvis om 
vi hade en tjugoårig grundskola, att de fick den tiden på sig.  

Det råder således bland studiens deltagare motsatta uppfattningar om elevernas 
medvetenhet och möjligheter att delta i undervisningens upplägg. En av lärarna, 
som inte värjer sig mot handledarrollen, ger uttryck för synen på eleverna som 
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en i skolan alltför ofta bortglömd resurs – inte minst när bloggar och andra soci-
ala medier gör sitt inträde i klassrumsarbetet. Läraren upplever eleverna besitta 
kunskaper om webbtjänsters igångsättande och hantering, vilka ofta överstiger 
lärarnas och som skulle kunna nyttjas bättre i skolan. Just sådana möjligheter till 
elevdeltagande och inflytande framkommer i en annan lärares beskrivning av 
hur eleverna i en klass, under en del av en lektion själva snabbt upprättar indi-
viduella processbloggar, vilka de själva äger och administrerar – och därtill av-
gör dess struktur och estetiska utformning.  
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Studiernas sammansatta resultat 
Sociala medier omges av högt ställda förväntningar om möjligheterna de kan 
komma att innebära för undervisning och lärande. Sådana förväntningar kom-
mer till uttryck i den allmänna samhällsdiskussionen, forskningen och bland lä-
rarna själva. Inte minst märkbara är de i de senaste årens styrdokument för de 
såväl obligatoriska som frivilliga skolformerna. I och med detta har till förvänt-
ningarna på användningens möjligheter förts ett än tydligare och mer svårfrån-
komligt krav på en faktisk användning av sociala medier i undervisning. Det är 
ett krav som skolledning, och i synnerhet den undervisande läraren, har att för-
hålla sig till.  

Jag ser det därför som viktigt att förklara och bättre förstå vad som i allt vä-
sentligt är utmärkande för lärarnas möten med sociala medier och vilka möjlig-
heter dessa möten kan innebära för undervisningen, dvs. för både läraren ele-
ven. 

Både forskningslitteraturen och intervjustudien visar att den undervisande 
lärarens möte med sociala medier i hög grad handlar om öppenhet och delta-
gande, om föränderlighet och gränsförskjutningar, om teknik och makt. Resulta-
ten visar att det i vissa avseenden finns fog för högt ställda förväntningar på so-
ciala medier i undervisningen, men de är ingalunda entydiga. Tvärtom visar re-
sultaten på behovet av att ifrågasätta och nyansera en alltför optimistisk och 
förenklad syn på lärares användning av sociala mediers i undervisningen.  

Öppenhet och deltagande  
I källor som ingår i litteraturstudien framhålls att sociala medier främjar ett 
praxisnära perspektiv på undervisning, så tillvida att de både stimulerar och un-
derlättar de studerandes delaktighet i det egna lärandet och tillvaratagandet av 
egna erfarenheter. Sociala medier framhålls också som väl lämpade att använda 
inom utbildning i syfte att förbereda de lärande för en alltmer teknikberoende 
samtid och en framtid som ställer allt högre krav på förmåga till teknikburen 
kommunikation och kollaborativ problemlösning (jmf Dede, 2007; Eijkman, 
2008). Det teknikberoende samhället och användningen av sociala medier ut-
manar utbildningsverksamheternas syn på lärande och kunskap, vilket gör att 
jag finner utmaningarna vara ett återkommande tema i forskning inriktad mot 
teknik och utbildning. Sociala medier är en (på)drivande kraft i riktning mot ett 
alltmer socialt och aktivt lärande, vilket blir än mer individanpassat och behovs-
styrt. Dialogen, interaktionen och gemenskapen, som karaktäristiskt i använd-
ningen av sociala medier får inte bara konsekvenser för hur synen på lärande 
kommer att utvecklas utan omfattar även en förändrad kunskapssyn, vilken 
fjärmar sig allt längre från uppfattningen om kunskap som något givet och över-
förbart (se Brown & Adler, 2008; Collins & Halverson, 2010). Även om endast ett 
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fåtal deltagare i intervjustudien hade någon längre erfarenhet av att arbeta med 
sociala medier i undervisning är de flestas upplevelse och erfarenhet att an-
vändningen av sociala medier i vissa avseenden stimulerar till elevutbyte, inspi-
ration och aktivitet. De undervisande lärarna ser också att användningen främ-
jar elevernas helhetssyn, förståelse och ett mer analytiskt förhållningssätt till 
undervisningsinnehållet. Samtidigt upplevs användningen utmanande. 

Öppenheten och expressiviteten som följer med sociala medier är dubbel-
bottnad. I intervjuerna och i litteraturen framstår öppenhet och tillgång till en 
nätburen publik, som förhöjande faktorer för både motivation och lärande (jmf 
BECTA, 2008; Wheeler m.fl. 2008). Därtill upplevs bland deltagarna att sociala 
medier kan bidra till att skapa positiva förväntningar bland eleverna och en 
ökad tilltro till den egna förmågan. Öppenheten visar sig både i intervjuerna och 
i litteraturen som en utmanande och begränsande exponering, i synnerhet med 
avseende på de studerandes aktiviteter. Risktagandet och osäkerheten, som i lit-
teraturen beskrivs åtfölja publicering och produktion via sociala medier innebär 
att kontrollen över både publicerat material och mottagare går förlorad (BECTA, 
2008).  

I frågan om öppenheten visar de intervjuade lärarnas berättelse på en befo-
gad oro. De upplever en påtaglig risk för att olämpligt och provocerande mate-
rial ska läggas ut på Internet till allmän beskådan, men också en oro över att ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter ska utsättas för obehag. Här kan skolan sägas 
hamna i ett dilemma då exponeringen innebär risker, samtidigt som de främjar 
ett socialt och kreativt lärande (se  bl.a. Sharples m.fl. 2009). Den tendens bland 
undervisande lärare att i användningen av sociala medier på olika sätt söka 
begränsa elevernas friheter och därigenom riskerna, vilken Hemmi m.fl. (2009) 
uppmärksammat som en inte helt igenom framkommlig väg, visar sig även bland 
lärarna i intervjustudien.  

Avdramatisering och interaktionsförväntningar 
Såväl intervju- som litteraturstudierna visar att användningen av sociala medier 
kan ha en avdramatiserande inverkan på publiceringen. De sociala medierna 
drar med sig vardagen och vardagsspråket in i undervisningen på ett påtagligt 
sätt. Lärarna upplever därmed att webbtjänsterna öppnar för ett friare och mer 
personligt uttryckssätt, som innebär fler egna åsikter, nya infallsvinklar och en 
ökad social närvaro. Sociala medier som en gemensam arena att verka på för-
väntas erbjuda eleverna en bättre förståelse för de egna kunskapsprocesserna 
och det egna lärandet. Denna arena utgör en samlande punkt som ger nya och 
bättre förutsättningar för eleverna att uppmärksamma och ta del av varandras 
tankar, lösningar och produktioner. Genom avdramatiseringen av undervis-
ningssituationen skapas intresse, ingjuts motivation och tilltalas elevernas be-
hov av bekräftelse.  
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Lärarnas positiva förväntan på det vardagliga, som öppnar för trygghet, avdra-
matisering och en högre grad av studiemotivation, leder till att få deltagare i in-
tervjustudien menar sig vilja använda sociala medier som obligatoriska inslag i 
undervisningens mer examinerande delar. Istället tar de sin utgångspunkt i fri-
villigheten, i en förväntan att eleverna vill uttrycka sig på webben. Eftersom lä-
rarna tenderar att tillskriva eleverna en hög grad av öppenhet, men också ut-
bredd naivitet, när det gäller webbpublicering, finns därmed onekligen bland 
studiens deltagare både förväntningar och en oro ifråga om exponering och in-
teraktivitet. Lärarna upplever här en spänning som jag finner ofrånkomlig då so-
ciala medier inlemmas i undervisningen bland barn och ungdomar. Samtidigt 
ges läraren möjligheter att reflektera över sitt fostransuppdrag och föra en dia-
log om betydelsen och värdet i ett etiskt förhållningssätt till sin egen och andras 
närvaro på nätet.  

Idéerna om den aktiva och medskapande användaren, nätverkets betydelse 
och öppenheten som karaktäristiska för sociala medier övergår lätt till föreställ-
ningar och förväntningar om vad teknikanvändningen kommer att innebära för 
undervisningen. Även om förutsättningarna finns visar sig dock exponeringen 
ofta inte resultera i några mer storslagna uppmärksamhetsyttringar, när det 
gäller antalet besökare eller kommentarer. De kommentarer och den interaktion 
som åtföljer de olika elevpublikationerna och inläggen har i mycket befunnits 
härröra från den egna gruppen och är dessutom, med några få undantag, ytterst 
fåtaliga (se  bl.a. Schroeder m.fl. 2010). Just avsaknaden av och svårigheten i att 
få till stånd en kontinuerlig interaktion och dialogväxling blir därför ett återkom-
mande problem, i såväl litteratur- som intervjustudien.  

Dock ser många lärare, mot bakgrund av sociala mediers öppenhet mot värl-
den, mötet med en verklig och till stora delar osynlig publik som ett av använd-
ningens största inneboende värde. Det finns ett påtagligt värde i själva känslan 
av att få visa upp sig och det man har åstadkommit för omvärlden – som, även 
om den inte uttryckligen visar sig, ändå finns där. Alla elever visar sig emellertid 
inte hysa denna känsla inför att få visa upp sig, vilket blev tydligt när vissa av 
eleverna till en av de deltagande lärarna inte ville publicera sina filmer, öppet på 
Youtube, och som överhuvudtaget inte ville delta i användningen av sociala me-
dier om inte de publika åtkomstmöjligheterna begränsades.  

Detta exempel ger ett vidgat perspektiv på den naivitet som ofta, och, som jag 
finner, i allt för hög grad, tillskrivs de unga användarna. Det visar också på You-
tubes starka symbolvärde som representant för den öppenhet, nätverksgemen-
skap och spridning som tillskrivs Web 2.0. Härtill väcker exemplet frågor som 
bör ställas när sociala medier introduceras och kommer till användning i under-
visningen, och i synnerhet med avseende på öppenheten: Kan vi, då vi tillskriver 
eleven ett allmänmänskligt behov av bekräftelse, förvänta oss att detta behov tar 
sig samma uttryck hos alla elever? Vilken grad av exponering kan man som lä-
rare förvänta sig och kräva av sina elever och hur är det bevänt med elevernas 
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frivillighet när användningen genomsyras av normerande idéer om publicering-
ens egenvärde? 

Gränsförskjutningar 
Det finns skäl att ställa kritiska frågor om sociala mediers användning i skolan, 
och då kanske främst ur interaktions- och publiceringssynpunkt. En annan på-
taglig sida av de sociala medierna är den relativa enkelhet, med vilken multimo-
dala objekt kan skapas och delas. I litteraturen görs kopplingar mellan den nya 
kommunikationstekniken och en vidgad syn på text. Mötet med texten handlar i 
allt mindre utsträckning om ett möte med enbart skriven text utan om föränder-
liga kombinationer av bilder, animeringar, symboler, ljud – och därtill det skriv-
na ordet. Av detta följer en ny syn på delaktighet, ägande, stabilitet och läsord-
ning när det gäller text som uttrycks- och representationsform (Adams, 2007; 
BECTA, 2008; Säljö, 2010). Den skrivna textens hegemoni framstår i studien vis-
serligen som aningen svårbruten, men deltagande lärare påtalar samtidigt kraf-
ten i bilden som medium, den kreativa dimensionen och det engagemang som 
multimodaliteten tillför skolarbetet. Dessutom syns användningen av sociala 
medier kunna stärka elevernas medvetenhet om sitt eget lärande och målen i 
undervisningen, i reflektioner kring vad de vill representera med sina multimo-
dala skapelser kunna. Därtill ges bland lärarna uttryck för den överraskande en-
kelheten i att kunna bedöma elevernas varierande uttrycksformer. 

Oöverblickbarhet, föränderlighet och mertid  
Det förändrade förhållandet till text utgör endast en av flera gränsförskjutningar 
som följer i spåren av sociala mediers användning i skolan. Undervisning och lä-
rande är inte knutet till en given tid och plats, utan detta sker varhelst och när-
helst, alltid och överallt (Hollingshead & Contractor, 2006). Den gränsförskju-
tande utvecklingen har både positiva och negativa konsekvenser. Den enskilda 
individen får ett allt större inflytande över sin egen lärandesituation och läran-
demiljö. Men samtidigt tvingas både studerande och lärare att handskas med 
den komplexitet och svåröverskådlighet som ett klassrum, uppbyggt kring olika 
sociala medieapplikationer, innebär för såväl studerande som lärare (Collins & 
Halverson, 2010; Marenzi m.fl. 2008).  

Dessa dubbla perspektiv som diskuteras i forskningen återfinns även bland 
deltagarna i intervjustudien. Flera av deltagarna uppehåller sig i samtalet kring 
den utmaning som oöverskådligheten upplevs innebära. Denna både försvårar 
upptäckten av upphovsbrott och kränkningar, men medför också svårigheter 
när det gäller såväl bedömningsarbetet som lärarens möjligheter att skaffa sig 
inblick i och stödja elevernas aktivitets- och lärprocesser. Antingen dränks lära-
ren av e-postnotiser avseende minsta lilla revidering på elevernas olika webbsi-
dor, eller så har läraren att välja en tidskrävande och aktivt uppsökande verk-
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samhet. Härtill kommer upplevelser av föränderlighet, förändrade och upphörda 
webbtjänster såväl som risken för teknikstörningar, vilken i sig kanske inte är 
ett specifikt problem som följer med sociala medier. Dock vill jag hävda att de 
sociala mediernas karaktär av sammansatta och interagerande tjänster gör tek-
nikstörningsaspekten än mer påtaglig.  

Lärarna upplever dessutom en utmaning i de alltmer upplösta gränserna 
mellan fritid och skola. En undervisning som inlemmar sociala medier sker i 
större utsträckning utanför skolan både i virtuell och fysisk bemärkelse, efter-
som en del av såväl lärarens arbete som elevens skolarbete tenderar att förläg-
gas utanför skolan. Här finns en mertidsaspekt men också en risk att teknikbrist 
i skolan kommer att drabba redan utsatta elever, då användningen av sociala 
medier ställer högre krav på tekniktillgång. Mertiden som ett i studien åter-
kommande problem är i sig inget specifikt för sociala medier. Lärarens upple-
velse av brist på tid är snarare att betrakta som karaktäristiskt vid införandet av 
varje ny teknik i skola och undervisning. Här utgör sociala medier således inget 
undantag. Däremot finner jag det värt att framhålla det oegentliga i överdrivna 
föreställningar om sociala mediers enkelhet och lätthanterlighet, vilken i ett per-
spektiv av tidsåtgång och mertid skulle ge lärare helt nya förutsättningar att an-
vända teknik i skolan. Tekniken må vara enklare att hantera och använda för så-
väl skapande som informationshantering och delning än traditionell IKT, men 
enkelheten bör inte överdrivas. Tiden kvarstår i mångt och mycket som ett pro-
blem. Detta problem har, enligt min mening, ett givet samband med den utma-
ning som den praktiska hanteringen av ny teknik innebär. Men problemet har 
också ett givet samband med att införandet av sociala medier innebär ett nytt 
moment och en förändring i lärarens sätt att förhålla sig till sin pedagogiska 
verksamhet. 

Tidsproblematiken till trots, kan vi samtidigt se att vissa lärare framhåller 
sina upplevelser av enkelhet och effektivitet. De uppmärksammar sociala medi-
ers användarvänlighet, som innebär en låg tidsåtgång i undervisningen. Upple-
velsen av enkelhet och effektivitet förklaras bland annat med de enkla sätt på 
vilka läraren kan skapa frågeformulär och eleverna tillåts samla sin produktion, 
vilket därmed effektiviserar och underlättar lärarens bedömning och överblick. 
Sociala medier inbjuder både lärare och elever till ett gemensamt deltagande i 
aktiviteterna.   

De lärare som deltog i intervjustudien bar med sig olika erfarenheter av såväl 
privat som pedagogisk användning av sociala medier. Ett par av lärarna hade er-
farenhet av att använda sociala medier både privat och i undervisningen, vilket 
jag tydligt fann återspegla sig i en trygghet i förhållandet till tekniken. De hade 
välgrundade föreställningar om teknikens möjligheter och visste i stora drag vil-
ka metoder och vilken teknikanvändning som har bättre förutsättningar att fun-
gera i en undervisningssituation – och vilka förberedelseinsatser användningen 
kräver. Det är framförallt bland dessa lärare som teknikens enkelhet betonas.  
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Andra deltagare, vilka saknade erfarenheter av att använda sociala medier men 
som kom att utveckla en förhållandevis avancerad användning av flera olika och 
integrerade medietjänster i arbetet med eleverna, ger ofta uttryck för använd-
ningen som stimulerande, för såväl egen som för elevernas del. Samtidigt är det 
också bland dessa lärare som teknikanvändningen upplevs vara tidskrävande, 
komplex och störningskänslig. Dessa upplevelser låter sig sannolikt till vissa de-
lar förklaras av att lärarna, sin oerfarenhet av sociala medier till trots, hade höga 
ambitioner med sin användning och under forskningsprojektets begränsade 
tidsramar ville pröva en rad olika sociala medietjänster. Under den termin 
forskningsprojektet pågick skulle lärarna således själva lära sig hantera de soci-
ala medierna, utveckla nya pedagogiska metoder, introducera eleverna i nya ar-
betssätt och säkerställa fungerande tekniska grundförutsättningar – såsom till-
godose elevers behov av datorer lektionerna, hjälpa eleverna med användarkon-
ton och administration, etc.  

För de deltagare som hade intresse men som mer eller mindre saknade erfa-
renhet kom jag, i egenskap av ansvarig för forskningsprojektet, att i stor ut-
sträckning också agera som kontinuerligt utvecklingsstöd, både ifråga om tek-
nikrelaterade problem och pedagogiska utmaningar. De lärare som valde att 
möta sociala medier i mindre skala fokuserade huvudsakligen på användningen 
av en eller ett par enkla medietjänster, företrädesvis en blogg. Deltagarna anslöt 
således till studien med skiftande förutsättningar, dels med varierande praktisk 
erfarenhet av tekniken och dels med varierande ambitionsnivåer. Detta bidrar 
till att själva karaktären på mötet med sociala medier varierade mellan lärarna. 
Dessa skiftande förutsättningar kan till viss del förklara olikheterna i mötet med 
sociala medier. I samtalen framgår att vissa har en genomlevd erfarenhet av att 
ha utmanat sina föreställningar om teknikens möjligheter i undervisningen. 
Andra deltagare uppehåller sig i större utsträckning vid förväntningar och före-
ställningar om teknikens möjligheter i undervisningen.              

