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Abstract 

 

The use of electronic media plays an important part in the life of youth and especially Internet 

and mobile phones are important in the social and cultural networks of youth. The first step of 

this thesis is to examine the ICT-based activities of upper secondary school students through 

an online survey. The second step is to examine what didactic implications can be derived 

from the ICT-based activities in the subject of Swedish. Results from this survey and national 

and international research show that young people spend the majority of their leisure time on 

the Internet. The result also shows that media activities displace other school related activities 

such as traditional reading and writing. The findings point out the importance for teachers to 

adapt to student’s media experiences and to use them in the classroom. They also point out 

the importance of teachers’ conceptions of the subject Swedish for classroom work and how 

to make students involved in their studies.   

Nyckelord: Svenskämnet, ämnessyn, didaktik, medier, medieanvändning 
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1 Inledning 
 

Det elektroniska mediasamhället kommer under nästa sekel att bli en allt starkare 

socialisationsfaktor för framtidens barn och ungdomar och gängse kommunikations-

former och språkliga genrer kommer att förändras. […] Man kan […] fråga sig hur 

svenskundervisningen kommer att anpassas till denna nya kanske postlitterära värld i 

vilken villkoren för språklig kommunikation kommer att förändras.  

(Malmgren 1996:148ff.) 

 

Det finns flera anledningar till att ett citat, femton är gammalt, får inleda den här uppsatsen. 

Tiden som flytt sedan det skrevs utmärker uppsatsens förändringsinriktning. Ungdomars 

medialiserade erfarenhetsvärldar och svenskämnets förändrade villkor är några andra. Idag är 

virtuell rörlighet och kommunikation som sker på ett ögonblick given för de elever jag möter i 

undervisningen.  De kommunicerar med varandra oberoende av tid och rum och mobiltelefon 

och Internet ingår som en självklar del i kommunikationen. De möter i sin medieanvändning 

texter i olika genrer som de oftast tar emot med ett öppet sinne. Vissa av dessa textmöten 

betraktas med misstro av vuxenvärlden som inte alltid har kunskap om nya medier eller ser 

deras inneboende möjligheter. Mer är tio år senare har Malmgrens ord blivit verklighet: 

 
Att många ungdomar idag läser mindre än förr, är upptagna av en annan kultur, som 

dessutom konkurrerar med skolans, och att de formar sina liv och identiteter efter nya 

mönster kan uppfattas som en signal om ett behov av att stärka traditionen, likaväl som att 

det krävs en förändring. 

 (Bergman 2007: 16) 

 

Svenskämnets förändrade villkor när det gäller form och innehåll beskrivs av Malmgren 

(1996) och Bergman (2007). Synen på svenskämnets form och innehåll skapar svårigheter i 

att definiera traditionen, och därmed försvåras även synen på förändringens innehåll 

(Malmgren 2000). En väg till förändring kan vara att jag som lärare gör mig medveten om 

innehållet i den fritidskultur som upptar så stor del av mina elevers liv. Ett led i att skapa 

möten mellan det som är och det som kan bli är att studera frekvens och innehåll i elevernas 

medieanvändning. Genom att studera hur ofta olika medier används, vilka mediebärare som 

används och fritidens textvärldar kan läraren få en inblick i elevernas medialiserade 

erfarenhetsvärld. Dessa insikter kan sedan förenas med tankegångar inom forskning om 

svenskämnets didaktik och medie- och kommunikationsvetenskap. På det sättet kan 

vardagspraktiken i svenskämnet finna vägar att möta istället för att mota fritidens textvärldar.  
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1.2 Syfte och frågor 

Dagens ungdomar är aktiva medieanvändare och mediebruket är ofta varierat och består av 

kulturella aktiviteter där de både är konsumenter och producenter av kultur, men det finns 

också de som är högkonsumenter av en form av aktivitet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka möjligheter som erbjuds att inom svenskundervisningens ram tillvarata 

gymnasieungdomars medieerfarenheter för att förverkliga skolans kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Frågor som ställs till materialet är: 

- Vad karaktäriserar elevernas fritidskultur när det gäller val av fritidsaktiviteter, 

tillgång till mediebärare, tid för medier, medieanvändningens innehåll? 

- Vilka didaktiska konsekvenser kan dessa fritidskulturer få för undervisningen i 

svenskämnet? 

Den första frågan redovisas genom att undersökningens enkätresultat analyseras. Den andra 

frågan behandlas genom att resultatet från enkäten relateras till ett urval av befintlig didaktisk 

forskning.  

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första del Ungdomars dagliga interaktion ges en översikt av forskning inom 

medie- och kommunikationsvetenskap. Denna del avslutas med några av de undersökningar 

som har gjorts om ungdomars och lärares medieanvändning. I uppsatsens andra del 

Svenskämnets dilemman tas några perspektiv som är aktuella i sammanhanget upp. Det är 

perspektiv som tar upp skolan kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag och dessa kopplas till 

didaktiska diskussioner om svenskämnets form och innehåll. Den forskning som lyfts fram 

har på olika sätt framställt föreställningar om svenskämnet och medialiseringen av vår 

omvärld. Därefter följer avsnittet Metod och material i vilket redogörs för de metodiska val 

som gjorts i undersökningens olika faser och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

Därefter följer resultatdelen där enkätens frågeställningar redovisas under olika teman. Sist i 

uppsatsen förs undersökningens resultat samman med aktuell forskning. 

1.4 Användning av begrepp 

Ett visst förtydligande av begrepp och hur det används kan vara på sin plats. Först begreppet 

medier, där medier innefattar digitala och icke-digitala medier. När det kommer till begreppet 

Internet kan man se att begreppet användas på olika sätt i forskningsrapporter. I den här 
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uppsatsen användes begreppet Internet med stor bokstav och det i betydelsen av ett namngivet 

datornätverk. När begreppet nätet används i texten är det i betydelsen, en tillämpning av 

Internet. Användningen av World Wide Web kan med andra ord ses som en tillämpning av 

Internet. På senare år har begreppet IT, informationsteknologi utvecklats till IKT, 

informations- och kommunikationsteknologi. IKT används för att förtydliga hur 

nätanvändningen har förändrats. Kommunikationsaspekten har vidgats på grund av de 

möjligheter som Web2.0-resurser ger. Dessa är webbaserade resurser som är sociala och 

användarcentrerade. I många av dessa finns möjligheter att användaren skapar innehåll som 

sedan kan integreras med andra programvaror. Det kan vara sidor med gemensamma 

fotoalbum, bloggar eller kartprogram (Svensson, 2008).  