Användare och teknik, frihet och makt 
I analysen av delstudierna framstår maktperspektivet som ett av de mest utma-
nande i användningen av sociala medier. Utan detta perspektiv finner inte övriga 
teman, som är kännetecknande för lärarnas och undervisningens möte med so-
ciala medier, sin plats. Frågan om makt och maktförhållanden inbegriper flera 
olika relationer, på olika nivåer. Det ena maktförhållandet rör användare och 
teknik. Det andra rör maktförhållandena användarna emellan, främst då förhål-
landet mellan lärare och elev, men också förhållandet eleverna emellan. Dess-
utom visar studien att användningen av sociala medier även berör lärarens rela-
tioner till rektor, kollegor, elevernas föräldrar och organisationens IT-stöd, vilka 
jag dock inte i nämnvärd grad diskuterar. 
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Litteraturen visar att sociala medier bör uppfattas som en bidragande faktor till 
såväl ett skifte i synen på lärande som en förändring av undervisningens rå-
dande hierarkier och maktförhållanden. I och med att användaren har en stark 
roll som aktiv kunskapsproducent följer att makten över information och stoff-
urval inte längre vilar hos skolan och dess lärare (Condie & Livingston, 2007; 
Vie, 2008; Säljö, 2010). Elevens nya roll som kunskapsproducent åtföljs av en ny 
roll för läraren, vilken blir mer av handledare än ett förmedlande nav i verksam-
heten, Detta maktskifte välkomnas på många håll i litteraturen – även om det i 
denna också förs enstaka resonemang om eventuella risker för ett tilltagande 
kommenterandets lösa tyckande och åsiktsrefererande (se BECTA, 2008). Synen 
på sociala medier som en omdanande kraft i utbildningsväsendet aktualiserar 
frågan om huruvida den moderna kommunikationstekniken ska uppfattas som 
konstruerande eller konstruerad – eller både och. 

Maktförhållanden i undervisningen 
Inlemmandet av sociala medier i undervisningen innebär en ofrånkomlig makt-
överföring, från läraren och till eleverna, vilket är en utveckling som jag menar 
både kan och bör välkomnas men som också bör förstås innebära utmaningar 
för den undervisande läraren. En av utmaningarna består i lärarnas behov av 
struktur, ordning och överblickbarhet, samtidigt som eleverna får allt större 
möjligheter att utöva inflytande på undervisningens innehåll och på de omgi-
vande strukturerna. Ett exempel på det sistnämnda gavs i intervjustudien av den 
undervisande läraren som upprättat en gemensam blogg på vilken eleverna 
kunde publicera redovisningar och uppgifter, men som i takt med att den fylldes 
med innehåll kom att bli alltmer oöverblickbar. Eleverna överger de av lärarna 
stipulerade etiketterna till förmån för egna varianter. Friheten att i egenskap av 
användare själv tolka och dela med sig av sina beskrivningar av innehållet rim-
mar i sig väl med de Web 2.0-relaterade tankarna om den i de breda massorna 
inneboende kunskapen och utvecklandet av en folksonomi, men ställer stora 
krav på den lärare som behöver underlag för sitt utvärderings- och bedöm-
ningsarbete. Denna uppgift blir än svårare om eleven utelämnar sitt namn, eller 
bestämmer sig för att använda sitt för sociala webbaktiviteter vanliga, men för 
läraren okända, smeknamn.  

Maktförskjutningen från den undervisande läraren till eleven, och de spän-
ningar som därigenom uppstår, är inte bara en fråga om strukturer utan också 
om innehåll. Det finns å ena sidan – genom den vardagliga användningen och de 
värden som ligger till grund för sociala medier – allt högre förväntningar på att 
eleverna som aktiva och skapande subjekt ska skapa, producera och ge utlopp 
för sin kreativitet, uttrycka sig själv och sin identitet. Å andra sidan är eleven del 
i ett kollektivt och normerande sammanhang där det inte alltid anses lämpligt 
att eleven har fritt inflytande över texten och slutproduktens utformning – så-
tillvida dess utformning inte följer rådande normer och direktiv. Användningen 
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av sociala medier kan i många avseenden framkalla en påtaglig spänning mellan 
idéerna om kreativitet och frihet, som sociala medier i mångt och mycket bygger 
på, och den undervisning, som är lärarstyrd och genomsyras av normer, oefter-
givliga målsättningar och bedömningar (jmf Dohn, 2009; Schroeder m.fl. 2010). 

Lärarens och teknikens betydelse 
De flesta lärare som deltog i intervjuerna förhöll sig till den egna lärarrollen på 
ett sådant sätt, vilken öppnar för en möjlig tolkning som säger att de möter tek-
niken som huvudsakligen konstruerad. Att lärarna formar, omformar och, inte 
minst, begränsar den allmänna åtkomligheten till de sociala medietjänster som 
används tillsammans med eleverna kan stärka denna tolkning. Den motsägs 
dock samtidigt av hur användningen av sociala medier upplevs sätta någon form 
av prägel på elevers deltagande, språket och valen av uttryck samt hur teknik-
användningen upplevs förskjuta tidsliga och rumsliga gränser.  

En annan aspekt, som pekar på ett möte med en formande teknik är att an-
vändningen bland lärarna har gett upphov till idéer om och initiativ till bland 
annat reflexivt skrivande, stafettskrivande, ökat elevinflytande över redovis-
ningsformer och inlemmande av multimedia i undervisningen. Varför tog dessa 
tankar form nu, i just detta sammanhang? Aktiviteterna borde ha gått utmärkt 
att anordna även i den undervisning, som bedrevs innan de sociala medierna ini-
tierades, och där eleverna också hade tillgång till datorer och Internet. En möjlig 
tolkning är att lärarna upplevde förväntningar, i det forskningsrelaterade sam-
manhanget, att visa prov på pedagogiskt nytänkande. En andra tolkningsmöjlig-
het är att helt enkelt utesluta teknikens betydelse och då förklara nya idéer och 
initiativ i projektdeltagandet i sig skapar utrymme för och utgör ett incitament 
till reflektion kring lärande och olika undervisningsaktiviteters mål och mening. 
Utifrån mitt möte med projektgruppen och intervjusamtalen framträder en tred-
je tolkningsmöjlighet, nämligen den att sociala medier och de möjligheter an-
vändningen av dessa medger skapar nya förutsättningar för de lärare som söker 
och är öppna för nya idéer att utveckla undervisningen och dess utformning. Min 
slutsats är att samtliga tre förklaringar är relevanta för deltagarnas erfarenheter 
under studien, de flyter till viss del in i varandra, men att helheten i samtalen vi-
sar att den sistnämnda tolkningen emellertid ger den bästa förklaringen.  

Användningen av sociala medier kan således sägas ha inneburit inspiration 
till att utveckla undervisningens innehåll och upplägg. Teknikens konstruerande 
egenskaper visar sig dessutom att lärarna i sin planering av undervisning och 
aktiviteter tenderar att utgå från de möjligheter som de uppfattar att tekniken 
medger. Tekniken syns därmed både ge upphov till idéer och påverka utform-
ningen av undervisningen. Aldrig framhölls i intervjuerna teknikens konstrue-
rande inverkan så tydligt som av den lärare, vilken i uttryckte sin strävan efter 
att ”Låta tekniken… tvinga mig att förändra innehållet på något vis – eller upp-
lägget” (se kapitel sju). Detta är ett både intressant och tänkvärt uttalande. Vid 
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första anblicken, kan jag tänka, att det för någon antyder en hållning till tekniken 
som determinerande eller åtminstone att den utgör en väldig övermannande 
kraft, vilken läraren, eleven och undervisningen har att underordna sig och låta 
anpassa sig till. Men jag förstår istället uttalandet som ett utslag för upplevelsen 
av tekniken som något svårgripbart, ett mysterium som inte bara har något vä-
sentligt att säga om teknikanvändningen i sig, utan också om mig som pedagog 
och min pedagogiska verksamhet. Hur lär man sig och vad är relevant att uppe-
hålla sig vid? Vad är kunskap och hur tar den sig uttryck?  

Då teknikens makt att såväl förlösa och möjliggöra som hota och begränsa 
ställs mot lärarens möjligheter att anpassa och använda tekniken på mest lämp-
liga sätt, framträder frågan om förhållandet mellan användare och teknik som 
aningen komplex. Komplexiteten kan i viss mån tillta då uttryck för skiftande 
upplevelser av tekniken – både som konstruerande part i undervisningen och 
som social konstruktion – inte bara går att finna bland de olika deltagarna, utan 
också hos en och samma individ. Denna komplexitet kännetecknar undervis-
ningens möte med sociala medier i stort, vare sig det handlar om teknik som 
konstruerad eller konstruerande, maktförhållanden, föränderlighet och gräns-
förskjutningar eller öppenhet och deltagande. För att den nya kommunikations-
tekniken ska kunna förstås och därigenom komma till sin rätt i skolan behöver 
vi, som jag ser det, mindre av utbredd optimism och positiva föreställningar och 
mer av ett kritiskt tolkande förhållningssätt. 

Värdet av ett kritiskt förhållningssätt 
Det är problematiskt att tolka sin samtid utan referenspunkter. För att få per-
spektiv på nutiden torde man vara tvungen att ta några steg tillbaka, då trovär-
diga betraktelser oundvikligen görs i ljuset av dåtiden, genom medvetenheten 
om den verkningshistoria som format och omformar vår förståelse, vårt vetande 
och våra möjligheter att vara. Ett historiskt perspektiv kan ha en hämmande in-
verkan på alltför lättvindigt bildande av utopistiska körer, vilka sjunger tekni-
kens lov och ibland använder deterministiska övertoner, i dialogen om tekni-
kens roll i samhället. Samtidigt kan också historiemedvetenheten bidra till att 
minska risken för dystopiska positionslåsningar, liknande de engelska ludditer-
nas industrialiseringsmotstånd vid 1800-talets början, vilka som dagens cyber-
ludditer försvårar möjligheterna att få en framåtsyftande dialog till stånd. De in-
tervjuade lärarnas upplevelser och erfarenheter i mötet med sociala medier och 
den forskning som diskuteras i litteraturen bildar tillsammans en helhet som sä-
ger mig, att ett rimligt perspektiv bör ha sin utgångspunkt mellan de dystopiska 
och utopiska lägren. Användningen av sociala medier kan därav både innebära 
möjligheter och begränsningar för såväl för skolan som andra utbildningsverk-
samheter. 
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De förväntningar som knyts till såväl digital kompetens som sociala medier kan 
visserligen ses som ett uttryck för en framåtblickande vilja att ta del av och på-
skynda en pågående och förlösande samhälls- och teknikutveckling. Samtidigt 
tolkar jag denna iver som en strävan efter att få avsluta det senaste kapitlet i den 
samtida historieskrivningen om informations- och kommunikationsteknikens 
betydelse, vilket inte kom att motsvara de till en början så högt ställda förvänt-
ningarna. Detta samtidshistoriska kapitel, som i stor utsträckning har kommit 
att handla om datorernas och Internets demokratiserande betydelse för sam-
hället och IKT:s genomgripande förändring av utbildningsverksamheterna och 
sätten att lära, har i efterhand fått benämningen Web 1.0. Under rubriken Web 
2.0 skrivs nu nästa kapitel, men innehållet och förväntningarna menar jag i 
mångt och mycket vara desamma. 

Det finns ett värde i att inte endast fokusera de framgångsrika exemplen på 
teknikutveckling och implementering. I teknikens tillkortakommanden och 
oönskade utfall finns kunskap som ger förståelse för människans möte med tek-
niken, och som kan förklara varför somlig teknik blir framgångsrik medan annan 
aldrig vinner insteg (Williams och Edge, 1996; Bijker, 1997). Föresatsen att inte 
låta sig nöjas med de linjära perspektiven och enkla förklaringarna framstår som 
än tydligare i Selwyn (2011). Han liknar forskningen inom Educational techno-
logy vid ett till övervägande delar evangeliserande och ensidigt positivt projekt, 
vilket olikt de flesta andra forskningsfält är osedvanligt motståndskraftigt gent-
emot synpunkter som motsäger dess grundläggande övertygelser och värde-
ringar. Denna förhoppningsfulla optimism anses ha sina rötter i det tema som 
genomsyrar den västerländska filosofin: det måste alltid finnas ett meningsfullt 
och frigörande svar på våra grundläggande frågor, även om vi ännu inte har fun-
nit det. Det kritiska, och rent av det pessimistiska, ifrågasättandet utgör en be-
tydligt mer trovärdig ansats: 

[T]he pessimistic educational technologist is simply one who adopts a 
mindset that is willing to recognise—and work within—the current and 
historical limitations of educational technology rather than its imagined 
limitless potential (Selwyn, 2011, s. 714-715). 

På så sätt innebär den kritiskt pessimistiska ansatsen att fokus hamnar på hur 
tekniken faktiskt kommer till användning i undervisning istället för att frågorna 
sätts att kretsa kring hur tekniken borde eller skulle kunna användas. Ett sätt att 
utmana den förhärskande teknikoptimismen blir för Selwyn att kritiskt ställa 
frågor som ”what is genuinely new or genuinely different” (2011, s. 716) när det 
gäller användningens konsekvenser för utbildningsverksamheterna. Hos Selwyn 
genljuder i viss utsträckning diskussioner som Heidegger tidigare fört om över-
tron på frigörande svar, som kan ackompanjera den utbredda utvecklingsopti-
mismen. Tilltron till det instrumentella tänkandets möjligheter att förvandla 
världen, och allt som däri är, till föremål som den beräknande människan kan 
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organisera och lägga under sig blir för Heidegger. Oavsett om vi instämmer eller 
inte instämmer, anses detta tänkande ha gett upphov till ”a completely new rela-
tion of man to the world and his place in it” (Heidegger, 1979, s. 50; jmf 1977a). 

Den gemensamma nämnaren jag finner hos dessa båda är kritiken mot det 
okritiska förhållningssättet. som driver utvecklingsoptimismen – att vi underlå-
ter att ställa frågorna. Selwyns kritik riktar sig mot mot övertron på en tvärsäker 
nära förestående och obegränsad förvandling av utbildningar på alla nivåer, ge-
nom teknikens införande. Heideggers befinner sig mitt i den utvecklingseufori 
som råder kring atomenergins obegränsade möjligheter att säkerställa fred, 
energiförsörjning och globalt välstånd, ifrågasätter Heidegger (1979) de all-
männa och okritiska proklamationerna om ”a new era of happiness” (s. 49), och 
då i synnerhet, övertron på att den tekniska och naturvetenskapliga forskningen 
som ”a road to a happier human life” (s. 50). 

Det Heidegger i grunden vänder sig mot är att samtiden tar naturvetenska-
pens anspråk och utsagor för givna, att vi lämnar grubblandet över människans 
plats i världen, mening och meningssammanhang därhän. Den argumentativa 
lättvunnenheten och det oreflekterade förgivettagandet lämnar inget utrymme 
för insikten: ”For if we rest content with this statement of science, we remain as 
far as possible from a reflective insight into our age” (1979, s. 50).  

Jag menar att vi kan applicera Heideggers frågande på vår tids tekniska och 
digitala agenda och frågan om sociala medier i undervisningen. Den kritiska pes-
simisten såväl som optimisten kan kan mycket väl få sin hållning besannad, vid 
åtminstone något tillfälle eller utifrån något perspektiv, och med stöd i det en-
staka söka etablera enkla och allmängiltiga sanningar, alltmedan opassande frå-
gor  lämnas därhän. Vad vi då hamnar i är det oreflekterade förgivettagandet, 
vilket knappast är något framkomligt alternativ. Vi behöver istället hålla frågan 
öppen, ge utrymme för den kritiska reflektionen. Den kan på så sätt bli en mot-
vikt till såväl teknikoptimism som de enkla sambandens sätt att betrakta lära-
rens möte med de sociala medierna. Reflektionen eller det meditativa tänkandet, 
som Heidegger framhåller, ryggar inte för komplexiteten utan uppehåller sig vid 
dess möjligheter: 

Meditative thinking demands of us not to cling one-sidedly to a single idea, 
nor to run down a one-track course of ideas. Meditative thinking demands of 
us that we engage ourselves with what at first sight does not go together at all 
(1979, s. 53). 

Selwyns resonemang påminner många avseenden om Gadamers sätt att förhålla 
sig till traditionens såväl kraft och värde, vilket är ett perspektiv som jag finner 
ha ett berättigande i diskussionen om teknikens roll i samhället, och i synnerhet 
skolan. Jag har tidigare pekat på traditionen av teknikanvändning i skolan efter-
som det är nödvändigt att sätta in människan och hennes aktiviteter i detta 
verkningshistoriens sammanhang. Härigenom kan vi undvika att skapa berättel-
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ser där människan, i ett tillskrivet herravälde, ges en ensamt konstruerande roll 
i vilken hon kan göra allting nytt. Istället kan vi, som Heidegger, utifrån en med-
vetenhet om vår tradition, det kulturella och historiska sammanhang i vilket vi 
ingår, både se tillvarons begränsningar och möjligheter. Jag finner därför lärares 
möte med sociala medier möjligt att betrakta i perspektiv av både egentlighet, 
vari finner vår möjligvaro, och oegentlighet. Med utgångspunkt i en sådan analys 
kan vi, som jag ser det, gripa möjligheterna att i utbildning och skola skapa än 
bättre förutsättningar för lärande och kunskapsbildning.  

Oegentligheten 
Våra föreställningar och visioner om sociala medier i undervisingen behöver alls 
inte vara liktydiga med den faktiska användningen (se Hogan & Quan-Haase, 
2010; Selwyn, 2011). Detta syns inte minst gälla den pågående forskningen 
kring sociala mediers pedagogiska användningsmöjligheter där det kan sägas fö-
religga en risk för att den inte fullt ut låter sakerna visa sig som de är utan sna-
rare som de borde vara (jmf Selwyn, 2011). Även om den forskning, som har sin 
empiri grundad i praxisnära pedagogisk verksamhet, enligt min mening i större 
utsträckning än den mer teoretiserande syns uppmärksamma teknikanvänd-
ningens begränsningar och utmaningar ställs också den inför utmaningen att 
undersöka ett område, genomsyrat av förhoppningar. Denna utmaning upplevde 
jag i intervjustudien, såtillvida att deltagarna i samtalen i viss avseenden gled 
mellan vad som, i en rimlig tolkning av helheten, faktiskt erfarits och föreställ-
ningar eller förhoppningar om vad som borde ha kunnat erfaras. Dessa glid-
ningar innebär en utmaning för deskription och tolkning.  Utmaningen till trots 
finns också en positiv aspekt i förväntningarna, särskilt med avseende på lä-
rarna, då de indikerar en vilja till utveckling och till att se möjligheterna.  

Inte desto mindre anser jag det vara ett högst relevant krav att forskningen 
så långt det är möjligt söker beskriva och förklara verkligheten som den är. Om 
rönen kring pedagogiska värden som åtföljer användningen av den nya tekni-
ken, dvs. Web 2.0 och sociala medier, tillåts avspegla en vision om ett önskvärt 
utfall undergrävs möjligheterna till en konstruktivt kritisk diskussion. Denna 
kritiska dimension – vad gäller om, i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vil-
ka anledningar användningen av sociala medier kan berika undervisning och lä-
rande – är inte minst viktig för att ge de skolledare och lärare goda förutsätt-
ningar för samtal och utvecklingsarbete. Då mångtydigheten går förlorad i enty-
digheten riskerar vi att skaffa oss en förståelse som är oegentlig. 
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Teknik utan given ”effekt” på undervisningen 
Hur ska vi tänka i frågan om mötet mellan sociala medier och undervisning? 
Frågan är komplex eftersom den inte endast handlar om ett möte mellan tekni-
ken, och de aktiviteter den möjliggör, och läraren. Mötet sker också mellan tek-
niken och undervisningen, som ett socialt sammanhang vilket läraren har att 
forma och samordna för att ge förutsättningar för elevernas lärande. Det är inte 
bara på tekniken det ställs förväntningar. Hela undervisningssituationen är i sig 
själv genomsyrad av lärares och elevers ömsesidiga krav och förväntningar på 
varandra, men också av det övriga samhällets krav på måluppfyllelse och före-
ställningar om vad undervisning är och vad den ska leda till. Undervisningen kan 
inte ses som en avskild verksamhet, utan som invävd i ett större socialt sam-
manhang. Som sådan blir sociala medier inte att betrakta som något nytt för 
vare sig lärare eller elever. De flesta har redan föreställningar om och förvänt-
ningar på sociala medier, även om alla med nödvändighet inte behöver ha erfa-
renhet av en privat användning av denna teknik. Detta betyder, enligt min me-
ning, att någon form av förhandling och ömsesidigt konstituerande påbörjats re-
dan innan pedagogens introducering av sociala medier i undervisningen har in-
letts.  

Tekniken är inte given eller förutbestämd. Den är oupplösligt bunden till den 
sociala kontexten. Bijker (1997) använder det talande uttrycket sociotekniska 
ensembler, för visa att tekniken formas och används på människans villkor – 
samtidigt som mänskliga aktiviteter sker på teknikens villkor. Vi skulle häri 
kunna hämta ytterligare stöd för slutsatsen att någonting sker med såväl läraren 
och undervisningen som tekniken när de sociala medierna tar plats i klassrum-
met. Särskilt vikt fäster jag vid Bijkers beskrivning av tekniken som förhand-
lingsbar. Denna utgör för mig en framkomlig väg i diskussionen om sociala me-
dier, vilka i mångt och mycket kan uppfattas vara stadda i ett tillstånd av ständig 
utveckling. Just Internetteknikens oavslutade utvecklingsfas diskuteras av Feen-
berg (2009), som i detta perspektiv kritiserar tendenserna till att generalisera 
utifrån tillfälliga utmärkande egenskaper och därtill dra långtgående slutsatser, 
vilka inte är hållbara över tid.  

Möjligheten att uppfatta sociala medier som en teknik vilken inte är stabilise-
rad gör att vi kan betrakta den som föremål för flera tekniska inramningar, dvs. 
konkurrerande uppfattningar om hur meningen i dessa ska uppfattas. Lärare re-
spektive studerande förstås då som två skilda relevanta sociala grupper inbe-
gripna i förhandlingar om teknikens mening och upprättandet av de tekniska in-
ramningarna. Ett sådant perspektiv bidrar till förståelsen av hinder och möjlig-
heter i implementeringen och användningen av sociala medier i undervisningen. 
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Självrepresentation och målstyrning 
Användningen av sociala medier, vilken utgår från individuella syften och egen-
intressen, kan ofta tänkas sammanfalla, men är i sig inte alltid, förenlig med sko-
lans uppdrag och de oeftergivliga målen för undervisningen (se bl.a. Dohn, 
2009). Det finns således en latent spänning mellan skolans fostrans- och kun-
skapsuppdrag och de grundtankar som brukar tillskrivas sociala medier, i syn-
nerhet Web 2.0. Stärkandet av sociala nätverksrelationer – genom bl.a. avgivan-
det och mottagandet av relationsstärkande kommentarer eller ”Gilla!”-tryck-
ningar – och publicerandet av användargenererat material i sig, vad det än vara 
månde, torde värderas olika beroende om perspektivet är den målstyrda verk-
samhetens eller egenvärdet i sociala medieaktiviteter 

Det mer eller mindre icke förhandlingsbara i lärarens kunskapsuppdrag kan 
vidare upplevas svårt att sammanföra med tanken på ett pågående epistemolo-
giskt paradigmskifte, som påbjuder en syn på kunskap som svårförmedlad, för-
handlingsbar och obeständig. Detta epistemologiska perspektiv framhålls ofta i 
forskningen som själva kärnan i spänningsförhållandet mellan undervisning och 
sociala medier (se Dede, 2007; Eijkman 2008). Fokus i behandlingen av de båda 
aktiviteterna – både i forskningslitteraturen och i denna studies deltagarinter-
vjuer – fästs dock ofta på en mer konkret maktaspekt, nämligen användningens 
konsekvenser för lärarens möjligheter att samordna och leda undervisningen. 

Enligt min mening är det tveksamt om det är möjligt att direkt överföra det 
sociala mediekonceptet på undervisning där ”mig själv” obevekligen står i fokus 
och knappast kan tänkas substitueras med kunskapsmål och centrala ämnesom-
råden. Det bör spela en viss roll att undervisningens syfte är av riksdag och re-
gering bestämt att uppnå stipulerade kunskapsmål och inte handlar om att hjäl-
pa individen att ombesörja en ”schysst” nätprofil eller representation av självet. 
Därtill torde knappast mekanismerna, som föranleder de svällande kommentar-
sutrymmena och läsardiskussionerna vilka åtföljer de stora webbsajternas artik-
lar och bloggar eller den ibland ymniga interaktionen mellan vänner på en social 
nätverksajt, vara direkt överförbara på de förhållanden som råder i användning-
en av sociala medier i undervisningssyfte. Ett personligt riktat tilltal från läraren 
torde för det första knappast ge upphov till samma upplevelse, som ett ”vidrö-
rande” inför en väl tilltagen omvärld av en bloggande kändisskribent – eller vän 
– mycket väl kan göra. För det andra finns en uppenbar skillnad i att föra en dia-
log utifrån den personliga åsikten eller egna erfarenheten i ämnen som rör 
andras idrottsprestationer och egna eller vänners vardagsintermezzon, jämfört 
med att delta i en dialog som inte har en direkt koppling till ett nära personligt 
intresse. Särskilt stor syns skillnaderna vara när läraren, dvs. myndig-
hetsutövaren som har att mäta den uppvisade kunskapen mot bedömningskrite-
rierna, deltar i interaktionen (jmf Dohn, 2009; Johnsson, 2009; Wheeler m.fl. 
2008).  
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Privatanvändaren väljer sitt sociala nätverk själv, till skillnad från vad som är 
möjligt i en klass eller undervisningsgrupp. Detta torde ge helt skilda förutsätt-
ningar ifråga om känsla av trygghet och mindre frihet i uttryck och interaktion. 
Sociala medier kan, beroende på syfte och utformning, medge anonymitet i form 
av pseudonymer och smeknamn, vilket kan tänkas sporra frimodigheten och så-
väl roll- som identitetsutmanandet. Dock är även en sådan åsiktsfrihetens tak-
höjare svår att överföra till ett sammanhang av skolundervisning.  

Skälet till att lyfta fram frågan, om det är möjligt att direkt överföra det soci-
ala mediekonceptet på undervisning är att visa på behoven av att ställa frågor 
om sociala medier som lärresurser i skola och utbildning. Behöver undervis-
ningen omforma de sociala medierna efter sina ändamål? Eller är det så att de 
sociala medierna måste tillåtas omforma föreställningen om vad undervisning är 
och hur den bör bedrivas? 

Den begränsande omsorgen 
Behovet av att som lärare lägga en konstruerande eller anpassande hand över de 
sociala webbtjänsterna, följer naturligtvis av att skolan som verksamhet har att 
ta ansvar för att skydda elevens välmåga, fysiskt som psykiskt. Detta behov skul-
le emellertid inte uppstå om läraren inte upplever en osäkerhet och oro inför di-
rektheten, öppenheten och expressiviteten i de sociala medierna. Oåterkallelig-
heten i publiceringen, som uppmärksammas i forskningen (se bl.a. Quan-Haase, 
2010; Tufekci, 2008; Becta, 2008a), är en allestädes närvarande tanke bland 
många lärare, som härigenom upplever – kanske genom att projicera egna olust-
känslor – att eleven ställs inför orimliga publiceringsvillkoren. Tillskriver lärar-
na dessutom eleverna en stor portion aningslöshet och naivitet, ifråga om 
webbpublicering, stärks behoven av att agera censor och protagonist ytterligare. 
Denna elevsyn leder exempelvis till att de, i vissa lärares upplevelser, alltför so-
ciala medierna ges en mer sluten konstruktion (jmf Hemmi m.fl. 2009) men ock-
så till att elevgrupper får dela på en användare, vilken tillskapats och kon-
trolleras av läraren. På så sätt hindras, i det förstnämnda fallet, omvärlden från 
att nå in till eleven, samtidigt som eleven och dennes eventuella övertramp ifrå-
ga om uppförande och etiskt förhållningssätt inte exponeras för omvärldens 
granskande ögon. 

Dessa sätt att kultivera de sociala medierna kan ligga nära till hands inom 
skolan där en tradition av slutenhet och behov av kontroll i klassrummet kan sä-
gas ha rått, och i viss utsträckning fortfarande råder. En starkare närvaro av en 
sådan tradition innebär måhända att skolan och dess lärare kräver mer av en 
”walled garden” (jmf BECTA, 2008), dvs. en inhägnad trädgård där man kan 
känna lugn och trygghet. Är det kanske så att den nya tidens webbaserade, indi-
vidcentrerade och interaktivt öppna medier passar bättre i skolan om de genom 
anpassning kan avskärmas från en i vissa avseenden alltför hotfull omvärld?  
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Den oegentliga omsorgen?  
Nedlåsningen tar sin utgångspunkt i ett för pedagogisk verksamhet rätt karaktä-
ristiskt förhållningssätt, nämligen den svårbemästrade – för att inte säga smått 
tvångsmässiga – reflexen att som lärare arrangera och orkestrera såväl rummet 
för lärande som läraktiviteterna. Om sociala medier i någon mån kan samman-
fattas till att beskrivas i termer av användaren som producent, frihet i valen av 
uttryckssätt och ett bemyndigande av individen att själv forma tekniken förefal-
ler det mig, att styrningen av eleverna gentemot specialframtagna, och därtill 
nedlåsta, sociala medielösningar vara en tveksam väg att gå. Om de unga varken 
tillåts äga eller utforma tekniken är måhända ett utfall med uteblivet deltagande 
och svagt engagemang inte särskilt förvånande.  

Vad vi har att göra med här kan sägas vara en missriktad omsorg om ”den 
andra”, dvs. eleven. Heidegger (1993a) beskriver hur detta engagemang i själva 
verket handlar om att ”ta bort »omsorgen» från den andra, och inom ombesör-
jandet sätta in sig själv i hans ställe, alltså ʼhoppa in’ (…) i hans ställe” (s. 161). 
Han fortsätter vidare: 

Denna typ av omvårdnad övertar i den andres ställe vad denna har att 
ombesörja. Härvid kastas den andre undan från sitt ställe och får träda 
tillbaka, för att sedan i efterhand kunna överta det ombesörjda 
/’nyttigheten’/ såsom något som står färdigt till förfogande, respektive för att 
kunna bli det helt kvitt. Inom en dylik omvårdnad kan den andre /den 
omvårdade/ bli till den beroende och behärskade, även om denna 
maktutövning kanske helt förtigs och förblir förborgad för den behärskade 
(Heidegger, 1993a, s. 161). 

På så sätt kan vi uppfatta de sätt på vilka läraren, i allra högsta välvilja, kliver in i 
elevens ställe och övertar det ansvar som annars hade vilat på eleven, som en 
behärskande omvårdnad istället för en frigörande. Detta att på olika sätt arran-
gera och forma lärmiljöerna och därmed styra de lärandes frihet i val av uttryck, 
sätt att representera sig själva och aktivitet efter olika bedömningskriterier le-
der Hemmi m.fl. (2009), utifrån perspektivet av sociala medier i högre 
utbildning, till slutsatsen att nya medier, eller snarare användningen av dessa, 
inte – i sig själva – leder till nya sätt att skriva och vara.  

Myternas oegentliga kraft 
All teknikutveckling härstammar visserligen inte från USA, men de genom histo-
rien nedärvda amerikanska idéerna om att ha ett ödesbestämt uppdrag att gå i 
bräschen för mänsklig och samhällelig utveckling är förmodligen förhållnings-
sätt som inte enbart omfattar forna tiders nationalistiska chauvinister i USA. 
Kanske finns rent av fog för att förstå budskapen från somliga av de mest fram-
gångsrika tjänsteleverantörerna inom kommunikationsteknik, dvs. aktörer som 
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Google och Facebook, som en strävan efter att ikläda sig rollen av en för infor-
mationssamhället upplyst City upon a hill. Ett sådant uppdrag innebär, i likhet 
med den historiska och nationsansamlande amerikanska förlagan, att både vara 
ett riktmärke och sprida högre värden och nyvunna kunskaper för mänsklighe-
tens bästa. Legitimiteten står emellertid inte längre att finna i tillhörigheten till 
religion eller nation utan i den framskjutna positionen ifråga om teknikutveck-
ling.  

Jag menar att vi kan och bör erkänna att sociala medier inrymmer möjlighe-
ter till identitetsutveckling, fördjupad social interaktion, personligt uttryck och 
ett demokratiserande underifrånperspektiv. Teknikutvecklingen öppnar också 
upp för oklara gränser för individens äganderätt till egen digital publicering och 
produktion.  Dessutom innebär den en tidigare aldrig skådad registerkapacitet 
och marknadsföringsbas, som ger externa aktörer åtkomst till personlig data och 
tjänsteleverantörer möjlighet till styrning av normer och beteenden i de aktivi-
teter, vilka har kommit att bli en alltmer integrerad del i användarens sociala 
och privata liv. De vinstdrivande företagen har förvisso alla anledningar att söka 
etablera och upprätthålla goda relationer till sina kunder, men i valet mellan 
vinst och kundens integritet och intressen lär den sistnämnde dra det kortaste 
strået. I detta sammanhang kan publikationer som Freistahts och Sandlins 
(2010) samt McLures (2000) tjäna som en välbehövliga motvikter till ett alltför 
naivt och okritiskt förhållningssätt till den nya tekniken och dess entusiastiska 
retoriker. Det finns trots allt en möjlighet att ljusen som tränger igenom dunklet 
framför oss inte alltid kommer från fyrbåkarna, vid staden på berget, utan från 
de vrakplundrare, som lystet väntar innanför reven vid en närbelägen strand. 

Det finns anledning till ett kritiskt ifrågasättande av utvecklingsoptimism och 
uppfattningen att all teknik som omger och erbjuds oss är sprungen ur idéer om 
användarens bästa. Vad skola och skolutveckling lär behöva är varken ett tek-
nikeuforiskt eller ett teknofobiskt sätt att förhålla sig till teknik och teknikut-
veckling, Istället behöver skolan i än högre grad låta genomtänkta pedagogiska 
idéer och syften vara grundande för valen av teknik och de sätt på vilka den ska 
användas. Sådana val kräver tid, vilket kan vara svårförenligt med det uppskru-
vade tempot i teknikutvecklingen, och utbredda känslor av att valet står mellan 
att antingen snarast få tillgång till en särskild teknik eller att gå miste om mötet 
med en kommunikationsteknisk och löftesrik framtid, vars konturer dock ännu 
inte är skönjbara.  

Även idéerna om framväxten av den nya, digitala befolkningsgruppen, de s.k. 
Digital natives, har en koppling till mytiska föreställningar om teknikutveck-
lingen och dess obevekliga påverkan på människa och samhälle. Här torde ett 
kritiskt förhållningssätt inom skolan och bland de däri verksamma vara än mer 
betydelsefullt.   

  



8. Diskussion 
de (rev.) 

193193 
 

Digital native-retorikens risker 
Det finns, som jag ser det, anledning att iaktta försiktighet i användningen av be-
greppskonstruktionen digital natives – och helst inte använda det alls – då det 
riskerar att leda tankarna och debatten i fel riktning. Visserligen kan konceptua-
liseringen bidra till välbehövlig reflektion bland såväl beslutsfattare som institu-
tioner och verksamma inom utbildningsverksamheter kring hur vi bör förhålla 
oss till och använda tekniken, nu och i framtiden. Vi vet att begreppet också kan 
stimulera till nyfikenhet och forskning kring vad som utmärker och stimulerar 
till utvecklandet av digitala färdigheter. Dock ser jag att riskerna överväger, vilka 
främst utgörs av ett nära steg till en av alarmismen åtföljd utbredd defaitism 
bland de som stämplas som digitala immigranter i den digitala världen. 

Begreppet andas, i sin koppling till ålder och generationstillhörighet, en oå-
terkallelighet vilken lätt kan användas som förevändning att abdikera från sitt, 
exempelvis, pedagogiska ledarskap i frågor som relaterar till teknikval och an-
vändning. Detta öppnar för ett allt större inflytande av teknikoptimister och 
marknadskrafter över en rad verksamheter, vilka kräver beslut om vägval och 
aktiviteter utifrån helt andra kompetenser och bevekelsegrunder. Det kan bland 
annat handla om att införskaffa och implementera avancerade, kompetenskrä-
vande och kostsamma tekniska lösningar för att adressera behoven bland en ut-
bredd, homogen och tekniskt avancerad användargrupp – som inte existerar. 

Interaktionen och den starkes stärkande  
Flera av lärarna i intervjustudien underströk heterogeniteten och den inte på-
tagliga oviljan bland eleverna till självexponering och att exempelvis vara först 
ut med ett kommentarsinlägg eller någon annan form av öppet publicerad re-
spons (jmf Gilbert m.fl. 2007). Den osynlige Andre, som sitter till synes ointres-
serat tyst, upplevs kunna göra de aktiva och publicerande elevernas användning 
av sociala media i undervisningen än mer exponerad. Den uteblivna responsen 
riskerar på så sätt att skapa en osäkerhet kring värdet av det egna resonemanget 
och sättet att uttrycka detta. Detta väcker lärarnas frågor om hur användningen 
ska utformas för att främja interaktiviteten bland eleverna. 