 

2 Ungdomars dagliga interaktion 

Den traditionellt ”lärarcentrerade och textbundna, formen av undervisning” (Säljö 2000: 239) 

behöver omprövas när samhället i övrigt har förändrats. För den formella undervisningen 

återstår fortfarande mycket att utforska om digital teknik och de didaktiska möjligheter som 

de erbjuder (Teknikdelegationen 2010). I Språkutbildning i en digital värld (2008) beskriver 

Patrik Svensson lärarens och elevernas möjligheter att finna vägar för gemensamma möten 

genom olika medier. Det är viktigt att den som är språklärare har en ”nyfikenhet, 

uttrycksvilja, språklig förståelse” och en önskan ”att ta in världen utanför”, skriver Svensson 

(2008: 9). I svenskämnet övas ofta de kommunikativa färdigheterna på ett abstrakt sätt då de 

oftast inte ingår i ett funktionellt sammanhang. Kommunikationen bygger på att läraren är i 

fokus och eleverna intar en lyssnande roll. Det är det individuella lärandet som bedöms och 

”det räcker inte långt i ett digitalt samhälle där det blir allt viktigare att kunna utnyttja 

teknikens möjligheter i vardagen, att samarbeta och att ständigt lära om och lära nytt” 

(Heppell 2009). I ett digitalt samhälle sker lärandet genom att barn och ungdomar drar nytta 

av varandras kunskaper och erfarenheter. 

Nya produktionsformer av medieteknik innebär att lärandet av form och innehåll i 

tekniken måste ske i organiserade former då dessa kommer att kräva ”avancerad läs- och 

skrivkunnighet”, skriver Säljö (2000:241). Den som publicerar skrift kommer att behöva 

kunskaper om hur budskap förs fram i text och vilka formella krav som ställs på en text. 

Andra behöver lära att överblicka information, värdera och granska och sedan sammanfatta 



  7 

informationen för de krav som ställs i olika verksamheter (Bergman 2007). Lärandet om vad 

som är viktigast i en text, vilket budskap som förmedlas, förmåga att analysera information 

och att förstå skillnaden i vad som ”antas och vad som påstås” (Säljö 2000:242) är några av 

de förmågor som är en av svenskämnets utmaningar.  

2.1 Digitala infödingar och digitala immigranter 

Begreppet digital natives myntades av författaren Marc Prensky om den generation som han 

menade var född in i den digitala eran (2001). Enligt Prensky har dessa digitala infödingar 

tillbringat dubbelt så mycket tid med att spela datorspel som att läsa böcker. Det digitala 

språket kan ses som deras modersmål och de behärskar det i alla delar. Mobiltelefoner, 

Internet, e-post och dataspel är en integrerad del av deras vardag. Motsatsen till den digitala 

infödingen är den digitala immigranten. Immigranten har på grund av sin ålder svårt att ta till 

sig allt i den nya tekniken. Problem uppstår när den som ska undervisa de digitala 

infödingarna är en digital immigrant eftersom de inte talar samma språk.  

Den engelske medieforskaren David Buckingham ifrågasätter i Digital generations: 

Children, Young people, and New Media (2006) den digitala generationens existens. 

Buckingham menar att begrepp som detta används i vitt skilda delar av samhället för att 

beskriva unga människors relation till digital teknologi. Han beskriver hur begrepp som 

Nintendo generation, the Playstation generation och net generations och generation gap 

(Buckingham 2006:1) marknadsförs i olika sammanhang. Begreppen beskriver avståndet 

mellan den äldre och den yngre generationens syn på och kunskaper om ny teknik. 

Buckingham skriver att det är ett synsätt som har funnits länge och bör ifrågasättas. I alla tider 

har det talats om den äldre generationens rädsla för förändringar i samhället, men också om 

hur den yngre generationen snabbt tar till sig allt det nya. Han menar att det är en bild som 

sprids av olika entreprenörer inom mediebranschen, och den har funnit sina vägar in i 

akademiska kretsar (2006:7).  

När tesen om digitala infödingar och digitala immigranter undersöktes i olika studier 

visar sig skillnaderna mellan unga och äldre deltagare vara relativt små (Kennedy et al. 2008). 

Även Sheila Zimic har i sin avhandling Opening the box (2010) undersökt en del antaganden 

rörande den digitala generationen. De antaganden som har utforskats av Zimic är att den 

digitala generationen skiljer sig från tidigare generationer när det gäller användning av 

Internet och att denna generation har både tekniskt kunnande och digital kompetens och att 

dessa kompetenser skulle göra denna generation mer digitalt delaktig i samhället. Zimic 
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konstaterar i likhet med andra forskare att det är en förenkling att se grupperna som 

homogena (Weiner & Berge 2001, Findahl 2009, Frändberg et al. 2006, Jones et al. 2010, 

Medierådet 2010). De visar sig ha olika möjligheter till digital delaktighet, men det finns 

också olikheter i hur mycket och till vad Internet används. Därför behöver användning och 

erfarenheter av medier studeras utifrån olika aspekter, skriver Zimic (2010). 

2.2 I infödingarnas värld 

I avhandlingen Ungdomars virtuella rörlighet (Thulin 2004) beskrivs ungdomars 

kommunikation med informations- och kommunikationsteknologin (IKT). Ett 40-tal deltagare 

har fått beskriva sin dagliga användning av IKT i dagböcker och sedan har de intervjuats. Vid 

första undersökningen år 2000 var deltagarna elever som gick tredje året på gymnasiet och 

den andra undersökningen gjordes två år senare. De slutsatser som drogs var att den 

sammanlagda användningen av IKT hade ökat, men virtuell kommunikation hade inte ersatt 

verkliga möten och på Internet var det nära vänner och bekanta som man kommunicerade 

med. Användningen av Internet ökade under dessa år med närmare 20 minuter per person och 

dag. Simultan användning av olika medier hade blivit vanligare vilket gav en bild av en mer 

komplex form av användning (Thulin 2004). 

Två år senare beskriver Frändberg m.fl. i tidskriften Framtider (2006) hur IKT har 

integrerats i de flesta ungdomars vardag. De flesta har egen mobiltelefon, tekniken används 

på olika sätt och i användningen finns både individuella och strukturella olikheter. När det 

gäller datoranvändningen lägger unga män ned mer än dubbelt så mycket tid som unga 

kvinnor. Det finns också en könsmässig skillnad i vad datorn används till. Unga män surfar 

för nöjes skull och användningen av datorn på fritiden är högre än hos unga kvinnor. Denna 

skillnad kan också ses hos den vuxna befolkningen. Författarna använder begreppet 

”könsbetingad digital klyfta” (Frändberg et. al 2006:26) när de redovisar dessa skillnader som 

även har framkommit i internationell forskning. En annan företeelse som författarna menar 

finns bekräftad i flertalet studier är att Internet främst används till att stärka relationerna till 

dem man redan umgås med. De sociala kontakter som tas på nätet är lokala och de ersätter 

inte möten i verkliga livet. Snarare är det så att det sociala utbytet ökar när man kan mötas på 

olika arenor (Frändberg et. al 2006). 