De publicerande elevernas responslösa situation utgör ändå ett smärre di-
lemma sett till min helhetsbild av elevernas användning av sociala medier, som 
lärarna uppfattae det. Mer bekymmersamt blir att de sociala webbaktiviteterna 
och upphöjandet av publiceringen som norm tenderar att bära fram de redan 
starka eleverna. Sociala medier då skulle kunna beskrivas som hierarkibefäs-
tande verktyg och aktiviteter: de elever som tar mest plats i det analoga klass-
rummet, dominerar även på denna digitala arena. Dock skulle den större själv-
klarhet med vilken flickornas, i jämförelse med pojkarna, tar sig an och förhåller 
sig till webbpublicering och dess föregående processer kunna utgöra ett exem-
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pel på, i någon mån, förskjutna maktförhållanden genom sociala mediers an-
vändning i undervisningen. 

Schabloner och oöverbryggbara klyftor 
Det finns för de pedagogiska verksamheterna en stor fara i att hänfalla åt mant-
ran som kretsar kring idén om en digital generation eftersom man härigenom 
riskerar att teckna tillvaron i alltför kontrastrika färger. Ett sådant onyanserat 
perspektiv drabbar ofrånkomligen de många unga som inte motsvarar scha-
blonbilden av en naturligt kreativ och självständigt explorativ digital native. Ett 
hemmahörande i den digitala världen grundat på oförtrutet användande och er-
farenhetsvidgande, snarare än generationstillhörighet får därtill än vidare im-
plikationer. En mer nyanserad och mindre dikotomisk användning av digital na-
tive-begreppet öppnar på så sätt för möjligheterna att överbrygga upplevelsen 
av framväxande och nästintill oöverkomliga digitala gap och skiljelinjer (Helsper 
& Eynon, 2010). 

Enligt min mening är det fullt möjligt att förstå retoriken som omger före-
ställningarna om både den digitala generationen den mytologiserade frontierbe-
rättelsen, som en form av conversion stories. Förståelsen utgår från tanken på att 
det finns starka intressen av att människan, inte minst den i skola och utbildning 
verksamma, mer eller mindre medvetet utgår från idén om en alltigenom tek-
nikburen verklighet. Dessa berättelser kan således användas av maktens repre-
sentanter, gentemot sina underlydande, för att skapa en gemensam självbild, 
samsyn eller övertygelse inom organisationer, sociala sammanslutningar och fö-
retag. Syftet kan vara att antingen befästa tingens ordning eller åstadkomma 
förändringar. Om vi vill travestera på såväl boyd (2007) som Freishtat och Sand-
lin (2010) skulle vi kunna säga att det handlar om narrating reality into being. 

Sociala medier och lärarens möjligvaro  
Hitintills har jag i min förklaring av resultaten sökt visa på hur oegentligheten 
kan förstås som en väsentlig del i lärares möte med sociala medier. Jag söker 
dessutom visa på möjligheten som en lika väsentlig del i mötet. Oegentligheten 
som, enligt min mening, präglar mycket av den optimistiska retoriken kring tek-
niken, ligger i många avseenden hotande nära möjligheten jag söker påvisa för 
lärare - och elever – i användningen av sociala medier. Eftersom oegentligheten 
och möjligheten inte med nödvändighet låter sig sammanföras, som konstitue-
rande för lärares möte med sociala medier, kan det vara värt att dröja vid frågan 
om hur sociala medier, och inte minst de förhoppningar som omger dem, kan 
förstås utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt sätt att förhålla sig till tillvaro 
och teknik.  
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Teknikoptimismen kan utan större svårigheter relateras till Heideggers kritik 
mot den okritiska uppfattningen om tekniken som vägen till ett lyckligare mänsk-
ligt liv. Det finns i Heideggers diskussioner ett allvar, som går bortom faran i en 
naivt okritisk hållning till tekniken, vilken jag finner berättigat att ha i åtanke i 
mötet med sociala medier. Detta blir inte minst tydligt i hans förståelse av män-
niskans fallenhet för, som han kallar det, självbedrägeri, Detta självbedrägeri vi-
sar sig som tydligast i människans utveckling i riktning mot en vilja till makt. 
Denna syn på människans herravälde, utifrån vilket hon och konstruerar och 
omformar, sin omvärld kan i vissa avseenden sägas stå nära de idéer som i 
mångt ligger till grund för Web 2.0 och sociala medier, dvs. tankarna om männi-
skan som fri, aktiv och medskapande. Dessa grundläggande idéer väcker dock 
sällan, om ens någonsin, farhågor för att den aktiva och fria människan är i färd 
med att söka skapa en omvärld som blir alltmer lik henne själv. Att allt som är 
och sker i hennes egenhändigt skapade värld till slut endast kan återföras på 
henne själv. Trots det positiva i att ge rum för individualitet och frihet finns, en-
ligt min mening, all anledning till vakenhet inför och en skeptisk hållning till de 
öppningar sociala medier innebär i riktning mot dels konformitet och dels ett 
endimensionellt sätt att förhålla sig till världen.  

Hotet om konformitet gör sig i ett sammanhang av sociala medier inte minst 
påmint genom föreställningarna om homogena grupper av användare, som ka-
raktäriseras av mer eller mindre intuitiva sätt att förhålla sig till tekniken. Lik-
riktningen gör sig även påmind i de sociokonstruktivistiska idéerna om grup-
pers förhandlingar kring teknikens mening, Grupper med avvikande förhåll-
ningssätt har, enligt detta perspektiv, slutligen att acceptera den normerande 
tolkningen försåvitt den vill bli inkluderad i tekniksammanhanget. Att individen 
underordnas förhandlande gruppers tolkningsöverenskommelser, eller tillskrivs 
generella intressen och värderingar, beroende på sin tillhörighet till gruppen 
användare eller konsument gäller visserligen all form av teknikutveckling och 
användning i stort, och behöver nödvändigtvis inte leda till likriktning. Men det-
ta underordnande indikerar likväl, att det på individen frihetsfokuserande per-
spektivet har sina begränsningar. De gemensamma, men oftast implicita normer 
och konventioner, som präglar individens aktiviteter och formerna för interak-
tion – och ibland får individen att exponera sig mer än vad som upplevs bekvämt 
– åskådliggör enligt mitt sätt att se det denna potentiellt likriktande sida av soci-
ala medieanvändningen.  

Endimensionaliteten handlar, som jag ser det, om faran i att vi nöjer oss med 
verklighetens att-het och glömmer bort dess vad-het. Det blir på så sätt nog att 
ta plats och att göra sig hörd, att få ett svar och att en i sig själv bekräftande in-
teraktion kommer till stånd. Däremot blir frågan om vad som kommer till ut-
tryck, eller vad som står att finna i svaret, av underordnad betydelse. Det högt 
uppskruvade tempot, som följer med både mängden kontakter och en medve-
tenhet om att den livaktiga interaktiviteten i sociala medier har kort halverings-
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tid, premierar det standardiserade och ersättligt icke-unika. Måhända represen-
teras denna att-hetens starka ställning framförallt av de sociala webbapplikatio-
nernas ”Gilla!”-knapp. Dessa utvecklingstendenser kan förstå som en naturlig 
följd av synen på aktivitet och tillvaro som varande alltid och överallt. Beto-
ningen på aktivitet som åtföljer den sociala medieanvändningen, och dess karak-
tär av alltid och överallt, inbjuder till paralleller med Heideggers (1993a) dis-
kussioner om Mannet och den rastlösa nyfikenhetens ständiga sökande efter nå-
got nytt. Det nyfikna sökandet är dock en rastlös aktivitet som inte ger utrymme 
för frågor om mening. Även Gadamer (1997) fäster fokus på betydelsen av frå-
gandet, som hotar att trängas ut och ersättas av åsikten. Diskussionen om åsik-
ternas utbredande, och därigenom svårigheten att skapa utrymme för eftertanke 
och insikt, är i ett sammanhang av sociala medier förmodligen mer relevant än 
någonsin. I förlängningen av endimensionaliteten, där åsikterna blir generella 
och frågorna om mening uteblir, finns en koppling till konformiteten. Heidegger 
(1993a, s.168) uttrycker den i följande: ”Var och en är den andre, ingen är sig 
själv”.  

Jag finner således all anledning att uppmärksamma riskerna för ytlighet och 
en aktivitetsfokusering som inte medger utrymme för det eftertänksamma tän-
kandet. Dessa risker utgör dock inte hela bilden. I likhet med Feenberg (2009), 
som pekar på såväl grus som guld i den senaste teknikens kommunikationsflöde, 
finner jag att användandet av de sociala medierna även öppnar för en utveckling 
som innebär bättre förutsättningar för lärande. 

Även om jag menar att sociala medier kan utgöra ett stöd för läraren i sitt ar-
bete med eleverna mot de givna kunskapsmålen, finns det fog för ett vidgat tän-
kande kring såväl sociala mediers användning som lärande. I detta sammanhang 
är inte minst Selwyns (2009) studie av studenters sätt att använda Facebook i 
utbildningen intressant. Även om studenternas användning av Facebook i någon 
större utsträckning inte syns användas med avseende på undervisning och exa-
minationsuppgifter påtalar Selwyn amdra värden och en annan form av av lä-
rande. Den sociala nätverkssajten kan förstås som ett erbjudande om en möjlig 
arena där identiteten som lärande utvecklas, olika roller prövas och maktför-
hållanden utmanas.  

Det vardagliga, personliga och i vissa fall privata, som smyger sig in i de un-
dervisningsrelaterade aktiviteterna, har måhända inte någon direkt påverkan på 
examinationsresultat eller andelen Väl godkända, målen eller uppgifterna i sig, 
men kan ändå fylla andra för de lärandes lärande viktiga behov. Ett sådant är 
känslan av social närvaro. Värdet av denna trygghets- och frimodighetsskapande 
sociala närvaro i den undervisningsrelaterade användningen av de webbaserade 
tjänsterna påtalades också av de intervjuade lärarna. En högre grad av social 
närvaro uppnås även när de sociala medierna, och kanske i synnerhet bloggen, 
ges utformningen av ett mer slutet processtöd, vilket ger läraren möjlighet att 
kontinuerligt följa enskilda elevers och elevgruppers lärprocesser. Det slutna 
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processtödet anses av lärarna bidra till stärkt relation och förbättrad kontakt 
mellan handledare och elev, särskilt i jämförelse med klassrumsrelaterad un-
dervisning i större gruppsammanhang där det kan vara svårt att få individuella 
samtal till stånd. 

Kanske är det så att vi tenderar att analysera sociala mediers potential för 
den pedagogiska verksamheten utifrån ett alldeles för snävt och undervisnings-
innehållsligt perspektiv? Lärande – och verktyg för lärande – handlar om något 
mer än enbart ämnesrelaterade dialogväxlingar och rikliga kommentarer. Det 
kan för läraren handla om att hänvisa eller uppmuntra till användningen av tek-
nik som främjar social närvaro, att finna och utveckla sin roll och identitet som 
lärande.   

Bemyndigandet och uttrycket 
I användningen av sociala medier finns för användaren, både lärare och elev, så-
väl frihets- som maktrelaterade dimensioner, framhåller Schroeder m.fl. 2010. 
Jag finner att det ligger mycket i detta – och att det vore märkligt om det inte 
förhåll sig på det sätttet. Om vi jämför med den traditionella webbtekniken har 
sociala medier, även om tekniken i vissa avseenden alls inte är ny, inneburit att 
användaren har fått en annan ställning än tidigare. Den äldre webbtekniken 
förde i viss mening omvärlden, och allt som däri är av aktiviteter och 
information, närmare inpå människan. Jag menar emellertid att användarens 
aktiviteter i stor utsträckning handlat om konsumtion, snarare än interaktion. 
Vad som tidigare krävde stora kunskaper om webbdesign och databashantering, 
för att göra avtryck på denna omvärld eller själv välja och kombinera olika 
flöden av data, kan idag utföras relativt enkelt av den genomsnittlige använ-
daren. Häri finner jag att många av de frihets- och maktrelaterade dimensio-
nerna ligger.  

Sociala medier gör det möjligt att upprätta eller muta in egna ytor, såväl 
öppna som slutna, vilka kan nås oberoende av var användaren befinner sig och 
oavsett ifall denna har sin mobiltelefon, surfplatta, laptop eller stationära dator 
till hands. Dessa ytor kan exempelvis utgöras av en sida på en social nätverks-
sajt, en blogg av något slag eller en mapp för olika slags filer och innehåll i mol-
net6.  Användaren behöver därmed inte i investera i eller ha tillgång till särdeles 
mycket eller dyr teknik, eftersom de flesta aktiviteter kan utföras genom den 
ordinära datorns webbläsare medan processerna äger rum på denna ständigt 
växande mängd servrar runt om i världen. 
 Jag vill med detta alls inte säga att friheten och makten är obegränsad, vilket 
den optimistiska retoriken som omger sociala medier ibland syns ha för avsikt 
                                                           
6 ”Molnet” har kommat att bli synonymt med de Internetbaserade servernätverk, vilka 
i allt större utsträckning tillhandahåller teknikanvändarens behov av applikationer, 
data, databehandling och lagring. 
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att låta oss tro. Tekniken har dels sina egna inneboende begränsningar och är 
dels en upplöslig del i ett socialt sammanhang, genomsyrat av maktintressen, 
normer och konventioner. Den kan inte anses vara eller kunna bli vad som helst. 
Det finns således aktiviteter vilka de sociala medier inbjuder till men som den 
sociala kontexten, t.ex. lärarens undervisning, omöjliggör – på liknande sätt som 
det i ett socialt sammanhang kan finnas ett behov av att göra sådant som tekni-
ken inte visar sig medge.  

Med uttrycket bemyndigande avser jag således inte människans herravälde 
över tekniken, en omnipotent människas användande av tekniken för att åstad-
komma vadhelst hon vill. Med uttrycket avser jag människans såväl ökade möj-
ligheter som utsträckta ansvarstagande ifråga om att hantera, påverka och förstå 
sin livssituation.  

Det ligger, begränsningarna till trots, både en möjlighet och en frihet i att 
själv kunna utforma, modifiera och dessutom kunna sätta samman flera olika 
tjänster för att därigenom skapa nya och personliga webbmiljöer. Friheten in-
nefattar även andra aspekter på så sätt att den bland annat ger användaren in-
flytande över publiceringen. Användningen av sociala medier i undervisningen 
kan för eleven således innebära ett ökat inflytande över ämnesstoff och urval, då 
denne i allt högre grad förväntas bidra med stoff i form av egenhändigt produce-
rat eller vidareförmedlat material vilket redan finns på webben. Inte minst upp-
fattningen om vem som definierar innehållets struktur och mening kan här-
igenom sägas vara under förändring. På exempelvis en gemensam klassblogg, 
där elever om vartannat bidrar med innehåll, visar sig den innehållsliga struktu-
ren i mångt och mycket ligga i elevernas egna händer. Därtill kommer att den 
mening, som tillskrivs innehållet, i allt större utsträckning kan definieras av ele-
verna. Deras ökade frihet till meningsdefinition kommer sig inte minst av möj-
ligheterna att själva skapa taggar, dvs. egna etiketter som upplevs fånga och ge 
goda bilder av innehållet.  

Elevens egenhändigt upprättade och utformade webbytor skapar större möj-
ligheter till en helhetssyn ifråga om processer och resultat. Samtidigt innebär 
ägarskapets förändring och den enkla rättighetshanteringen att delar av klass-
rummet hamnar utanför skolan och i händerna på eleven. Denna enkelhet, med 
vilken eleven begränsar omgivningens åtkomst till de sociala webbytorna, inne-
bär också att läraren lika enkelt kan utestängas från klassrummet, eller åtmin-
stone delar av detta. Med utvecklingen följer således inte bara frihet, utan också 
ett ansvarsåtagande. Det handlar, som jag ser det, inte bara om förhållandet till 
den andre, och de avtryck jag väljer att göra på omvärlden, utan också om ett an-
svar gentemot mig själv, att sortera och välja bland alla möjligheter som står till 
buds.   
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Expressiva, kreativa och multimodala möjligheter 
Publicering i skolverksamheten är ingen ny företeelse, som helt plötsligt gör en-
tré tillsammans med de sociala medierna. Detsamma gäller webbpublicering. 
Dock kan man ställa sig frågan om tidigare former av publicering har haft förut-
sättningar att bli föremål för samma interaktion och modifieringar, dvs. varit lika 
ögonblickliga? ”Här-och-nu-heten”, åtkomligheten och, inte minst, enkelheten i 
de sociala medierna skapar en informativ och kommunikativ direkthet och an-
vändbarhet.  

Sociala medier kan dessutom på ett nytt och annorlunda sätt sägas inbjuda 
till användning och samkompositioner av texter, bilder, film- och ljudklipp i 
elevproduktioner och uppgiftsinlämningar. Vid en jämförelse med traditionella 
och pappersbundna elevprodukter och inlämningar finner jag skillnaderna slå-
ende, men även när sociala medier ställs mot möjligheterna i den nu etablerade 
IKT-användningen framträder vissa skillnader. Även den sedan länge etablerade 
dator- och webbanvändningen, vilken har föregått Web 2.0, möjliggör visserli-
gen dialog via diskussionsforum samt spridning av och utbyte kring olika lärob-
jekt via exempelvis e-post, hemsidor eller lärplattformar. Dessutom har sist-
nämnda resurser – e-post, hemsidor och lärplattformar – också kunnat använ-
das i syfte att bära multimodalt innehåll. Dock menar jag att sociala medier har 
inneburit en avsevärd förenkling ifråga om användarens, dvs. både lärarens och 
elevens, möjligheter att såväl skapa egna kompositioner som att interagera med 
och omarbeta andras multimodala webbobjekt.  

Med stöd av en del intervjuade lärares beskrivningar kan användningen av 
sociala medier anses innebära att formen och publiceringen hamnar i ett nytt 
ljus. Det multimodala erbjudandet syns ge förutsättningar för, eller snarast på-
kalla, fler och stärkta grupprocesser kring val av uttrycksformer och slutpro-
dukt. På så sätt kan också valen av arbetssätt och redovisningsform i högre ut-
sträckning ses som överlämnade till eleven. Sociala medier och multimodalite-
ten kan därtill anses tillföra undervisningen en mer kreativ dimension. Möjlighe-
terna för eleverna att välja sina egna uttrycksformer utgör ytterligare en frihets-
aspekt av sociala mediers användning i undervisningen. Med det multimodala 
erbjudandet, och då ytterligare uttrycksformer, följer bättre förutsättningar för 
både läraren och eleven att kommunicera kunskaper och att gestalta sina me-
ningsupplevelser av tillvaron (jmf Rostvall & Selander, 2008). 