En undersökning gjord av Nordicom 2009 visar att 85 % av ungdomarna använder 

Internet för att ta del av olika medier.  Det är främst sociala medier som Facebook som de 

ägnar sig åt. I den här gruppen är det också vanligare att ägna sig åt Internet än att se på tv, 
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trots att det är en medieform som dominerar totalt sett. Något annat som undersökningen visar 

är att ungdomar som aktivt använder olika medieformer på nätet också är aktiva när det gäller 

att använda traditionella medieformer. I rapporten lyfter man också fram de problem som kan 

bli följden av att ungdomarna endast tillägnar sig de korta nyhetstexter som erbjuds i olika 

nätbaserade tjänster. Dessa texter ställer stora krav på att individen själv kan värdera källorna 

till de uppgifter som ges. 

I den undersökning som gjordes av forskningsinstitutet World Internet Institute (Findahl 

2009) konstateras att Internetanvändarna bara blir yngre. Nybörjaråldern för användare har 

sjunkit från 13 år till 4 år sedan mätningarna började. Användare i åldrarna 12–13 år använder 

nätet för underhållning och kommunikation. I tonåren börjar de flesta att lägga mer tid på 

Internet. De börjar också använda nätet för att söka kunskap och fakta, för e-handel och annan 

samhällsinformation. De äldre ungdomarna i åldern 16 till 25 år lägger sin tid på nätverk som 

Facebook. I dessa åldrar är könsskillnaderna små och det är också dessa ungdomar som 

generar det mesta av innehållet på nätet.  

Medierådet genomför varje år en användarundersökning av barn och ungas medievanor. I 

förordet till Medierådets fjärde studie från 2010 sammanfattas resultaten från de studier som 

har slutförts. De visar att Internetanvändningen ökar på bekostnad av tv-tittandet, 

användningen av mail och chatt minskar till förmån för kommunikation via sociala 

nätverkssajter (Medierådet 2010: 5). I rapporten skiljer man ut gruppen högkonsumenter. Det 

är en grupp som allmänt anses försaka andra aktiviteter på grund av en hög konsumtion av en 

viss medieform. En högkonsument definieras som en person som använder en sorts 

medieform tre timmar eller mer på en dag. Begreppets användning ska enligt Medierådet mer 

ses som en ”praktisk avgränsning” än en definition som ska peka mot ett ”riskfyllt eller 

negativt beteende” (Medierådet 2010: 8). I 2010 års studie har könsskillnaderna i 

medieanvändning minskat trots att de fortfarande är betydande. Flickor visar ett större intresse 

för kommunikation genom Internet eller mobiltelefon medan pojkar ägnar sig åt spel på dator 

eller tv. 

Om man ser på resultaten för gruppen 12–16 år i undersökningen från 2010, så framgår 

att 74 % av dessa har en dator i sitt eget rum. Det är vanligare att pojkar har stationära datorer, 

medan flickor har bärbara. I den unga gruppen har nästan alla mobiltelefon och de sms:ar 

oftare än de ringer. Att se på tv är den dominerande medieformen trots att tv-tittandet i den 

unga gruppen har sjunkit från 83 % till 64 % sedan mätningarna startade 2005. Flest 

högkonsumenter finner man bland dem som använder medier som Internet och mobiltelefoni. 

Könsskillnaderna visar sig också vara betydande. Flickor är högkonsumenter när det gäller 
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mobiltelefoni och pojkar konsumerar dator-/tv-spel i högre grad än flickor. När det gäller 

fritidsaktiviteter visar undersökningen att Internet prioriteras, och därefter följer läxläsning 

och att umgås med kompisar. Könsskillnaderna i fritidsaktiviteter är mindre än tidigare. 

Flickor läser läxor, besöker sociala sajter och läser böcker och tidningar oftare än pojkar, men 

pojkar ”spelar å sin sida spelar mycket mer dator- och tv-spel” (Medierådet 2010:10). De 

flesta svarar att de lägger lagom med tid på de olika aktiviteter som efterfrågas. Bland 

högkonsumenterna finns det fler som anger att de lägger mer tid på olika medier än de gör på 

annat. 

Sammanfattningsvis visar Medierådets studier från 2006 till 2010 att tv-tittandet har 

minskat betydligt under dessa år. Även läsning av böcker och tidningar har minskat från 30 % 

till 19 %. Möjligen är det så att ”online-läsningen konkurrerat ut den traditionella läsningen” 

(Medierådet 2010: 11). Dator på det egna rummet har ökat från 38 % till 61 % och datorn är 

det vanligaste mediet i det egna rummet. Att träffa kompisar i verkliga livet har minskat från 

74 % till 58 %. Däremot har besök på sociala sajter ökat och det kan tolkas som att umgänget 

med kamrater finns på sajter som Facebook. Samtidigt har användningen av Internet ökat från 

49 % till 59 %. Minskade könsskillnader kan ses på alla områden utom när det gäller läsning 

av läxor där ”flickorna är flitigare än pojkarna i högre utsträckning än någonsin” (Medierådet 

2010: 11). 

2.3 Immigranten under luppen  

Prensky (2001) beskrev lärare som digitala immigranter och att det var dags för dem att tänka 

i nya banor. För immigranten innebar det, enligt Prensky, att ett nytt ”språk” skulle läras in 

och som äldre inlärare kunde immigranten aldrig tillgodogöra sig språket fullt ut. En viss 

brytning i uttalet skulle alltid finnas kvar. Enligt Prensky uppstår ständiga problem mellan de 

digitala infödingarna den digitala immigranten eftersom dessa inte talar samma språk.  

I forskningsöversikten Framtidens lärande i dagens skolor? (Teknikdelegationen 2010) 

nyanseras bilden av läraren som den digitala immigranten. I översikten redovisas nationella 

och internationella studier där informations- och kommunikationsteknikens roll i skolan har 

undersökts. I denna betonas vikten av att ”utveckla och förbättra elevers möjligheter till 

lärande” (Teknikdelegationen 2010: 3) och att det finns ett stort behov av att investera i 

teknisk utrustning på skolorna. När det gäller lärares användning av datorer uppgav hälften av 

de tillfrågade lärarna att de använde dator på lektionstid varje vecka och en av fyra lärare hade 

en egen dator på arbetsplatsen. Två tredjedelar av lärarna på gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnivå ansåg att de var ganska eller mycket bra på IKT och sex av tio lärare i 

gymnasiet ansåg att IKT är ett viktigt pedagogiskt verktyg i undervisningen. Fyra av tio 

grundskole- och gymnasielärare ansåg att användning av IKT i den egna undervisningen 

stimulerade inlärningen och ökade motivation hos eleverna.  

Rapporter visar också att lärares behov av tid och resurser för kompetensutveckling inom 

IKT behöver utredas (Teknikdelegationen 2010, EACEA 2007/09). Många lärare anser att de 

saknar den kompetens som de behöver för att använda ny teknik och teknikens innehåll i 

klassrummet. Det är lärares intresse och kunskaper i ämnet som styr vilken roll den digitala 

tekniken får i undervisningen. Årheim skriver: ”Att svensklärare på fritiden skulle tvingas se 

på dokusåpor, sätta sig in i dataspelandets värld eller ha fantasy- och självbiografiska romaner 

på nattygsbordet förefaller orimligt i en redan ansträngd och uttänjd yrkesroll” (2005: 121). 

Undersökningar visar att det ofta är så att arbetet med IKT på skolor blir beroende av att det 

finns eldsjälar som driver arbetet framåt (EACEA 2007/09). Det är vanligt att det är en 

kollega som ansvarar för implementering och handledning av programvara och ny teknik. På 

skolor där man har en person som har heltidsansvar för tekniken visar det sig istället att IKT 

används mer integrerat och att eleverna utvecklar mediekompetens (Teknikdelegationen 

2010). 

2.4 Språket, kommunikationen och läsningen 

Den ökande användningen av textkommunikation via dator och mobil har gjort att 

svensklärare oroar sig för att elever ska förlora sin förmåga att använda det formella 

skriftspråket. Det språk som används i digital kommunikation är ofta fragmentariskt och 

bildar någon slags hybrid mellan skriftspråk och talspråk. Det är ett språk som är situations- 

och individanpassat och där får funktion gälla före form. I svenskämnet inriktas 

undervisningen ofta mot att elever får lära sig att anpassa sina texter efter syfte och mottagare. 

Samtidigt visar forskning att användningen av digitala medier ökar den kommunikativa 

förmågan och att ingen tidigare generation har läst och skrivit så mycket som dagens 

(Elmfeldt 2008).  

I den språkvetenskapliga studien Ungdomars dagliga interaktion har Theres Bellander 

(2010) studerat sex ungdomar på gymnasiet. Eleverna har observerats i vardagliga miljöer som 

i skolan och hemmet. Det som har iakttagits är deras interaktion i tal och skrift genom olika 

medier såsom datorer och mobiltelefoner. Bellander visar att ungdomarna kunde välja rätt 

språkliga resurser utifrån de kommunikationssituationer de deltog i. Hon konstaterar också att 
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det även fortsättningsvis kommer att vara en viktig uppgift för skolan att lära eleverna att 

skriva på ett formellt sätt.  

De ungdomar som deltog i Bellanders undersökning använde interaktionsmedier för att 

upprätthålla kontakten med vänner och till att uppdatera varandra om det som händer. De 

chattade spontant med varandra och det fanns inga ramar för start eller avslut. I interaktionen 

var det viktigt för dem att göra snabba inlägg för att upprätthålla den ömsesidiga 

uppmärksamheten. Språket var vardagligt med inslag av talspråk, känsloord och engelska 

uttryck. Skiljetecken och interpunktion användes för att förkorta det som skulle sägas. En 

slutsats som Bellander drog var att det inte går att skilja verksamheter och medier åt 

(Bellander 2010). Dessa är sammanlänkade med varandra och på så sätt integrerade i 

ungdomarnas vardag. Bellander ser även den demokratiska aspekten i det ökande skrivandet 

då hon tror att det kan leda till att fler uttrycker sin åsikt i olika sammanhang (Skolporten 

2011).  

Fritidens textvärldar visar sig också i hur elever skriver. De texter som produceras av 

elever inom ramen för svenskundervisningen liknar ibland medietexter genom att eleverna 

använder berättartekniker som överskrider gränser för skriven text (Elmfeldt 2008). Det kan 

vara berättarteknik som liknar det tilltal som används i radio, tv eller film där lyssnaren eller 

tittaren involveras i texten. Även gränser för vad som är privat eller publikt suddas ut i sociala 

medier som Facebook eller i bloggar. De som använder nätet kan ”tillföra, bearbeta, modifiera 

och anpassa innehåll efter egen smak eller behov. Det som inte accepteras är inskränkningar i 

andras frihet att göra samma sak” (InternetExplorers 2010). Fördelarna med den digitala 

kommunikationen är bland annat att den digitala texten kan påverkas oändligt medan den 

tryckta texten är slutgiltig. I svenskundervisningen används inte alltid dessa möjligheter till att 

processa skrivprodukten. Där sitter oftast eleverna med papper och penna medan de på 

fritiden är datorn eller telefonen som används för textproduktion (Elmfeldt 2008).  

Även läsförmåga kopplas ofta till medialiseringen av vår omvärld. Olika internationella 

och nationella studier visar att läsförmåga hos barn och tonåringar har försvagats under 2000-

talet (Myndigheten för skolutveckling 2007, Skolverket 2007, Skolverket 2010, Rosén 2006). 

I Skolverkets Vad händer med läsningen? menar man att ”Faktorer som kön, föräldrars 

utbildning och vistelsetid i Sverige har […] stor betydelse för elevernas resultat” (2007: 8). 

Samtidigt visar forskning att det finns ett samband mellan ökad medieanvändning på fritiden 

och sjunkande läsförmåga. Monica Rosén (2006) vid Göteborgs universitet har undersökt 

förändringar i läskompetens under 30 år för att finna förklaringar till de senaste årens 

sjunkande läskompetens hos barn och ungdomar. I studiens resultat finns ett starkt negativt 



  13 

samband mellan läsförmåga och datoranvändning. Under den period då läsförmågan sjönk 

drastiskt har datoranvändningen på fritiden ökat starkt. Även nöjesläsning och bibliotekslån 

på fritiden minskade betydligt under samma period. Resultatet visar också en högre 

läsförmåga hos flickor jämfört med pojkar i de undersökta länderna.  

3 Svenskämnets dilemman 

 

Den syn på svenskämnets form och innehåll som lärare bär med sig påverkar även deras syn 

på olika mediers plats i svenskundervisningen (Bergman 2007, Molloy 1996, Thavenius 

2002).  Lärares syn på svenskämnets medialisering kan på ett förenklat sätt beskrivas som att 

den antingen ses som en negativ kraft som ska motas bort eller som en positiv kraft som ska 

mötas med nya strategier i undervisningen (Bergman 2007, Bergöö 2005). I det här avsnittet 

behandlas det som ibland beskrivs som gapet mellan skolans kultur och elevernas 

fritidskultur. Därefter följer ett avsnitt där skrivningen av medialisering i styrdokument för 

skolan avhandlas. Slutligen redovisas för några perspektiv på svenskämnets form och innehåll 

och medialiseringens betydelse för svenskämnet.  