I Heideggers (2005) förklaring av konstverket finns tankar som jag menar 
underbygger ett värdesättande av de sociala mediernas multimodala möjlighe-
ter. Hans hermeneutiska utgångspunkt och betoning på människan som tol-
kande ställer frågandet i centrum. Därmed fästs uppmärksamhet på språkets 
och uttryckets betydelse, för att människan ska kunna föra ”sakerna” ut i det 
öppna. Genom vår förmåga att tolka kan vi förstå och förklara vilken mening de 
har för oss. Detta är grundläggande i multimodalitetsperspektivet. Samma kopp-
ling går att göra till tidigare exempel på Heideggers uppfattning om tempelver-
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kets betydelse för människan. Verket innebär en upplevelse av gemenskap, av 
att dela historisk tillhörighet, i det att verket kan säga oss något om varifrån vi 
kommer, var vi är och vart vi är på väg. Verket innebär en möjlighet att såväl ut-
trycka som förstå vår identitet och hemmahörighet. Multimodaliteten ger repre-
sentationen ytterligare dimensioner och kan på så sätt innebära skådeplatser för 
både det uppenbara och sådant som inte så lätt låter sig uttryckas, och då tende-
rar att dra sig undan.  

Även användningen av sociala medier i slutna syften finner jag kan vara av 
värde för undervisningen den direkta interaktionen förutan, då slutenheten inte 
utesluter upplevelsen av ett bemyndigande, reflektion eller processtöd. Dock 
finns ett obestridligt värde i interaktiviteten, vilket framhålls på olika håll i 
forskningslitteraturen, och inte bara utifrån ett perspektiv av kunskapsbildning 
och lärande. Värdet ligger i hög grad även i behovet av att verket uppmärksam-
mas och samverkar med ett socialt sammanhang för att dess potential ska kunna 
realiseras och tillvaratas. Heidegger påtalar att ”[l]ika litet som ett verk kan vara 
utan att vara skapat, och väsentligen behöver de skapande, lika litet kan det ska-
pade självt bli varande utan de bevarande” (2005, s. 67).  

Språklig avdramatisering och inflytande 
Med användningen av sociala medier följer en språkförändring, vilken tar sig ut-
tryck i en mer webbanpassad, vardaglig och mindre formell språkhantering. Fle-
ra av lärarna uppmärksammar i intervjuerna även filmens, bildens, och ljudets 
möjlighet att skapa förutsättningar för en djupare förståelse av innehållet i un-
dervisningen. Det finns en utbredd syn bland intervjudeltagarna på den skrivna 
texten som exkluderande när det gäller elever i behov av stöd. Användningen av 
sociala medier i undervisningen anses i högre utsträckning kunna möjliggöra en 
undervisning som talar till dessa.  

Även om synen på den skrivna texten visserligen tycks avdramatiseras fram-
står dess dominans ändå som svårrubbad. Den skrivna texten är intimt förbun-
den med makt och traditioner, inte minst inom högre utbildning och i skolans 
värld. Frågan är om lärarkåren är villig att utforska andra och mindre välbe-
kanta uttrycksformer. Möjligheten i sociala medier, som en språklig utmanare 
och multimodal murbräcka torde inte minst finna motstånd i den traditionella 
uppfattningen om bedömning, vilken i mångt och mycket baseras på den skrivna 
texten. Ett par av de intervjuade lärarnas upplevelser av den överraskande en-
kelheten i att göra bedömningar, trots blandade och självvalda uttrycksformer 
inom elevgrupperna, indikerar emellertid på att förhållningssätten kan vara 
möjliga att förändra. 

Även om användningen av sociala medier har förutsättningar att överföra en 
del av makten över arbetssätt, val av uttryck och utformning av lärmiljön till ele-
ven är dock elev och lärare i makthänseende inte nödvändigtvis att betrakta som 
två kommunicerande kärl. Användningen behöver inte betraktas som ett absolut 



8. Diskussion 
de (rev.)

201201 
 

nollsummespel. I ett sådant perspektiv bör vi kunna uppfatta både lärare och 
elever som förmånstagare. Sociala medier kan innebära mervärden för och där-
med sägas bemyndiga båda parter. 

Tolkning, förankring och förståelse  
Den mest betydelsefulla frågan är inte huruvida sociala medier medför något 
nytt och hitintills aldrig skådat, utan de sätt på vilka användningen accentuerar 
och driver gängse föreställningar och förhållanden till sin spets. Till dessa hör 
att förskjutningen av tidsliga och rumsliga gränser ofrånkomligen ger undervis-
ningssammanhangen än mer påtagliga influenser från elevernas – och kanske 
även lärarnas – privata och vardagliga sfärer. 

Gränsförskjutningen ligger i de sociala mediernas karaktär och rör den me-
ningsfulla handlingens förhållande till tiden och rummet. Användningen av soci-
ala medier driver på en upplösning av vad jag vill kalla demarkationslinjerna 
mellan det offentliga och privata och mellan lärar- respektive elevrollen och den 
personliga sfären. Detta innebär att läraren har att förhålla sig till hur och om 
den ska bemöta och påverka elevens val av uttryck i användandet av sociala me-
dier, som ligger utanför undervisningen, men som via länkar dras in i undervis-
ningssammanhangen. Med detta följer frågor om graden av personliga relationer 
som både lärare och elev upplever sig vara villiga att odla via de sociala medi-
erna. Hur hanteras vänförfrågningar som elever riktar till läraren i samma nät-
gemenskap? Är förhållandet det omvända ställs frågan ur ett påtagligt maktper-
spektiv. Användningen av sociala medier ställer frågor om långt mer än bara 
skolverksamhetens formella mål och värderingar. Läraren har att förhålla sig till 
och avgöra vad som faller på endera sidan av den alltmer diffusa gränsen till 
klassrummet. Vad ska anses höra till skolarbete eller privatliv, undervisning el-
ler underhållning? Av sådana frågor följer frågan om vad som bör anses vara lä-
rarens respektive elevens ansvar och egensak.  

I detta allt otydligare gränssnitt blir det allt svårare för individen att åtskilja 
olika livssammanhang eller kombinera dessa med olika representationer av sig 
själv. Elevens bilder av sig själv i olika situationer under fritiden, exempelvis 
semesterresan med familjen eller festen med kompisarna, vävs in i den lärmiljö 
som eleven utformar i skolan. Vi kan förstå detta som en pågående urholkning 
av den situerade aktiviteten (se bl.a. Tufekci 2008; boyd 2007). Risken för fel-
tolkningar av de samlade bilderna är uppenbar i mötet med en gästande och ny-
fiken vuxenvärld, eftersom den ofta riskerar att gå miste om sammanhangen:  

[C]ontext is constructed and maintained through participation, not simply 
observation. When outsiders search for and locate participants, they are ill 
prepared to understand the context; instead, they project the context in 
which they relate to the individual offline onto the individual in this new 
online space (boyd, 2007 s. 17).  
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Då människor möts på en given plats behöver således inte denna plats upplevas 
vara samma plats för alla närvarande. Samma rum utgör med andra ord inte all-
tid samma rum. Det att mötande människor inte med nödvändighet delar kon-
text, hela det sammanhang som formar oss och säger vem vi är, är inte unikt för 
det nätburna mötet. Jag menar dock att sociala medier accentuerar denna kon-
textens urholkning. Detta förhållande betonar tolkningens betydelse, samtidigt 
som det också aktualiserar frågan om varaktighetens roll i sociala medier och 
dess förutsättningar och konsekvenser för uttryck av identitet. 

Sättet att förhålla sig till publiken som tilltänkt men omöjlig att förutsäga, ef-
tersom den i många avseenden är osynlig får enligt min mening stora implika-
tioner för användaren och interaktionen. En sådan publik gör inte minst använ-
darens möjligheter till impression management och kontroll över (re)presenta-
tionen till en komplex process.  

Komplexiteten bör också få återverkningar på hur vi förstår och förhåller oss 
till handling, lärande och kunskap som något situerat. Hur hanterar vi situatio-
nen, som aldrig riktigt infinner sig, då rums- och tidsperspektivet ständigt tänjs 
och förskjuts? Hur adresserar vi en oförutsägbar publik i rummet, vilket förlorar 
givna former och gränser och som då alltmer syns ha blivit ett svåravgränsat 
space?  

Den förlorade författarens förlorade grepp om texten 
Utvecklingen av de nya medierna innebär en utmaning riktad mot förståelsen av 
kunskapen som situerad. De nya mediernas interaktionsmöjligheter och erbju-
danden om re-mixing, har gjort det allt svårare att såväl identifiera som att före-
ställa sig författaren bakom texten (se bl.a. Karlsson, 2007; Kress, 2010). Pro-
blemet med den förlorade författaren kan vi sammanföra med frågan om den 
tilltänkte eller förmodade adressaten eller läsekretsen som inte längre kan ring-
as in, utan till stor del blivit osynlig och försvunnit ut i den svårfångade ge-
menskaper. De föränderliga texterna lever således ett eget liv, de kommer att lä-
sas, tolkas och förstås i rum som över tid både tillkommer och försvinner och om 
vilka eventuella (med)författare måhända aldrig kommer att ha kännedom.  

Diskussionerna om följderna av tidens och rummets uttänjning och tillta-
gande komplexitet är ingenting som är förbehållet forskningen. Medvetenheten 
finns också ute bland de undervisande lärarna och dessutom, vilket litteraturen 
visar, bland de studerande. De båda gruppernas infallsvinklar kan dock vara nå-
got skilda. Min tolkning av samtalen med lärarnas och deras berättelser om en 
upplevd oro är att den delvis handlar om att som ansvarig lärare inte ha kontroll 
över webbens framtida planlösning. Läraren vet vare sig om var, dvs. i vilka yt-
terligare sammanhang, eller när elevernas texter och publikationer ska komma 
till uttryck . 

En annan anledning till oro är vad sociala medierna erbjuder när det gäller 
delnings- och kollaborationsmöjligheter med andra användare och nätgemen-
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skaper. Möjligheterna att överta, modifiera och återpublicera en annan använda-
res ursprungskomposition – ett wikitext, en seriestripp, en film eller ett bildspel 
– kan röra upp känslor, eftersom det handlar om frågor om ägande och den upp-
levda rätten till sitt skapande. Frågan om makten över den egna texten är inte 
minst känslig när det gäller publik fleranvändarredigering inom en grupp där 
deltagarna känner varandra (se bl.a. Wheeler m.fl. 2008). Denna aspekt be-
rördes inte i samtalen med deltagarna i studien, vilket till övervägande har sin 
förklaring i att företrädesvis få av dessa använde wikis eller liknande kollabora-
tiva tjänster i arbetet med eleverna. Kollaborativt skrivande och fleranvändar-
redigering medför, som jag uppfattar det, ytterligare komplexitet till en redan i 
vissa avseenden komplex användning av sociala medier.  Sannolikt söker därför 
lärare undvika detta i sitt och elevgruppens första möte med sociala medier. 

Möjligheten i alltid och överallt 
Jag instämmer med Heidegger (1979), som i rotlösheten ser en av den moderna 
tidsålderns stora faror. Oavsett om vi uppfattar oss leva i moderniteten eller i en 
av moderniteten efterföljande tid finns mycket som pekar på att det ursprung-
liga förhållandet av hemmahörighet och förankring gått förlorat för människan 
och den mänskliga verksamheten. Frågan är hur en avtagande förankring till tid 
och plats står i överensstämmelse med möjligheten till bemyndigandet. Ett av 
svaren, som visar att en utveckling mot tillvarons platslöshet, hotande nära 
grundlöshet, inte behöver föranleda en dystopisk hållning till tillvarons möjlig-
heter, lämnas av Hollingshead och Contractor (2006). De menar att individens 
och gruppens tidigare bindning till ”samma tid, samma plats” har genomgått en 
konceptuell förändring till att nu uppfattas som ”närhelst, varhelst” – eller kan-
ske, rent av, ”alltid, överallt”.  

De förskjutna gränserna kan enligt min mening antas leda till ett bemyndi-
gande, i den mening att individen får ett utsträckt ansvarstagande, som handlar 
om att i högre utsträckning själv styra över sig själv och sina aktiviteter. Bemyn-
digandet omfattar på så sätt lärandet och dess innehåll, form, tidpunkt och hu-
ruvida lärandet ska äga rum i ett klassrum, hemmavid, på arbetsplatsen eller nå-
gon annanstans (jmf Collins & Halverson, 2010). En sådan utveckling av vårt 
förhållande till lärande torde inte bara få långtgående konsekvenser för indivi-
den och gruppen, utan också för den formella utbildningsverksamheten och un-
dervisningen. 

Också Heidegger bidrar med svar på hur människan kan förhålla sig till den 
föränderlighet och gränsförskjutning som följer av den moderna tekniken, i det-
ta fall sociala medier. Enligt Heidegger behöver vi inte leta särskilt länge. Där fa-
ran är som mest överhängande och påtaglig, befinner vi oss närmast det som ut-
gör vår räddning. Det ena svaret betonar, som vi har kunnat se, betydelsen av 
konsten och verket, vilket jag överförde på och diskuterade utifrån multimodali-
tetsperspektivet. Det andra tar sin utgångspunkt i upplåtelsen av reflektionen, 
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det meditativa tänkandet, som ett sätt att se sig själv som medvaro, hemmahö-
rande i historisk värld. 

Tolkningens möjligheter 
Den fenomenologiska hermeneutiken kan bidra med både välbehövliga och väl-
görande perspektiv. Den erbjuder visserligen ingen lindring i form av absoluta 
sanningar, men väl ett sätt att förhålla sig till sanning, mening och tillvaro. Såtill-
vida kan hermeneutiken innebära en möjlighet till vila i grundlösheten (se Schu-
back, 2006). Såväl hermeneutiken som multimodaliteten, i det socialsemiotiska 
teoriperspektivet, inrymmer tanken om den framåtblickande kreativitetens be-
tydelse. Inom socialsemiotiken kan denna kreativitet gestaltas av designen, me-
dan den i hermeneutiken återfinns i tolkningsprocessen. Hermeneutiken, med 
sin exegetiska och textkritiska bakgrund, tillskriver visserligen texten, språket 
och strukturen stor betydelse, men fäster uppmärksamheten på världen som 
står att upptäcka framför texten. Betoningen ligger på ett kommunikativt för-
hållande, och i tolkningen och förståelsen visar texten på sitt meningssamman-
hang med hänvisning till livsvärlden. 

Inom det multimodala perspektivet, med sina företrädesvis socialsemiotiska 
förtecken, fästs uppmärksamhet på mening, inte sällan med fokus på själva re-
presentationen eller det dokumenterande respektive medierande ögonblicket 
och dess påverkan på omgivningen. Även om adressatens betydelse för den 
kommunikativa meningen och kommunikationens konsekvenser över tid upp-
märksammas innebär den starka betoningen av intresse, intention och retorik 
att meningen tillmäts en ”här-och-nu”-dimension. Här ser jag en skillnad i her-
meneutiken, som ser en fara i låsningar till nuet.  

Ricœur (1976) framställer texten som både oavslutad och för författaren 
räddningslöst förlorad. De outtömliga tolkningsmöjligheterna och meningens 
alltidslighet öppnar texten för den okända läsaren: 

[S]ince the text has escaped its author and his situation, it has also escaped its 
original addressee. Henceforth it may provide itself with new readers. This 
widening of the range of readers is the consequence of the (...) transgression 
(...) into the universality of sense (Ricœur, 1976, s. 93). 

Texten, som vi ser ovan i Ricœurs resonemang, lever i sig ett eget liv, som inte 
gärna låter sig begränsas av upphovsliga intentioner – och därtill inte riktigt 
torde låta sig tämjas av aldrig så ambitiösa retoriska överväganden. Den avgivna 
texten må träffa den avsedda gruppen, men fortsätter sedan vidare till om- eller 
nytolkning av andra läsarskaror. Textens okontrollerbarhet är således inget nytt 
eller unikt fenomen, som är sprunget ur utvecklingen av de sociala medierna. 
Dock menar jag att sociala medier kan sägas förstärka detta textens fenomen, 
inte minst genom möjligheterna att dela objekt med världen och göra dessa 
öppna för omvärldens bidrag och avtryck. 
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Sociala mediers möjligheter i undervisningen 

Sociala medier innebär möjligheter för den undervisande läraren att låta den lä-
rande möta och tolka, som det uttrycks i ämnesplanen för engelska på gymna-
sienivå, ”kulturyttringar i samtiden” (SKOLFS 2010:261). Framförallt torde den 
pedagogiska möjligheten ligga i ett förhållande till texten som förlorad för förfat-
taren och utelämnad åt mötet med subjektet. Här stipulerar Skolverket att eng-
elskämnet bland annat ska behandla ”[m]untlig och skriftlig produktion och in-
teraktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur 
olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motive-
rar sina åsikter” (SKOLFS 2010:261). Därmed får texten, som den tenderar att 
framträda i sociala medier, en naturlig relation till ett hermeneutiskt perspektiv. 
Textens mening framträder i mötet med subjektet och är vidare ett möte som 
inte bara har något att säga om det andra, utan även om läsaren själv.  

Ricœur ställer visserligen vissa krav ifråga om sådana aktiviteter vilka kan 
tolkas som text. Allt behöver inte vara meningsfullt i bemärkelsen att det i dessa 
aktiviteter finns ett vidare meningssammanhang, vilket vi behöver närma oss 
hermeneutiskt. Detta torde inte minst gälla aktiviteterna i olika sociala medier 
varav många kan liknas vid det direkta samtalet. Dock finns här, i det skiftande 
innehållet bland sociala medier också vad Feenberg beskriver som ”the gold in 
the flood of words on the Internet" (2009, s. 80). Detta guld, menar jag, står att 
finna i otaliga blogginlägg, mikrobloggsflöden, presentationer, statusuppdate-
ringar, nätverksprofiler och filmkompositioner. Därmed skapas nya möjligheter 
till att ”tolka kulturen i flykten” (jmf Hogan & Quan-Haase, 2010) då dessa akti-
viteter ger perspektiv på vad det är att vara människa, den egna tillhörigheten i 
världen, varifrån jag kommer, var jag är och vart jag är på väg. Denna tolkning 
bygger på dialogisk aktivitet eller interaktivitet, mellan mig själv som tolkande 
subjekt och föremålet för tolkningen, även om interaktiviteten inte innebär den 
direkta vidröringen eller det direkta avtrycket på tolkningsobjektet ifråga.     

Denna hermeneutiska syn på förståelsen som dubbelriktad rimmar väl med 
kursplanen för svenskämnet där elevens användning av olika texter och medier 
blir vägar till att lära ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv" 
(SKOLFS 2010:261, s. 236). Värdet av att närma sig den moderna kommunika-
tionstekniken utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, inte minst genom Ricœurs 
syn på texten som modell, får inte bara ett explicit stöd av Feenberg (1992, s. 
321, n11). Även Dede (2007) framhåller såväl behovet av som möjligheterna till 
meningsskapande i en komplex omvärld, genom användningen av sociala me-
dier. Därmed ger han ett implicit stöd ifråga om behovet av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Vikten av de argumentativa, motiverande och förhandlande 
förmågorna, vilka omnämns i styrdokumenten, återfinns därtill i många av de 
teoretiska resonemang om synen på sanningen i relation till Web 2.0 och sociala 
medier såväl som hermeneutikens förhållande till sanningsbegreppet. 



8. Diskussion 

206 
 

Att ta fasta på människans handlingar, intentioner och upplevelser samt söka 
klarlägga och förstå vad som utgör grunden för dessa är fenomenologins me-
ningsuppdrag. Vår tids flyktiga verklighet lämnar emellertid inte mycket utrym-
me till tolkningen och det reflekterande tänkandet. Upplåter vi detta utrymme 
kan det visa sig att de uttryck som vi delar i form av blogginlägg, kvitterflöden i 
mikrobloggen, samlade anslag på väggen i det sociala nätverket, kom-
mentarsektioner till nyhetsartiklar eller vyer över sökträffarna på Youtube har 
något väsentligt att berätta om vad det innebär att vara människa, om tillvaro 
som medvaro. 

Behovet av syfte och strategier 
Ingen i skolan lär ha undgått att höra honnörsorden delaktighet, aktivt medbor-
garskap, kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Kanske skulle vi kunna 
betrakta användningen av ordet kompetens som ett uttryck för en önskan om att 
lösgöra oss från kunskapsbegreppet, i det att det i alltför stor utsträckning andas 
en obsolet inställning till samhälle, arbetsmarknad och människa. Genom att i 
kompetens även inbegripa färdigheter och attityder (se N2011.12, s. 18) kan det 
sägas ske en förskjutning från beständighet till flexibilitet, från tanken på eviga 
värden till värdet av föränderlighet. I detta föränderliga samhälle har dessutom 
läraren att både identifiera och tillgodose elevers och studerandes kompetens-
behov ifråga om digital informations- och medieförståelse. Det är visserligen 
föga meningsfullt att ifrågasätta samhällets förändringstakt eller teknikens be-
tydelse för dess medborgare, men inte desto mindre finner jag det vara nödvän-
digt betrakta förgivettagna framtidsscenarier och visioner utifrån ett kritiskt 
perspektiv. Det finns en uppenbar fara i att utbudet av teknik skymmer frågor 
om behov och syften.  

Nyfikenhetens utträngningseffekter 
När vi erbjuds den ena nya applikationen efter den andra finns risk för att vårt 
seende, som Heidegger (1993a) beskriver det, trängs undan av nyfikenheten. 
Istället för förståelse och mening fastnar vi i rastlöshetens ständiga flackande ef-
ter det ännu nyare. Det finns fog för ett sådant synsätt, som därtill har en kopp-
ling till föreställningen om mannet. I detta sammanhang kan det sägas visa sig i 
upplevelsen av ett påtagligt krav att bli den framåtsyftande läraren som man 
förväntas vara, genom att gå en förmodad framtid till mötes: ”Man måste ju 
hänga med”, ”Man vill inte att ungdomarna ska bli andra klassens medborgare” 
etc. Tanken om nyfikenheten rymmer även uppfattningen om framtiden som i 
viss mån hotfull. Vi vet inte riktigt vad den bär med sig, när den kommer och vad 
som riktigt förväntas av oss i egenskap av lärare – annat än att den innebär nå-
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got nytt och omvälvande som ”man” måste förbereda sig för och anpassa sig till. 
I förlängningen innebär ett obeslutsamt hoppande mellan olika tänkbara möjlig-
heter att läraren istället för att ta makten över situationen blir dess passagerare. 
Vid obeslutsamhetens vägs ände väntar en omvärld, som vi inte längre känner 
oss hemma i (Heidegger, 1993b). 

Flera av de projektdeltagande lärarnas upplevelser av osäkerhet, att stå inför 
något svårgripbart i mötet med de sociala medierna, inryms i följande reflektion: 

Alltså, det är ju svårt att integrera det här i sin kurs om man inte har… koll på 
det. På verktyget. Du kan ju inte bygga en kurs kring det, om man inte vet vad 
det innebär… Alltså, någonstans måste man ju börja.  

Jag har tidigare visat att lärarnas upplevelser av mötet med sociala medier i un-
dervisningen är allt annat än entydiga, vilket är förklarligt då detta möte inrym-
mer såväl möjligheter som utmaningar. Där somliga av de intervjuade lärarna 
bland annat tar fasta på enkelheten i användandet, väljer andra att påtala förän-
derligheten och svårgripbarheten. De sistnämnda aspekterna upplevs förvisso 
inte utgöra några oöverstigliga hinder men uppfattas likväl vara utmaningar 
som läraren har att förhålla sig till.  

Försvårande val och möjliga vägar 
Oavsett hur deltagarna väljer att närma sig och använda sig av sociala medier i 
undervisningen uppfattar flera användningens syften som något svårartikule-
rade, vilket kan ha att göra med att lärarens egna syften eller strategier inte all-
tid har varit färdigformulerade. Detta är inte särskilt märkligt, för hur kan man 
som lärare ha en utarbetad och klar strategi inför det okända? Dock kan de före-
kommande svårigheterna att artikulera användningens motiv och syften ge per-
spektiv på möjligheterna att göra sociala medier till en angelägenhet för hela ar-
betslaget, kollegiet och skolan.  

Jag ser ett värde i att här återknyta till tidigare diskussioner om dels de för-
handlingar mellan olika relevanta grupper av aktörer som omger teknik och 
teknikanvändning och dels det ömsesidigt formande, och inte minst oberäkne-
liga, mötet mellan tekniken och det sociala sammanhanget. Verktygen stipulerar 
i sig inga riktlinjer för någon ideal eller korrekt användning. Med detta i beak-
tande kan det kanske uppfattas aningen förmätet, för att inte säga utsiktslöst, att 
föreslå en strategi utifrån vilken skolan bör hantera sociala mediers användning 
i arbetet med eleverna. Dock kan jag med härledning från såväl de deltagande lä-
rarnas erfarenheter som befintlig forskning ta fasta på tillvägagångssätt som kan 
underlätta användningen, samt peka på försvårande omständigheter och möj-
liga, alternativa vägar förbi dessa.  
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Sociala medier som extramoment och tidstjuvar 
En av erfarenheterna av att börja använda sociala medier, som kommer till ut-
tryck bland de deltagande, är den mertid som detta innebär för läraren. Tiden, 
som har en ofrånkomlig koppling till komplexiteten, uppfattar Bull (2008) vara 
ett stort hinder för implementeringen av sociala medier i skolan. Även om mer-
tiden upplevs vara som störst i ett skede av initiering upplever flera lärare soci-
ala medier i undervisningen som ett extra moment, vilket upptar tid. Jag finner 
att en av anledning till detta är att de sociala webbaktiviteterna ofta nyttjas som 
ett komplement till den mer reguljära undervisningen, såtillvida att läraren ex-
empelvis upprättar klass- eller gruppgemensamma ytor på webben. Dessa er-
bjuds eleverna använda i valfri utsträckning, medan lärarens arbete med den 
sedvanliga undervisningen kvarstår i oförändrad omfattning. Därmed blir den 
nya tekniken ett verktyg som snarare kompletterar än ersätter.  

Jag menar inte att sociala medier ska vara allenarådande eller användas var-
helst i undervisningen. Dock torde användningen, om den ska rymmas inom be-
fintlig tid och tjänst, behöva medföra att hävdvunna läsårsplaneringar och tradi-
tionella aktiviteter, som till exempel viss läroboksanvändning och somliga kurs- 
eller lektionsinslag, omvärderas och ersätts.  

Frivilligheten som betydelselöshetens signum? 
Ett långtgående erbjudande till eleverna om frivillighet att delta syns kunna ha 
en undergrävande inverkan på elevuppslutningen kring användningen. Frivillig-
heten och tonvikten på elevens egen vilja och vädjande till lustkänslor är en 
styrka. Men en användning som omfattas av en inställning om det roliga, men 
inte nödvändiga i ett deltagande blir måhända en signal om det relativt låga vär-
de som tillskrivs de sociala webbaktiviteterna. En konsekvent hantering av ele-
vernas kommunikation bör också ha stärkande inverkan på de sociala medi-
ernas ställning som undervisning, i det avseendet att läraren söker respondera 
de webbkommunicerande eleverna via samma medium. Förutom att stärka 
verktygens ställning förmedlas också inställningen om att elevernas val av ut-
tryck tillmäts betydelse.  

Det största incitamentet till en utbredd användning kan förmodas vara om 
examinerande inslag i den reguljära undervisningen ersätts med former för ex-
amination genom användning av sociala medier (jmf Selwyn, 2007). Just över-
ensstämmelsen mellan den vikt läraren tillmäter sociala mediers betydelse för 
måluppnående och elevernas prioritering av deras användning har uppmärk-
sammats i forskningen (se bl.a. Kerawalla m.fl. 2009; Higdon & Topaz, 2009). So-
ciala medier som en naturlig del i det gängse bedömningsunderlaget skulle för-
modligen också bidra till en större medvetenhet om betydelsen av att bidra till 
en överskådlig etiketteringskultur och vikten av att läraren kan identifiera av-
sändaren som ligger bakom en webbpublicering eller ett blogginlägg. En sådan 
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inriktning på användningen behöver emellertid inte per automatik innebära nå-
gon högre grad av elevdialog och interaktivitet. Därtill är frågor som rör obliga-
torium och frivillighet särskilt känsliga när det gäller aktiviteter inom ramarna 
för skolundervisning. Även om jag finner forskningsdiskussionen om bedöm-
ningens välgörande inverkan på användandet av sociala medier välgrundad, är 
det svårt att inte lägga märke till komplikationen. Inlemmandet av bedömning i 
användningen riskerar att undergräva frihetsdimensionen i tekniken och där-
med den entusiasm som elever kan känna över att använda tekniken. Om därtill 
den låga interaktionsnivån upplevs vara ett stående problem lär knappast 
tvånget, som bedömningen medför, leda till några mer spontana och livfulla me-
ningsutbyten. Jag finner ändå användning i bedömningssyfte vara en fullt möjlig 
väg att gå, om man i egenskap av lärare har identifierat högre eller andra värden 
i sociala medieaktiviteter än de som tar sin utgångspunkt i den fria och kravlösa 
interaktionens egenvärde.   

Pedagogiken framför tekniken 
Det syns i både initiering och användning föreligga en risk att som lärare hamna 
i situation där helheten i användningen av sociala medier får stryka på foten till 
förmån för en långt gången fragmentisering. Oöverblickbarheten kan lätt leda till 
att fokus förskjuts från pedagogisk bevekelsegrund för att istället hamna på de 
olika sociala webbtjänsternas funktioner och hanteringsmöjligheter. Det bör 
vara svårt att i egenskap av som lärare finna framkomliga sätt att integrera en 
användning av sociala medier i undervisningen utan riktmärken. Utan en peda-
gogisk grundidé eller uppfattning om elevens lärande ser jag läraren som i hög 
grad utlämnad åt att söka orientera sig i ett landskap av sociala applikationer 
och tjänster, där positionsföränderliga referenspunkter syns försvinna lika 
snabbt som de tillkommer.     

Det finns bland flera av lärarna i intervjustudien en utbredd vision om att 
kunna främja lärande som bygger på dialog och gemensam kunskapsbildning, 
även om få uttrycker denna med explicita lärandeförtecken. Påfallande ofta finns 
det därtill en vilja till att i arbetet med eleverna, och med hjälp av sociala webb-
verktyg, främja vad som skulle kunna etiketteras som ett multimodalt lärande. 
Men uppfattningen om lärande som socialt situerat, kollaborativt och multi-
modalt behöver inte innebära att all användning av sociala medier med nödvän-
dighet måste bygga på kollaborativ kunskapsbildning eller andra former av in-
teraktion mellan eleverna. Att så borde vara fallet är en ståndpunkt som ibland 
har kommit att förespråkas på vissa håll i litteraturen (se bl.a. Dede, 2007) där 
sociala mediers tillämplighet, och förtjänster, ifråga om mer mekaniska och fak-
tabaserade undervisningsinslag samtidigt har ifrågasatts. Dock visar använd-
ningsexempel från deltagarna i denna studie att sociala medier genom de jämfö-
relsevis enkla sätt på vilka gemensamma informations- och samarbetsytor upp-
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rättas även kan användas för undersökningar, bokningar och faktabaserade tes-
ter, vilka upplevs kunna tillföra nya diagnostiska perspektiv.  
På så sätt kan de sociala medierna även tjäna som ett administrativt och verk-
samhetseffektiviserande lärarstöd. Denna användning bör inte ses som ett ex-
empel på undervisningens konstruktion av tekniken, då det rör sig om använd-
ningssätt som en del av de sociala webbtjänsterna tydligt erbjuder. Snarare kan 
det uppfattas som att lärare för kontinuerliga förhandlingar med tekniken för att 
lösa situationer i en mångfacetterad undervisning, vilken inrymmer långt mer än 
bara kollaborativa lärandeperspektiv. Slutna sociala medietjänster, exempelvis 
projektbloggar som medger lärarstöd till eleven i dennes arbetsprocess, utgör 
också ett annat slags användningssätt än det kollaborativa.    

Teknik och förväntningar, lärare och hundhuvuden 
Jag finner ett värde för skolan och dess lärare i att söka etablera och främja sy-
nen på teknikens användning i undervisningen som ett i allra högsta grad ömse-
sidigt omformande möte. Det finns en lång och stark tradition av att i många av-
seenden sätta hoppet om skolutveckling till ny teknik och teknikanvändning, och 
tillskriva tekniken inneboende egenskaper och förutsättningar att förlösa och 
transformera undervisning, lärande och elevdeltagande. Det är dock, som jag ser 
det, ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i en övertro på teknikens kon-
struerande kraft, gränsande till teknikdeterminism. Ett sådant förhållningssätt 
utgör knappast en framkomlig väg för att främja teknikanvändning i skolan.  

Utifrån det mer teknikdeterministiska förhållningssättet bör exempelvis del-
tagarna kunna ge uttryck för upplevelser av hur användningen av sociala medier 
har kommit att förändra synen på undervisning och rollen som lärare. Det finns 
visserligen bland lärarna upplevelser av hur sättet att arbeta tenderar att bli 
mer processtödjande och handledande, men också av att lärarrollen inte genom-
går någon större förändring. Det sistnämnda kan sannolikt äga sin förklaring i 
att de lärare som inlemmar sociala medier i klassrummet har ett förhållningssätt 
till kunskap och lärande, vilket ligger nära de grundläggande värderingarna som 
omger såväl Web 2.0 som de tillhörande sociala medierna.  

En annan förklaring, och kanske den som brukar ligga närmast till hands ef-
tersom den följer den tradition med vilken lärarens användning brukar bedömas 
(jmf Cuban, 1986), är att söka påvisa att användningen inte kan ha skett ”fullt ut” 
eller, med avseende på teknikens erbjudande och egenskaper, på ”rätt” sätt. 
Förutom en alltför förenklad syn på de undervisande lärarnas möte med tek-
niken riskerar sistnämnda synsätt att tillskriva lärarna en obenägenhet till för-
ändring och skapa känslor av otillräcklighet bland dessa. Härigenom försvåras 
möjligheten till en öppen och framåtsträvande dialog kring sociala mediers an-
vändbarhet och möjliga former för användning inom undervisningen.  
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Än större fragmentisering och osäkerhet? 
Användandet av sociala medier ställer krav på ett relativt högt tekniskt kun-
nande men handlar, enligt min mening, framförallt om ett förhållningssätt till att 
verka i en miljö som i många avseenden är oförutsägbar. Läraren kan visserligen 
själv i viss utsträckning modifiera tjänsterna och därmed öka greppet om dessa, 
men kan aldrig erhålla garantier för att verktyget kommer att finnas tillhands 
när morgondagens arbetsuppgifter introduceras för elevgruppen. Inte heller kan 
läraren vara förvissad om att elevprocessen eller presentationen verkligen finns 
kvar till beskådan, när tiden har kommit för läraren att göra sin bedömning. Ett 
hållbart förhållningssätt gentemot instabiliteten torde vara en genomtänkt stra-
tegi som innehåller såväl planer på alternativa applikationer eller aktiviteter 
som någon form av kontinuerlig innehållssäkring (jmf BECTA, 2008). Den enk-
laste lösning kan vara att kopiera webbinnehåll och klistra in detta i andra digi-
tala dokument, som sparas på annat håll. Just dessa aspekter gavs av deltagarna i 
intervjustudien en förhållandevis låg uppmärksamhet. Förklaringen till detta 
står med all sannolikhet att finna i att de sociala medierna i förhållandevis liten 
utsträckning användes för examinerande aktiviteter.  

Just fragmentiseringen väcker frågor om det för läraren, som redan upplever 
en splittrad arbetssituation, önskvärda i att eleverna i de olika undervisnings-
grupperna erbjuds ytterligare valmöjligheter ifråga om arbetssätt, stoff och re-
dovisnings- och examinationsformer. Kommer pedagogen, med tanke på de allt-
fler webbaserade kontaktytorna med eleverna, att kunna höra och upp-
märksamma alla elevkommentarer och yttringar?   

Behovet av långsiktighet och kontinuitet 
Initiering och uppstart är en förhållandevis omständlig process, vilket talar för 
behovet av att skapa kontinuitet och långsiktighet, snarare än en mer ad hoc-ba-
serad form för användningen. Den sistnämnda formen skulle innebära att lära-
ren, när undervisningssituationen så påkallar, erbjuder eleverna en befintlig och 
någon gång redan använd social webbtjänst eller öppnar och erbjuder en ny och 
bättre lämpad sådan. Det var med sikte på med den sistnämnda formens möjlig-
heter som föreliggande forskningsprojekt tog form och initierades. Snabbheten 
och enkelheten, vilken ofta påtalas i forskningen på området, torde kunna inne-
bära stora möjligheter att närhelst och utan större tidsinvestering upprätta och 
erbjuda ytor på webben där eleverna skulle kunna samarbeta, dela erfarenheter 
och uttrycka sina kunskaper.  