 

3.1 God kultur och dålig kultur 

De senaste hundra åren har präglats av en kultur- och mediepanik där det har varnats för det 

nedbrytande innehållet i populärkultur av olika slag. Masskultur har sammankopplats med 

arbetarklassens kulturkonsumtion och ibland kallats skräpkultur eller trivialkultur.  Debatterna 

har gått heta om populärlitteratur, filmer, musikstilar, video, tv-serier, Internet och dataspel. 

Först fick kyrkan och sedan skolan bära ansvaret för att stå i motsats till populärkulturen. Den 

goda kulturen var den normativa kultursynen som skolan stod för och den ansågs förmedla 

universella värden och god smak (Persson 2000, Thavenius 2002). En sådan kultursyn har ett 

innehåll som anses stå för allt det som är gemensamt, men den anses även skapa gemenskap 

genom att den förmedlas till eleverna. Det gemensamma finns samlat i ”en kanon av litterära 

verk alla människor i en kulturell gemenskap bör stifta bekantskap med” (Malmgren 1996: 

95). Denna samhällsgemenskap anses skapa trygghet och stabilitet i 

personlighetsutvecklingen för människor som lever i en föränderlig värld. Det problematiska 

med en gemensam kultursyn är att innebörden i begrepp som kulturarv och litterär kanon i ett 

pluralistiskt samhälle måste ifrågasättas. Det innebär även att allt som är i motsats till den 
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goda kulturen, med Thavenius ord ”[d]et som skiljer oss åt, som innebär förändring och som 

kan upplevas som problematiskt i t.ex. ungdomskulturen […] med den här normativa 

kultursynen bara [är] något negativt.” (Thavenius 2002: 78).  

Jan Thavenius skriver i Den goda kulturen och det fria skapandet (2002) att den 

”entydighet och självklarhet som omger motsatsparet den goda och den dåliga kulturen inom 

skolan är väl belagd i olika undersökningar.” (2002: 62). Thavenius diskuterar i skriften den 

kultursyn som redovisas av lärare som deltagit i olika studier. Han menar att de representerar 

ett synsätt där deras normativa kultursyn ses som oproblematisk och där populär- och 

ungdomskultur ses som den dåliga kulturen: 

De flesta av de intervjuade lärarna tycks vara övertygade om att skolan har en smakfostrande 

uppgift. Eleverna måste ”vaccineras” mot den dåliga kulturen, skolan måste motverka 

”skräpkulturen”. Det gör den bäst genom att förmedla den goda kulturen och det är särskilt 

viktigt när det gäller de barn som inte har den med sig hemifrån. Denna syn är normativ på ett 

självklart sätt och legitimeras som ett rättvisekrav. Alla elever har rätt att möta den goda kulturen 

i skolan. 

                          (Thavenius 2002:18) 

Lärare har egna uppfattningar av vad som är god kultur, skriver Thavenius, men det behöver 

inte innebära att elevernas kultur ignoreras. I skriften beskriver Thavenius (2002) en 

undersökning av kultursociologen Mats Trondman där han har granskat 8000 

bidragsansökningar till olika kulturprojekt i skolan. Trondman beskriver hur ”den självklart 

goda kultur” (2002:62) som konstrueras i ansökningarna också har en lika självklar motpol 

som behöver motverkas. När Trondman har sökt på ordet motverka i ansökningarna visar sig 

att det bland annat är ”massmediakulturens förflackande inverkan på musiklivet, 

skräpkulturens inflytande, video, TV, serier, det passiva bildtittandet, våldsunderhållningen, 

filmer som motarbetar skolans mål” (2002: 62) som ska motverkas genom olika kulturprojekt 

i skolan. I ansökningarna anges att skolans uppgift är att visa eleverna på goda alternativ till 

skräpkulturen. 

En normativ kultursyn stänger dörren för olikhet genom att synsättet inte relaterar till ett 

pluralistiskt samhälle (Bergman 2007, Thavenius 2002, Olin-Scheller 2006, Årheim 2005). 

Forskning från de senaste fyrtio åren visar att konstruktioner av verkligheten har sin grund i 

vem som har makten att beskriva den. Klass, kön och etnicitet är några av de begrepp som 

används för att beskriva och förstå olika konstruktioner av verkligheten. Alla dessa 

verkligheter har sin plats i undervisningen, och kan på sitt sätt, genom den pluralism de visar 

bidra till att skapa samtal om det som är viktigt för oss. Dessa samtal är utvecklande för 

individen genom att flera perspektiv av sanningen synliggörs. Årheim beskriver i Medier och 

identitet i gymnasisters mångkulturella vardag (2005) hur elever ”likställer medierade 
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erfarenheter med levd erfarenhet” (2005: 119). Hon menar att det troligen är så att det faller 

sig naturligt att det bildbaserade mediet upplevs som levd erfarenhet, något eleven har sett 

med egna ögon. Det är en didaktisk utmaning för skolan att bemöta elevernas selekterade 

förståelse av innehållet för att visa på olika konstruktioner av sanningen, skriver Årheim 

(2005).  

I Gymnasieskolans svenskämnen (2007) diskuterar Bergman vikten av att samtalet om 

elevers fritidskulturer förs på ett jämlikt sätt för att eleven inte ska uppleva att skolan 

ifrågasätter både elevens jag och de värderingar eleven har med sig hemifrån. Studier visar att 

elever som kritiseras för sina värderingar i skolan använder två olika strategier för anpassning 

(Bergman 2007). Antingen tystnar de för att minska risken för kritik eller så bjuder de 

motstånd och får ett ogillande tillbaka. Utgångspunkten bör vara att minska gapet mellan 

elevernas och skolans kultursyn utan ett moraliserande förhållningssätt (Thavenius 2002). Då 

kan svenskämnets traditionella innehåll möta elevernas erfarenhetsvärldar, och på så sätt ges 

även förutsättningar att förverkliga skolans övergripande demokratiska målsättningar. Det är 

skolans ansvar att hos eleverna utveckla ”en repertoar av resurser för att göra sin röst hörd” 

(Bergman 2007: 299) och att de själva få välja på vilket sätt denna röst ska kommuniceras. 

3.2 Medialisering i styrdokument  

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som lyfts fram i 

den referensram för skolans undervisning som har tagits fram av EU-kommissionen 

(Europaparlamentet 2006). Digitala kompetenser som har identifierats är: användning av 

datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt 

för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Kompetenserna pekar ut 

riktningen för de kunskaper, färdigheter och det förhållningssätt som ska främjas i skolarbetet. 

Definitionen av digital kompetens innebär ett instrumentellt synsätt som i princip betyder att 

elever ska kunna använda tekniken och analysera innehållet. Den kommunikativa, kulturella 

och upplevelsemässiga sidan av teknikanvändningen tas inte upp.  