Utifrån de deltagande lärarnas upplevelser och erfarenheter framstår inte ad 
hoc-ansatsen som ett särdeles självklart alternativ. Tvärtom. Det går visserligen 
att föra ett resonemang kring mer eller mindre branta inlärningskurvor, vars ut-
planande med tiden skulle innebära att initiering och upprättande av webbase-
rade samarbetsytor kräver allt mindre hantering och tid av läraren. En pedago-
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gisk användning av sociala medier som utgår från tanken om ett periodvist nytt-
jande av de webbtjänster, vilka ur den rika och föränderliga floran för lärsi-
tuationen för tillfället anses mest lämpade, kan vara en framkomlig väg när det 
gäller exempelvis individuella tester eller undersökningar som läraren styr di-
rekt mot eleven.  

När det gäller en användning som förutsätter att eleverna aktivt söker sig till 
dessa webbtjänster, för att bedriva samarbete eller skapa och publicera arbeten, 
framstår dock inte ansatsen som lika framkomlig. Det ideliga upprepandet av de 
ofrånkomliga administrativa insatserna – vilka innefattar funktionsanpassning-
ar, inbjudningar, upprättanden av elevkonton och hantering av bortglömda lö-
senord – torde upplevas som alltför avskräckande. Den lösning som tonar fram i 
samtalen med lärarna utgår istället från kontinuitet i användningen, vilken ock-
så inbegriper andra kollegor i ämnes- eller arbetslagen. Deltagarnas resonemang 
och upplevelser kan svårligen avfärdas, utan bör istället beaktas.  

Vi skulle emellertid kunna söka vända på resonemanget något genom att inte 
låta läraren utgöra det självklara navet kring vilka alla föreställningar om val av 
tillvägagångssätt och teknikanvändning kretsar. Här kan vi ta fasta på de lärare 
som beskriver sina erfarenheter av att låta eleven vara den part som äger verk-
tygen och, i sådant fall, skulle kunna sägas stå för kontinuiteten. Dessa tankar 
rimmar dessutom väl med både Kerawellas m.fl. (2009) och Conoles (2008) 
iakttagelser om vikten av elevers frihet i valen av teknik och det syftesmotver-
kande i lärarens eventuella försök till likriktning. 

Med ett sådant förhållningssätt skulle kontinuiteten inte nödvändigtvis be-
höva innebära att användningen av sociala medier likriktas för eleverna på ett 
sådant sätt, att ett och samma slags verktyg, exempelvis blogg, med nödvändig-
het måste användas. Den oönskade exponeringen av elevers läs- och skrivsvå-
righeter, som riskerar att följa av den skrivna textens dominans i sociala medie-
aktiviteter, har i det tidigare uppmärksammats. Här kan läraren visserligen lösa 
dilemmat med enskilda och kanske pappersburna inlämningar vid sidan av de 
sociala medierna. Dock öppnar sig, med det mer elevtillvända perspektivet, 
andra och kanske mer framkomliga vägar, vilka skulle innebära att eleverna här-
igenom erbjuds att uttrycka sig i alternativa, och för dem, mer bekväma former. 

Elevcentreringen skulle också kunna medge en lösning på hur läraren ska 
förhålla sig till elevernas varierande känslor inför öppenheten och exponeringen 
på Internet, genom att valen ifråga om åtkomlighet och vem som ska bjudas in 
till interaktion överlämnas till eleven. Dock skulle det åvila eleven ett ansvar att 
genom en inbjudan ge den undervisande lärarens insyn och delaktighet i lärpro-
cessen, samt möjliggöra bedömning av måluppnåendet. Detta oavsett om eleven 
väljer att använda sig av olika resurser som till exempel bloggar, wikis, video-
communities eller sociala nätverk. Denna elevtillvändhet kan förefalla spretig i 
sin frihet, men spretigheten bör i viss utsträckning kunna hanteras då de flesta 
sociala webbaktiviteter erbjuder någon form av prenumerationstjänster. Lära-
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ren skulle därtill kunna hantera stora flöden av elevpublicering genom använd-
ning av s.k. RSS-läsare.  

Vikten av dialog kring användning 
I litteraturstudien uppmärksammas betydelsen av en initial dialog med eleverna 
(Schroeder m.fl. 2010) för att komma överens om syftet med och gemensamma 
målbilder för användningen. I denna dialog bör läraren vinnlägga sig om att de 
tekniska aspekterna underordnas frågor som relaterar till upprättandet av dy-
namiska lärmiljöer för eleverna. Härigenom skulle bättre förutsättningarna för 
en påtagligare och trygghetsskapande social närvaro på de sociala medierna 
som används i undervisningssammanhanget kunna skapas (jmf Gerber m.fl. 
2008). Till detta bör även vikten av en upprättad dialog med och samtycke från 
föräldrarna betonas, om eleven är minderårig vill säga, särskilt i de fall använd-
ningen av sociala medier inbegriper publicering med obegränsad öppenhet och 
åtkomst. Därtill skulle en föräldranärvaro, eller åtminstone inblick, i de sociala 
webbtjänster som eleverna nyttjar i undervisningen kunna ha en positiv inver-
kan på både elevernas vilja till publicering, men också en hämmande inverkan 
på förekomsten av kränkningar och övertramp, vilka många lärare hyser en oro 
inför.  

Dialogen som föregår implementeringen av sociala medier kan också sägas 
öppna dörren för en maktförskjutning i klassrummet (se bl.a. Anderson, 2007; 
Vie, 2008), vilket kan utgöra en utmaning för läraren. Härigenom riskerar därtill, 
som vi tidigare sett, spänningar att uppstå när gängse förväntningar kring och 
uppfattningar om sociala medier möter en målstyrd verksamhet (se Bull m.fl. 
2008; Dohn, 2009). Vissa lärare i intervjustudien menar dock att det inte behö-
ver finnas någon oöverstiglig motsättning mellan användningen av sociala me-
dier i undervisningen och skolans målstyrning. Tvärtom menar dessa att ju fas-
tare rotad i ämnesmålen läraren är och ju större ämneskunskaplig trygghet som 
läraren känner, desto bättre är förutsättningarna för användningen av sociala 
medier i undervisningen. 

Behovet av dialog syns i samtalen med lärarna inte bara inbegripa eleverna, 
utan i allra högsta grad uttrycks en önskan om en dialog med skolledning och 
inom lärarkollegiet. Även om skolorganisationen av ett fåtal lärare beskrivs som 
något av en Dysterkvistarnas tummelplats, vilken i mångt och mycket upplevs ha 
en begränsande och initiativkvävande inverkan, påtalar flertalet lärare betydel-
sen av kollegialt samarbete, stöd och nätverksetablering för ett verkligt genom-
slag i användningen av sociala medier i skolan.  

Inlemmandet av tekniken sker inte endast utifrån ett klassrums- eller indi-
vidperspektiv, där läraren söker utveckla sin undervisning, utan också i vissa 
avseenden som en del i försöken att åstadkomma en vidare syftande skolut-
veckling. Och även där perspektivet utgår från det mer individuella och klass-
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rumsnära inbegriper användningen av sociala medier kollegorna och de omgi-
vande arbets- och ämneslagen. Publiceringens egenvärde torde inte vara till-
räckligt om syftet är att skapa en bredare uppslutning bland sina pragmatiska 
lärarkollegor. Härtill kanske inte ens aldrig så välljudande körer till det främ-
jande lärandets lov är fullt tillräckliga. Körerna torde behöva kompletteras med 
konkreta förevisningar och exempel vilka, som Cuban (1986, 2001) understry-
ker, talar till lärarkollegorna och visar på användningsmöjligheterna och nyttan 
för undervisningen. Samtalen med lärarna och den något mångtydiga bilden av 
sociala medier och deras användning visar på svårigheterna i att kommunicera 
användning och nytta av det föränderliga och svårgripbara. 

Programförklaringens betydelse och innehåll 
Som vi har sett efterfrågas även inom forskningen framtaganden av riktlinjer 
från huvudman eller skolorganisationen (se Minocha, 2009). Dessa behöver 
dock, beroende på syfte och utformning, nödvändigtvis inte komma att stödja lä-
rarnas användning av sociala medier och utveckling av nya arbetsformer. Om lä-
raren av skolledning uppdras att initialt registrera alla de sociala webbtjänster 
som nyttjas i undervisningen, säkerställa att tjänsterna kan hanteras och admi-
nistreras av fler ansvariga än undervisande lärare eller har att framta system för 
säkerställande av elevers arbete och dokumentation torde, enligt min mening, 
viljan till användning dämpas avsevärt. Även Sharples (2009) tecknar bilden av 
alltfler ängsliga organisationer, som genom antagna riktlinjer söker minimera de 
upplevda riskerna för eleverna genom att begränsa åtkomsten till de sociala 
medierna.  

Jag ser istället ett större behov av programförklaringar på skolnivå vilka tar 
fasta på värdet av öppenhet, utbyte och individens bemyndigande att kunna ut-
trycka sina ställningstaganden och göra tekniken till sin egen. Dessa viljeinrikt-
ningar har sedan lärarna att falla tillbaka på och hämta stöd i. En programför-
klaring bör åtföljas av ett upprättande av organisatoriska strukturer för samar-
bete och samordning bland pedagogerna samt ett tillförande av resurser för 
kompetensutveckling inom området. 

Organisatoriska utmaningar 
Den undervisande lärarens möte med sociala medier ger återverkningar på 
maktförhållandena i undervisningen. Det bemyndigande av individen som jag 
framhåller att sociala medier främjar riktar också utmaningar mot och skapar 
spänningar, såväl inom som mellan olika grupper, områden och nivåer i skolsy-
stemet. En sådan utmaning finner jag vara riktad mot den IT-struktur och policy 
som traditionellt brukar vara rådande inom utbildningsorganisationer. Utma-
ningen kommer av att såväl lärare som elever kan tänkas överge de IKT-tjänster 
och lösningar, som den egna organisationen ställer till användarnas förfogande. 
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Dessa tjänster och lösningar överges då till förmån för mejl-, dokumenthanter-
ings-, samarbets- och lagringstjänster som finns att tillgå genom andra och mer 
individstyrda tekniklösningar, däribland sociala medier och andra Web 2.0-
tjänster. Användarna kan genom sina val uppleva större individuella anpass-
ningsmöjligheter, ökad kontroll och bättre åtkomstmöjligheter. Här kan diskus-
sioner och oenighet mycket väl uppstå mellan användare och företrädare för IT-
funktionen eller andra delar av skolorganisationen. Oenigheten lär främst gälla 
frågor om vilka webbaktiviteter och tjänster som ska tillåtas och vara åtkomliga 
via huvudmannens nätverk och infrastruktur. Det stora spänningsfältet torde 
dock utgöras av undervisningens möte med de sociala medierna. 

Skolans på många håll rätt statiska organisation och arbetslagsstrukturer 
upplevs av somliga intervjuade utgöra dåliga incitament för utveckling av meto-
der och en pedagogik som kan dra nytta av och inlemma sociala medier i under-
visningsverksamheten. I synnerhet utgör splittrade lärartjänster och gruppby-
ten ogynnsamma förutsättningar för såväl genomslag som synergier ifråga om 
sociala mediers användning. På vilket sätt skolledning väljer att visa sitt stöd och 
bana väg för användningen av sociala medier som lärresurser och hur lärarnas 
arbete bättre kan organiseras utgör enligt min mening två för skolan viktiga frå-
gor att omhänderta. Även frågan om lärarnas behov av kompetensutveckling 
behöver ställas. Här skulle utvecklingsinsatser med fördel kunna fokusera på en 
för användningen av sociala medier lämpad pedagogik, och skulle då belysa 
uppgiftskonstruktion och bedömningsfrågor (se Minocha, 2009). 

Varaktigheten som utmaning för skolan 
Till utformningen av handlingsprogrammet hör frågan om hur skolan hanterar 
elevalster som ligger på lärarägda och publikt åtkomliga ytor. Dessa alster torde 
ha en tendens att ligga kvar långt efter det att eleven lämnat undervisningssam-
manhangen, läraren och skolan.  

Varaktigheten som karaktäristisk för sociala medier blir, som jag ser det, inte 
bara ett problem ur ett perspektiv som innefattar döden (se kapitel två). Varak-
tigheten blir även ett problem i den pedagogiska verksamheten eftersom den 
står i bjärt kontrast till formell utbildning, vilken alltid har en början och – oftast 
efter en treårsperiod av living performances – ett slut. Det finns anledning att 
bland lärare och skolledare reflektera över hur man bäst förhåller sig till dessa 
kontraster. Elevernas berättelser om sig själva, sitt lärande och kanske även sina 
lärare – berättelser som tagit form inom ramarna för undervisningsverksamhe-
ten – fortlever även efter att eleven har lämnat det sammanhang i vilket berät-
telserna blev till. Ett uppenbart problem uppstår om berättelserna lever vidare i 
oåtkomlighet för de berörda eleverna eller deras närstående, vilket alls inte är 
otänkbart eftersom den ansvariga läraren mycket väl kan ha haft ensam ägande- 
och administrationsrätt till webbpubliceringsmediet. En möjlig lösning är att 
skolledning i dialog med lärarna fattar ett principbeslut enligt vilket eleven er-
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bjuds både ett kreativt deltagande men också – vilket jag diskuterade ovan – ett 
individuellt ägande och ansvar för administration av de sociala medietjänster 
som kommer till användning i undervisningen. Här finns också en naturlig kopp-
ling till föräldrainsyn men även till frågan om föräldrars ägande. Frågorna om 
ägande och ansvar berör alla lärare. Främst berörs förmodligen de lärare som 
undervisar yngre elever, då de sociala webbtjänsterna sällan lär ägas av elever-
na själva utan troligen hanteras av pedagogen. Här kan finnas ett behov av nå-
gon form av rensningspolicy som gäller i skolan. 

Jag har i avhandlingen visat på ett mångtydigt möte mellan den undervisande 
läraren och de sociala medierna, vilket kännetecknas av såväl möjligheter och 
begränsningar. För såväl lärare som elever i skolan finns uppenbara värden i so-
ciala medier, men också behov av genomtänkta syften med och strategier för 
implementering och användning av en föränderlig teknik som ännu inte kommit 
att stabiliseras.  Människan formar och omformar visserligen tekniken och de 
sätt på vilken den används, men teknikutvecklingen förändrar samtidigt också 
människans syn på sig själv och världen (Feenberg, 2009). Vi bör därför kunna 
ställa frågor vilken förändrande inverkan kommunikationsteknikens utveckling, 
som driver de sociala medierna framför sig, har på oss och våra sociala sam-
manhang. Utifrån svaren kan vi finna sätt att förhålla oss till tekniken.  

Vad människan, skolan och den forskning, som är riktad mot teknikens bety-
delse för undervisning behöver är inte de enkla sambandens eller teknikopti-
mismens sätt att förhålla sig till människans och de mänskliga sammanhangens 
möte med tekniken. Istället behövs en ifrågasättande och öppen ansats, som inte 
bara välkomnar komplexiteten utan dröjer vid dess betydelse. Denna förmåga 
till mångperspektivisk reflektion utgör, vad Heidegger kallar, det meditativa 
tänkandet        

Det finns all anledning till fortsätt strävan efter en bättre förståelse av vad 
som sker i mötet mellan undervisning och teknik. Det hade i denna studies kon-
text varit intressant kunna sammanföra lärarnas upplevelser av öppenhet och 
exponering, sociala medier som verktyg för lärande, förskjutna gränser, förhål-
landet mellan normer och individuell frihet samt rollförändringar och maktför-
hållanden med elevernas egna upplevelser och resonemang. Hur tar förhand-
lingarna mellan lärare och elever rörande formandet och omformandet av soci-
ala medier i undervisningen sig uttryck? Inte minst intressant vore det att ta del 
av elevens tekniska ramar ifråga om sociala medier och synen på teknik i all-
mänhet samt att ur elevens perspektiv närma sig frågor om strategier för såväl 
införande som användning av sociala medier i undervisningen. Detta arbete 
återstår. 
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Sociala medier omges av högt ställda förväntningar på möjligheterna de kan ut-
göra för undervisning och lärande. Sådana förväntningar kommer till uttryck i 
den allmänna samhällsdiskussionen, inom forskningen och bland lärarna själva. 
Inte minst märkbara är förväntningarna i de senaste styrdokumenten för de så-
väl obligatoriska som frivilliga skolformerna. I och med detta har till förvänt-
ningarna på användningens möjligheter förts ett än tydligare och mer svårfrån-
komligt krav på en faktisk användning av sociala medier i undervisning. Detta är 
ett krav som skolledning, och i synnerhet den undervisande läraren, har att för-
hålla sig till. Med tanke på den helt avgörande betydelse som läraren tillmäts 
ifråga om hur teknik kommer till användning i undervisningen är det befogat att 
fokus sätts på lärarens möte med tekniken.  

Syftet med avhandlingen var att utifrån såväl befintlig forskning som lärares 
upplevelser och erfarenheter klarlägga och bättre förstå vad som konstituerar 
lärares möte med sociala medier i undervisningen. Med studiens vetenskapsteo-
rietiska utgångspunkt i hermeneutisk fenomenologi följde inte endast föresatsen 
att blottlägga detta mötes meningssammanhang, utan även en framåtriktad 
strävan att peka ut dess möjligheter. Studierna genomfördes utifrån frågeställ-
ningarna: Vilka perspektiv på mötet mellan sociala medier och undervisningen 
framträder i befintlig forskning? Hur upplever läraren användningen av sociala 
medier i sin undervisning? 

Avhandlingen har haft två empiriska ingångar, i dels en litteraturstudie och 
dels en intervjustudie. Intervjustudien omfattade åtta lärare i grund- och gym-
nasieskolan, vilka samtliga hade mångårig undervisningserfarenhet och vana av 
att arbeta med medier och dessutom använda informations- och kommunika-
tionsteknik i undervisningen. Tre av lärarna hade personliga erfarenheter av an-
vändandet av sociala medier, två av dessa i arbetet med eleverna. Inom forsk-
ningsprojektets ramar erbjöds stöd till deltagarna i användning och anpassning 
av de applikationer de valde att använda. Dessutom gavs deltagarna möjlighet 
till erfarenhetsutbyte vid två gemensamma träffar. Intervjuerna genomfördes 
under ett par veckor, från slutet av maj och fram till första hälften av juni 2009. 
Därmed hade lärarnas användning av sociala medier i undervisningen, inom 
projektets ram, pågått i ungefär en termin. Forskningslitteraturen, som ligger till 
grund för litteraturstudien har framförallt anskaffats genom Internetbaserade 
tjänster, kataloger och databaser. Fokus i sökningarna lades framförallt på olika 
kombinationer av såväl utbildning, undervisning och lärande och utbildning som 
fenomenen, Web 2.0 och sociala medier. Forskningslitteraturen och de transkri-
berade intervjuerna tolkades tematiskt, var för sig.  