För de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning före hösten 2011 gäller den 

skrivning som finns i den reviderade kursplanen för svenskämnet från 2000. I denna betonas 

det vidgade textbegreppet (Skolverket 2000). Det vidgade textbegreppet skrevs in redan 1994 

när kursplanerna för programgymnasiet hade färdigställts. Textbegreppet vidgades därför att 

skolan skulle följa de förändringar som fanns i övriga samhället där olika medier som tv, film 

och datorer, hade fått allt större inflytande på ungdomars erfarenhetsvärldar. Dagens elever 
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både konsumerar och producerar via olika medier och det ställer krav på att de har en kritisk 

mediekompetens (Säljö 2000). Trots att ett vidgat textbegrepp infördes för att förtydliga 

användningen av andra medier i undervisningen visar forskning att det inte har fått någon 

större genomslagskraft i undervisning eller i läromedel (Bergman 2007, EACEA 2007/09, 

Olin-Scheller 2006, Årheim 2005). Årheim beskriver lärare i svenskämnet som ”tenderar att 

betrakta litteraturen som om den av naturen står över moderna bildbaserade medier både som 

konst och kunskapskälla betraktad.” (2005: 6). Bergman (2007) menar att det vidgade 

textbegreppet inte är entydigt i alla styrdokument och därför är det svårtolkat för den som 

läser hela kursplanen. Bergman påpekar även att det är vanligast att lärare i sin planering 

endast använder de nivåer i styrdokumenten som anger mål och betygskriterier och där finner 

de inget stöd för att använda annat än skönlitteratur i undervisningen (2007: 304). 

Till hösten 2011 implementeras nya ämnesplaner Gy11 (Skolverket 2010) och de gäller 

för elever som påbörjar sina studier på gymnasiet under hösten 2011.  Det instrumentella 

sättet att se på språkutveckling finns även där. Vid läsning av Ämnets syfte används 

formuleringar som ”olika typer av medier”, ”andra medier” och ”i film och andra medier”, 

men även att eleven ska ges möjlighet att utveckla ”förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 

2010: 248). Under rubriken Centralt innehåll för Svenska 1, 2 och 3 återfinns 

”presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning” (Skolverket 2010: 248 

ff.). Det innebär att synen på språkutveckling och medialisering kan tolkas på olika sätt. Det 

kan vara så att läraren ser medialiseringen som ett sätt att utveckla ”kunskaper om hur man 

söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor”, och att eleven 

utvecklar ”språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” (Skolverket 2010: 248). 

I de äldre kursplanerna (Skolverket 2000) och de nya ämnesplanerna (Skolverket 2010) för 

svenskämnet ges inte något uttryck för de senaste decenniernas medialisering av omvärlden. 

Forskning visar att Web2.0-baserade applikationer som bloggar, wikis och Facebook är det 

som ungdomarna använder mest (Findahl 2009, Medierådet 2010, Nordicom 2009, 

Teknikdelegationen 2010, Svensson 2008). De ger användaren en möjlighet att vara både 

konsument och producent på nätet. Kurs- och ämnesplanerna speglar fortfarande en bild av en 

elev som enbart konsumerar innehållet och behöver tränas i att tolka och värdera detsamma.   

I Tillgång till framgång (Ask 2005) beskrivs lärares svårigheter med att finna stöd för 

undervisningens innehåll i Lpf 94 och i kursplaner för svenskämnet. Även Bergman (2007) 

diskuterar svårigheter med tolkning av styrdokumenten. Bergman visar i sin analys att 
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betoning av ett ämnesdidaktiskt innehåll varierar i läsningen mellan läroplan, 

ämneskommentarer till olika program och kursplaner i ämnet. Lärare som inte har en 

helhetsbild av ämnet kan finna stöd för helt olika ämnestolkningar. Liknade slutsatser drar 

även Bergöö i Vilket svenskämne? (2005) där hon skriver att kursplanerna i svenska är 

tolkningsbara och lärare med olika ämnessyn kan finna stöd för sin undervisning i dessa. 

Lärarna i Asks undersökning (2005) uttrycker även problem med att återföra innehållet i 

kursplaner till eleverna då texterna är komplicerade och svårttolkade. Flera lärare uttrycker att 

de önskar en starkare styrning av svenskämnets innehåll i styrdokumenten. Den osäkerhet 

som lärarna i studien uttrycker när det gäller metod och stoffval kopplas endast i något fall till 

möjligheter att ge elevers erfarenhetsvärldar inflytande på undervisningen. Det är en av 

lärarna i undersökningen som menar att kursplanen ”ger stor frihet både vad gäller metod och 

stoffval” (Ask 2005:51). Friheten att välja stoff utifrån det innehåll det bär på och vad det 

tillför det centrala tema som ska bearbetas uppmärksammas av några få lärare i Bergmans 

undersökning (2007).  

 

3.3 Vilket svenskämne?  

Litteraturvetaren Jan Thavenius beskriver i Svenskämnets historia (1999) hur svenskämnets 

innehåll har växlat beroende av tid och plats. Svenskämnet kan vara ”olika vid olika tider, 

olika i skilda skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också olika i samma skola eller 

för skilda grupper av lärare” (Thavenius 1999: 16). Den syn som lärare har på svenskämnets 

innehåll formas ofta under deras utbildningstid. Även de traditioner som finns inom 

svenskämnet och den skola där läraren arbetar påverkar ämnessynen. En annan orsak till 

olikhet i ämnessyn är den otydlighet i styrdokumenten som redovisats i föregående avsnitt. De 

konstaterar att olika traditioner lever vid sidan av varandra (Bergman 2007, Bergöö 2005, 

Hultin 2006).  

I Svenskundervisning i grundskolan (1996) beskriver Lars-Göran Malmgren tre olika sätt 

att se på svenskämnet. Dessa är svenskämnet som ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne.  Den syn man har på svenskämnet 

präglar den undervisning som genomförs i klassrummet, skriver Malmgren (1996). När ämnet 

ses som ett färdighetsämne bedrivs en formaliserad undervisning där eleverna får öva 

språkliga delfärdigheter isolerade från varandra. I ett sådant synsätt skiljs form och innehåll 

åt. Litteraturläsningen ges ofta ett mindre utrymme och skiljs från den övriga träningen. I det 

andra synsättet som av Malmgren kallas ett litteraturhistoriskt bildningsämne är det centrala 
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att förmedla det som anses vara ett gemensamt kulturarv.  I denna ämnessyn ingår att ge 

eleverna en gemensam kulturell referensram i ett personlighetsutvecklande syfte. Även 

språklära i form av grammatikundervisning och språkhistoria anses vara viktiga delar i detta 

synsätt. Denna ämnessyn har sina rötter i svenskämnets traditionella uppdelning i språk och 

litteratur inom de akademiska institutionerna. Ser man däremot svenskämnet som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne är det centralt att eleverna får använda språket i kommunikativa 

sammanhang som ses som meningsfulla och äkta. Då är det viktigt att det som praktiseras i 

klassrummet utgår från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Skolans roll i att belysa de 

medialiserade erfarenheter dagens ungdomar har blir viktig ur flera aspekter. En aspekt är att 

ett sådant arbetssätt utvecklar elevernas sociala och historiska förståelse av sin omvärld 

(Malmgren 1996). Synsättet öppnar även upp för att litteraturen ges en nyckelposition för 

omvärldsuppfattning och det i integration med andra ämnen i skolan (Malmgren 1996). Det 

ger svenskämnet ett innehåll där kunskapsuppdraget kan förenas med demokratiuppdraget. 

Den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen delas av Gunilla Molloy som menar att 

svenskämnet kunde bli det som i skolan fungerar som ett demokratiämne. I samspel med SO-

ämnen kan elever och lärare, läsa, skriva, lyssna och samtala kring olika texter. Det skulle ge 

eleverna möjlighet att förstå sig själva i ett socialt och historiskt sammanhang, skriver Molloy 

(2002). Den metodiska gestaltningen för detta möte skulle enligt Molloy kunna vara det 

deliberativa samtalet, alltså ett samtal mellan lika och fria människor som har skapat 

gemensamma regler för samtalet. I ett sådant samtal skapas respekt och förståelse för 

olikheter och där lämnas även utrymme för olikheter i tanke och synsätt (Bergman 2007, Roth 

2000). Det är en kommunikation som kan vara svår att åstadkomma eftersom samspelet 

ständigt hotas av olika aspekter av makt. Medialiseringen av omvärlden ger i undervisningen 

möjlighet att diskutera dessa aspekter av makt utifrån de möten eleverna har i sin personliga 

fritidskultur (Olin-Scheller 2006, Årheim 2005). 

Möjligheterna att välja innehåll i svenskämnet utökades i Lpf 94 (Skolverket 2006) 

genom att kursplanerna förändrades från att vara innehållsstyrda till målstyrda. Där gavs 

läraren ett professionellt ansvar att tillsammans med eleverna välja form och innehåll för 

undervisningen i svenskämnet. De möjligheter som ges i kursplanen att välja form och 

innehåll i svenskämnet utifrån olika elevgrupper används sällan. Undervisningen har även 

fortsättningsvis varit traditionell på så sätt att ungdomars medialiserade erfarenhetsvärldar 

inte har tagits till vara i klasrummet (Bergman 2007, Olin-Scheller 2006, Årheim 2005).  

Studier visar att lärare istället bemöter gapet mellan skolans och fritidens erfarenhetsvärldar 

genom att undervisningen nivågrupperas för att på så sätt förenkla eller reducera kurser för 



  19 

elever på olika program (Bergman 2007). Kursplanerna är otydliga och ibland motsägelsefulla 

vilket lämnar plats för en uttolkning av flera olika synsätt på svenskämnet. Det är svenska 

som ett färdighetsämne eller svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och för att 

eleverna ska nå målen skapas en ”uppdelningen i ett ”lägre” svenskämne för de 

yrkesförberedande programmen och ett ”högre” för de studieförberedande” programmen, 

skriver Bergman (2007). Trots att Lpf 94 (Skolverket 2006) innebar att svenskämnet fick 

samma utformning för alla elever oberoende av program har det ändå visat sig att 

programtillhörigheten är den faktor som verkar ha störst betydelse för vilket svenskämne 

eleven möter (Ask 2005). 

3.4 Traditionella textmöten  

Christina Olin-Scheller beskriver i avhandlingen Mellan Dante och Big Brother (2006) hur 

skolans textvärldar kolliderar med de textvärldar eleverna möter på sin fritid. Det som Olin-

Scheller (2006) beskriver som en krock är det som sker i mötet mellan svenskämnets 

skönlitterära texter och de multimediala texter eleverna möter på sin fritid. I avhandlingen 

diskuteras skolan och dess relation till medieteknologins utveckling. Olin-Scheller drar 

slutsatsen att de texter elever läser i svenskämnet är vitt skilda från de som eleverna möter på 

fritiden. Det som av skolan anses var högt och lågt vidmakthålls, och i det synsättet finns inte 

plats för elevernas textvärldar. Olin-Scheller menar att skolans uppgift kunde vara att i 

undervisningen ta tillvara dessa möten för att utveckla en kritisk mediekompetens hos 

eleverna (Olin-Scheller 2006). Det är en kompetens där eleven behöver tränas i att relatera 

olika läs- och skrivgenrer till de samhälleliga förhållanden de produceras i. Det innebär att 

den traditionella undervisningen där eleven övar färdigheter som isolerats från ett 

sammanhang blir otillräcklig.  

3.5 Ett flerstämmigt klassrum 

Insikten om att språkliga förmågor utvecklas och prövas i dialog med andra har också sin 

plats i det som av Malmgren (1996) beskrivs som ett erfarenhetspedagogiskt synsätt. 

Begreppet det flerstämmiga klassrummet används av Olga Dysthe, professor i pedagogik, för 

att beskriva ett lärande som sker i dialog mellan lärare och elever. Dysthe menar i likhet med 

Säljö (2000) att människor genom att dela med sig av sin kunskap till varandra bidrar till nytt 
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lärande och en ny förståelse av helheten, något som också uttrycks i ämnesplanen i svenska 

för det nya gymnasiet: 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap 

för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan 

uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika 

typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

          (Skolverket 2010:248) 

 

Dysthes tankar om lärande hör hemma i ett sociokulturellt perspektiv och i Bakhtins teorier 

om dialogism. Dysthe skriver att mening uppstår i en dialogisk process och till denna process 

kopplas respons, verbal eller icke-verbal. För att förståelse ska uppstå krävs respons och 

denna i kombination med olika kopplingar, motstridigheter och en mångfald av röster skapar 

en interaktionistisk dialog (Dysthe 1996). Det ideala dialogiska klassrummet kan ses som ett 

representativt utsnitt av samhället. Där finns en mångfald av röster och det är denna pluralism 

som håller dialogen vid liv. Elevernas delaktighet vid val av innehåll och interaktionens 

kvalitet blir utslagsgivande för kvaliteten på lärandet (Bergman 2007). Däremot finns inte 

några garantier för att förståelse eller förändring i tankesätt uppnås.  