En vidare tolkning av de tematiserade delstudierna, tagna tillsammans visar 
att lärares möte med sociala medier karaktäriseras av frågor om öppenhet och 
deltagande, föränderlighet och gränsförskjutningar, och teknik och makt. Makt-
perspektivet framstår som det mest utmanande i användningen av sociala me-
dier. Det utgör det allt överspännande, och utan detta perspektiv finner inte öv-
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riga teman sin plats. Frågan om makt och maktförhållanden inbegriper övriga 
teman, olika relationer, och på alla nivåer. Det ena maktförhållandet rör använ-
dare och teknik, det andra rör användarna emellan, främst mellan lärare och 
elev, men också förhållandet elever emellan. Inlemmandet av sociala medier i 
undervisningen innebär en ofrånkomlig maktöverföring, från läraren till ele-
verna, vilket är en utveckling som både kan och bör välkomnas, men som också 
bör förstås innebära utmaningar för den undervisande läraren. En av utmaning-
arna består i lärarnas behov av struktur, ordning och överblickbarhet, samtidigt 
som eleverna får allt större möjligheter att utöva inflytande på undervisningens 
innehåll och på de omgivande strukturerna. 

Resultaten stödjer i vissa avseenden den förväntansfulla synen på sociala 
mediers potential i undervisningen. som till exempel främjandet av grupproces-
ser, elevengagemang kring och inflytande över publicering, arbetssätt och redo-
visningsformer. Dessutom syns användningen stärka kreativiteten och det mul-
timodala perspektivet Samtidigt visar lärarnas upplevelser av osäkerhet inför 
exponeringen av användaren som öppenheten medför, utmaningarna som de 
tidsliga och rumsliga gränserna innebär samt föränderligheten och komplexite-
ten i den inte alltid så enkla och lätthanterliga tekniken på oegentligheten i en-
tydiga föreställningar om sociala mediers betydelse för undervisningen. 

I avhandlingen, som utgår från ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspek-
tiv, framhålls betydelsen av att betrakta människan och hennes aktiviteter i ett 
verkningshistoriskt sammanhang. Även teknikens roll i samhället, och i synner-
het skolan, betraktas som nödvändigt att betrakta i ett sådant perspektiv. Här-
igenom kan undvikas att skapa berättelser där människan, i ett tillskrivet herra-
välde, ges en ensamt konstruerande roll i vilken hon kan göra allting nytt. Istäl-
let kan vi utifrån en medvetenhet om vår tradition, det kulturella och historiska 
sammanhang i vilket vi ingår, både se tillvarons begränsningar och möjligheter. 
Lärares möte med sociala medier blir därmed möjligt att betrakta i perspektiv 
av både egentlighet, vari vi finner vår möjligvaro, och oegentlighet. Med ut-
gångspunkt i en sådan analys kan vi gripa möjligheterna att i utbildning och sko-
la skapa än bättre förutsättningar för lärande och förståelse. 

Oegentligheten konstitueras av en rad förenklande föreställningar om den 
nya tekniken och betydelsen av dess användning. En sådan schablonisering åter-
finns i synen på framväxten av två användargenerationer, åtskilda av helt olika 
förutsättningar och oöverbryggbara kompetensklyftor. Detta förhållningssätt – 
där den unga gruppen superanvändare tillskrivs en intuition och expressivitet, 
ett språk och tänkande som den äldre gruppen, dvs. de digitala immigranterna, 
saknar – är inte bara alltför förenklad utan skapar tankemässiga inlåsningar och 
problem.  En sådan tänkemässig inlåsning är bortseendet från betydelsen av 
vana och erfarenhet och därmed en onödigt låg tilltro bland lärare till den egna 
förmågan att kunna hantera tekniken. Med detta följer risken att lärarna an-
tingen abdikerar från sitt pedagogiska ledarskap i arbetet med eleverna eller 
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väljer att helt väja för mötet med de sociala medierna. Ett än större problem, 
som följer med den förenklade föreställningen, torde dock röra införandet av 
och själva användningen av tekniken i undervisningsgrupperna, då heterogeni-
teten bland eleverna inte motsvarar schablonerna ifråga om vilja till öppen pub-
licering och interaktion eller vana vid hantering av tekniken. Ett annat utmär-
kande drag i detta oegentliga förhållande till sociala medier är den optimistiska 
synen på teknik och teknikanvändning, som om den i sig leder till eftersträvans-
värda aktiviteter och förhållningssätt bland användarna och till verksamhetsut-
veckling. Mot detta synsätt bör ställas en kritisk syn på teknikanvändning och 
utfall, som ofta tar sig annorlunda, och inte sällan motsatta, uttryck än de förvän-
tade. Istället för att innebära en linjär och direkt påverkan, genom vilken tekni-
ken visar sina inneboende funktioner, betraktas tekniken här som sprungen ur 
och sammanvävd med de komplexa sociala sammanhang vilka den både formar 
och formas av: tekniken formas och används på människans villkor samtidigt 
som mänskliga aktiviteter sker på teknikens villkor. 

Ett sociokonstruktivistiskt perspektiv på teknik och teknikutveckling har för 
avhandlingens syfte befunnits utgöra ett användbart stöd då sociala mediers be-
tydelser ska tolkas och förstås. Med synen på sociala medier som en ännu inte 
färdigförhandlad och stabiliserad teknik öppnas möjligheten för att förstå lä-
rarna respektive eleverna som två skilda relevanta sociala grupper med mot-
stridiga uppfattningar om hur sociala medier ska uppfattas, värderas och använ-
das. På så sätt kan sägas råda en förhandlingssituation rörande sociala mediers 
tekniska ramar, vilken visserligen går utöver klassrummet men där detta ändå 
kan anses utgöra förhandlingarnas skärningspunkt. 

Implementering och användning av sociala medier i undervisningen betrak-
tat ur ett förhandlingsperspektiv får inte minst betydelse för syfte och strategier. 
Det finns ett behov av hos läraren finna en utgångsposition för dessa förhand-
lingar – i en pedagogik grundsyn, i ett förhållningssätt till lärande, vad som är ef-
tersträvansvärt i arbetet tillsammans med elevernas för att stödja deras uppnå-
ende av målen. En pedagogisk grundsyn ses som ett sätt att söka förhålla sig till 
oegentliga föreställningarna, vilka omger de sociala medierna och som i avhand-
lingen liknas vid Heideggers beskrivning av mannet. Istället för kringsynt flack-
ande nyfikenheten efter nästa nya tekniska applikation och ett oroligt tillstånd 
av som lärare känna sig tvungen uppfylla framtidens krav på nutidens blivande 
samhällsmedborgare, att inte vara sig själv utan känna att man i egenskap av lä-
rare ”måste hänga med i utvecklingen”, men inte riktigt veta varthän. I ett första 
skede förskjuts ofrånkomligen mycket av fokus på tekniken, dess funktioner och 
hantering, men en grundläggande vision om lärande och användning bör likväl 
ha en stärkande inverkan på lärarens position i förhandlingarna om tekniken 
och formandet av densamma. Utan denna övergripande vision är det troligt att 
läraren utelämnar sig själv åt nyfikenheten och ett kringsynt flackande efter näs-
ta nya applikation. Därtill skulle en sådan uttalad vision kunna förbättra möjlig-
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heterna till stöd från skolledningen och att etablera samarbete med andra kolle-
gor, vilket upplevs avgörande för att användningen av sociala medier ska få or-
dentlig genomslagskraft och kontinuitet.  

Till en grundläggande vision om elevers lärande kan fogas behovet av strate-
gier för att hantera de utmaningar, som visar sig följa med teknikanvändningen. 
En sådan utmaning upplevs av de intervjuade lärarna vara tiden, vilken också 
påtalas i forskningslitteraturen. Den ökade tidsåtgången har ofrånkomliga 
kopplingar till tekniken och dess initiering och administration. Föränderlighet 
och komplexiteten utgör på så sätt ett hinder för implementering och en ut-
vecklad användning av sociala medier i undervisningen. Även om mertiden vis-
serligen upplevs vara som störst i initieringsskedet förmedlar flera deltagande 
lärare bilden av sociala medier som en aktivitet utöver den reguljära undervis-
ningen, varmed den nya tekniken blir ett verktyg som snarare kompletterar än 
ersätter. 

När det gäller tidsåtgången diskuteras möjligheten att vända något på an-
svars- och rollförhållandena genom att inte betrakta läraren som det självklara 
navet kring vilket alla föreställningar om val av tillvägagångssätt och teknikan-
vändning kretsar. Ett sådant förhållningssätt finner också stöd i den gjorda 
forskningen. Att låta eleven utgöra utgångspunkten för användningen och ägan-
det skulle visserligen innebära vissa utmaningar för lärarens möjligheter att be-
döma och överblicka elevaktiviteterna, men kan ha positiva konsekvenser för lä-
rarens omvittnat höga tidsuttag. Därtill ökar elevens självbestämmande i det att 
ägandet av tekniken överlämnas till denne, och med detta även avvägningarna 
kring exponeringsnivå och större ansvaret för kontinuiteten i aktiviteterna. 
Teknikens mening som öppen för tolkning och indragen i förhandlingar mellan 
olika grupper av användare påtalar också den i forskning uppmärksammade be-
tydelsen av att upprätta en dialog mellan läraren och eleverna för att enas kring 
gemensamma syften med och målbilder för användningen. 

Teknik och teknikutveckling utifrån ett perspektiv av förhandlingar mellan 
berörda grupper, med olika tekniska ramar, kan också kasta ljus över det spän-
ningsförhållande som utifrån ett perspektiv av undervisning tycks råda mellan 
sociala medier som, å ena sidan, en arena för självrepresentation och individu-
ella ställningstaganden och, å den andra, platser för lärarstyrda och måloriente-
rade aktiviteter. Spänningsförhållandet består delvis i den uppenbara frågan om 
vem som ska ha makten över användningens syfte, men utgörs också av för-
väntningar om användaraktiviteter. I den forskning som söker påvisa vad som är 
utmärkande för användningen av sociala medier framhålls ofta interaktionen 
mellan användare som ett av de mest karaktäristiska dragen, vilket också tende-
rar att överföras på förhållningssättet till användningen och dess möjligheter i 
skolan.  

Samtidigt visar andra forskningsrön, främst relaterade till blogganvändning 
inom högre studier, på ovanligheten i ymniga dialogskiften mellan de stude-
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rande och en ovilja bland dessa ifråga om uttrycka sig öppet på webben. Denna 
forskning står i överensstämmelse med upplevelserna bland flera av deltagarna 
i denna avhandlings intervjustudie om svårigheterna att bland eleverna få till 
stånd både en interaktionsnivå och en kontinuitet som svarade mot förvänt-
ningarna. Förklaringen till skillnaderna mellan forskningsperspektiv på interak-
tionens givna roll i användningen av sociala medier kan visserligen sökas i varia-
tioner mellan olika slags medier och applikationer, men bör rimligen stå att fin-
na i skillnaden det innebär att studera hur tekniken faktiskt används i under-
visningen och hur den skulle kunna eller borde användas. 

Dessa förhållanden väcker frågor om hur man som lärare kan förhålla sig till 
de upplevt oinfriade förväntningarna om böljande och ymniga, såväl som äm-
nesanknutna och målrelaterade, dialogväxlingar mellan eleverna. Det förhålla 
sig så att spontana yttringar och interaktivitet på de sociala medierna motverkas 
av de krav som åtföljer målrelaterade aktiviteter, vilka dessutom ska bedömas. 
Användningen av sociala medier kan på så sätt även i detta sammanhang tolkas 
som att två konkurrerande användarperspektiv ställs emot varandra. En del av 
forskningslitteraturen framhåller skillnaderna mellan det direkta självändamå-
lets och den målstyrda utbildningens samhällsmedborgerliga framtidsperspek-
tiv, vilka syns kunna medföra att de expressiva och identitetsskapande dimen-
sionerna – och därmed även elevernas entusiasm – går förlorade i mål- och 
ämnesfokuseringen. I synnerhet uppstår ett konfliktförhållande då nätverkande 
och kollaboration, vilka är värden som inbegrips i sociala medier som företeelse, 
inlemmas med en traditionell utbildningsmiljö som bedömer individer och deras 
bidrag. 

Det kan därtill finnas ett behov av att nyansera de sociala mediernas an-
vändningssätt och att inte, med de stora bloggarna eller världsledande sociala 
nätverkssajterna för ögonen, stirra sig blind på den direkta aktiviteten och up-
penbara interaktionen. Mängden kommentarer eller ”Gilla!”-tryckningar behö-
ver således inte ligga till grund för bedömningen av det sociala värdet i använd-
ningen av tekniken i undervisningen eller huruvida den har bidragit till lärupp-
levelser och ett reflekterande tänkande 

Utifrån resultaten och den samlade litteraturen lyfts i avhandlingen framför-
allt två möjligheter i användningen av sociala medier i undervisningen. Den ena 
tar fasta på bemyndigandet, vilket kan förstås som människans såväl ökade möj-
ligheter som utsträckta ansvarstagande ifråga om att hantera, påverka och förstå 
sin livssituation. Bemyndigandet omfattar på så sätt även lärandet och dess in-
nehåll, form, tidpunkt och huruvida lärandet ska äga rum i ett klassrum, hem-
mavid, på arbetsplatsen eller någon annanstans. Det ligger både en individuell 
makt och frihet i det att användaren genom att sätta samman olika applikationer 
kan utforma och omforma personliga webb- och lärmiljöer. Dessutom erövrar 
användaren en arena för att uttrycka sina ställningstaganden, inte minst i form 
av multimodala kompositioner, och utifrån denna arena även kunna interagera 
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med andras uttryck. Även i det multimodala uttrycket ligger ett bemyndigande, 
som består i det individuella skapandet och att själv få välja uttryck men också 
en möjlighet till rikare representationer, att uttrycka vad som vanligtvis inte 
brukar låta sig fångas genom det skrivna ordet.  

Den andra möjligheten består i tillvaratagandet av sociala medier som med-
varo och som tolkningsbar text. Även om den moderna kommunikationstekni-
ken, och i synnerhet sociala medier, tänjer de tidsliga och rumsliga gränserna 
och därigenom utmanar synen på människa och aktivitet som situerad kan de 
samtidigt sägas ge upphov till nya möjligheter till förankring. Sociala medier har 
inte endast inneburit att vi med jämförelsevis stor lätthet, jämfört med förra ge-
nerationens webbteknik, kan åskådliggöra egna handlingar, erfarenheter, reflek-
tioner och ställningstaganden utan också att vi omges av en alltmer strid ström 
av andra människors uttryck och aktiviteter. Dessa aktiviteter kan, enligt 
Ricœur, tolkas som texter vilka har något meningsfullt att säga om världen, den 
andre och mig själv. Det hermeneutiska förhållningssättets möjlighet i undervis-
ningens möte med sociala medier står i överensstämmelse planen för svensk-
ämnet enligt vilken elevens användning av olika texter och medier blir vägar för 
eleven till att förstå omvärlden, medmänniskorna och sig själv.  

I avhandlingen diskuteras ett mångtydigt möte mellan den undervisande lä-
raren och de sociala medierna, vilket kännetecknas av såväl möjligheter och be-
gränsningar. För såväl lärare som elever i skolan finns uppenbara värden i soci-
ala medier, men också behov av genomtänkta syften med och strategier för im-
plementering och användning av en föränderlig teknik som ännu inte kommit att 
stabiliseras.  Människan formar och omformar visserligen tekniken och de sätt 
på vilken den används, men teknikutvecklingen förändrar samtidigt också män-
niskans syn på sig själv och världen. Vi bör därför kunna ställa frågor vilken för-
ändrande inverkan kommunikationsteknikens utveckling, som driver de sociala 
medierna framför sig, har på oss och våra sociala sammanhang. Utifrån svaren 
kan vi finna sätt att förhålla oss till tekniken. Vad människan, skolan och den 
forskning, som fokuserar sociala mediers betydelse för undervisning behöver är 
inte de enkla sambandens eller teknikoptimismens sätt att förhålla sig till män-
niskans och de mänskliga sammanhangens möte med tekniken. Istället behövs 
en ifrågasättande och öppen ansats, som inte bara välkomnar komplexiteten 
utan dröjer vid dess betydelse. Denna förmåga till mångperspektivisk reflektion 
kan liknas vid vad Heidegger kallar det meditativa tänkandet. 
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Hej på dig! 

Jag heter Niclas och är anställd som forskarstuderande verksamhetsutvecklare på Barn och 
utbildningsförvaltningen här i Piteå. Innan jag klev på denna tjänst så har jag i 10 år arbetat 
som IT- och mediaintresserad historia- och samhällskunskapslärare på olika skolor i och 
runt omkring Piteå. 
Området som jag har valt inrikta mig på i forskningen är webben och dess möjligheter i 
skolan. Webben har under de senare åren fått en starkare ”social” prägel där mycket kret-
sar kring samarbete och kommunikation. I och med detta har webben kommit att bli ett 
verktyg som vi inom skolan skulle kunna dra mycket nytta av – som jag ser det. Jag ser ock-
så, inte minst när jag kryssar omkring på Piteåskolornas hemsidor, att en del lärare har valt 
att använda bloggar och andra webbverktyg i sitt arbete med klasserna. Kul – och intres-
sant – tycker jag, förstås.  

Jag skulle genom forskningsprojektet vilja visa hur de litet mer sociala sidorna av webben 
kan användas i skolan och hur du och dina elever ser på webbens möjligheter – och even-
tuella begränsningar. Så om du 

A)    är en lärare som använder – eller under läsåret 08/09 planerar att använda – dig av 
en blogg eller en elev/klasswiki (eller något annat webbverktyg) i arbetet med din 
klass; 

B)      känner att det vore roligt och intressant att få dela med dig av dina erfarenheter 
och få ”input” på dessa:  

Hör av dig till mig på mejlen (…) eller tfn (…). I mejlet får du förstås skriva eller beskriva – 
eller fråga kring – vad du vill, men det är helt OK med ett ”Hej”, ditt namn och på vilken 
skola och i vilka skolår du undervisar. Jag kommer att höra av mig till alla. 
Kom ihåg att jag inte ställer några ”märkvärdighetskrav” för att vara med som deltagare i 
studien. Om du en IT-erfaren lärare eller en nybörjare, som vill pröva en idé med klassen, 
spelar ingen roll för mig: Du och dina elever kommer att skaffa er intressanta erfarenheter 
i vilket fall.  

Med vänliga hälsningar 

Niclas Ekberg, Barn och Utbildning
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