När medier tas in i svenskundervisningen vidgas möjligheterna att göra olika tolkningar 

och omtolkningar av omvärlden. På så sätt kan undervisningen knyta an till elevernas 

erfarenheter, men också skapa möjligheter för svenskämnet att bredda deras erfarenheter av 

omvärlden (Hernwall 2009, Säljö 2002). Möjligheterna att lära och få kunskap vidgas när det 

egna jagets röst får omprövas genom att ge plats för det okända och där deltagarna är aktiva i 

valet av innehåll. Förutsättningar för dessa möten är en ständig dialog mellan lärare och 

elever där olika erfarenhetsvärldar tydliggörs och ifrågasätts (Dysthe 1996). Det innebär att 

läraren inte får väja för frågor som upplevs för svåra och konfliktfyllda att tas upp i 

klassrummet. Om läraren undviker dessa frågor kan eleverna uppleva att skolan sanktionerar 

vissa synsätt (Årheim 2005).  

Tankar om att lärandet sker i dialog med andra och om ett elevaktivt arbetssätt kan även 

hämtas hos kunskapsteoretiker som Jean Piaget och Lev Vygotskij. Piaget och Vygotskij ville 

att undervisningen skulle utmana elevens föreställningar och att lärandet skulle 

problematiseras. Idéer som dessa visar på vikten av att lärare och elever ständigt återkommer 

till frågor om vad som motiverar att ett lärande utvecklas. Forskning visar att ett sätt att 

förverkliga dessa tankar i klassrummet kan vara att arbeta tematiskt med centrala motiv och i 

ett funktionellt sammanhang (Bergman 2007, Bergöö 2005, Dysthe 1996, Malmgren 1996, 

Molloy 1996). I en undervisning där eleven utmanas att se bortom den egna 

erfarenhetsvärlden och att tillsammans med andra skapa ny förståelse, blir dialog och 
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interaktion viktiga delar av lärandet. Därmed ses ”kulturella eller sociala skillnader i 

människors föreställningsvärldar” (Säljö 2000: 56) som viktiga att belysa, och tankar om ett 

lärande som sker på egen hand kan då ifrågasättas: 

I ett sociokulturellt perspektiv är det knappast rimligt att anta att barns egna aktiviteter 

leder till att de kan ’upptäcka’ de abstrakta kunskaper om världen som finns upplagrade 

i exempelvis vetenskaplig kunskap. Kunskaperna finns inte hos objekten eller 

händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – det vill säga i våra diskurser 

om dem. Och de är inte så lätta att upptäcka på egen hand.   

      (Säljö 2000: 62 f.)    

I sociokulturell teori är grundtanken att omvärlden tolkas utifrån de erfarenheter man gör 

tillsammans med andra. Genom interaktion med andra lär vi oss oftast omedvetet om hur vår 

värld fungerar. Omvärlden medieras för barnet genom lek och barnet lär sig att agera utifrån 

det sätt som omgivningen accepterar. Det innebär att barnet är i ett beroendeförhållande till 

den vuxne eftersom det är denne som lär ut ”samspelsregler, regler för turtagning i 

kommunikation, beteckningar på objekt och personer, vad som är roligt och så vidare” (Säljö 

2000: 67). Språket blir centralt eftersom det är det verktyg vi har för vårt tänkande och vi lär 

oss att tänka utifrån den kulturella gemenskap vi ingår i. När vi kommunicerar med varandra 

är kommunikationen det som binder samman tänkandet med interaktionen. En naturlig följd 

av tankesättet är att olika miljöer skapar olikhet i tänkandet.  Därför är det orimligt att inte tala 

om sociala eller kulturella skillnader när det gäller lärande och utveckling.  

Med andra ord förutsätter det ideala dialogiska klassrummet att lärare och elever möts 

genom ett utbyte av livserfarenheter. Språkutveckling sker först i mötet med andra och genom 

att språket blir det verktyg som används för att reflektera varandras erfarenheter av 

omvärlden. Rent praktiskt innebär det att läraren behöver lära känna sina elever och att 

elevernas erfarenheter lyfts fram och åskådliggörs utifrån olika aspekter. Det är även ett sätt 

för svenskämnet att praktisera demokratins grundläggande tankar genom att en mångfald av 

röster blir hörda vilket skapar motivation och en känsla av delaktighet hos eleverna. Först då 

skapas förutsättningar för ett svenskämne på väg mot flerstämmighet genom att 

undervisningens form och innehåll utgår i det som anges i styrdokument för svenskämnet.   

4 Metod och material 

I det här avsnittet redogörs först för uppsatsens kunskapsanspråk. Därefter redovisas 

urvalsprocessen och genomförandet av enkäten. Sist i avsnittet klargörs de etiska 

ställningstaganden som har varit vägledande i arbetet och denna  följs av en metoddiskussion. 
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4.1 Uppsatsens kunskapsanspråk 

Den kunskapssyn som är grunden i min egen vardagspraktik finns inom social-

konstruktivistisk teori och sociokulturell teori. I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv finns 

ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som produceras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Kunskap ses som de föreställningar vi gör oss av vår omvärld genom att vi delar upp 

den i olika kategorier. Genom språket och i social interaktion skapas föreställningar eller 

representationer som bygger upp gemensamma förgivettaganden om vår omvärld. 

Föreställningarna är historiskt och kulturellt präglade och sätter mentala gränser för vad vi 

kan och får föreställa oss vid en viss tid och i ett visst sammanhang (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).   

Inom socialkonstruktivismen och sociokulturell teori betonas den sociala interaktionens 

betydelse för individens utveckling av kunskap.  I dessa synsätt ses människor som 

dynamiska parter som gör aktiva tolkningar av sin omvärld utifrån den sociala och historiska 

kontexten de ingår i. Tolkningar som görs lyfts och synas i ett samtal som förs på lika villkor 

för att sedan ifrågasättas. När kunskap inte kan appliceras på en färdigtolkad omvärld finns en 

öppenhet för att lösningar på problem kan variera beroende av föreställningsvärld. Omvärlden 

tolkas och omtolkas och förståelse och lösningar skapas och omskapas (Alvesson & 

Sköldberg 2008, Säljö 2002). Det innebär att jag ser kunskaps- och demokratiuppdraget som 

en helhet i svenskämnets innehåll. Min pedagogiska praktik präglas av ett 

erfarenhetspedagogiskt synsätt där undervisningen genomsyras av flerstämmighet. Där 

praktiseras demokratisk fostran genom att eleverna är aktiva deltagare i val av 

undervisningens form och innehåll. Det innebär även att undervisningens ämnesinnehåll 

diskuteras utifrån objektiva, subjektiva och sociala utgångspunkter. För att en sådan 

pedagogisk praktik ska kunna genomföras krävs ett möte mellan olika erfarenhetsvärldar, min 

och elevernas. Samtidigt innebär synsättet en kritik av de föreställningar där svenskämnet ses 

som förmedlare av litterär bildning eller där språk ska läras utan något språkligt sammanhang.  

Oberoende av kunskapsanspråk gör forskare, i detta fall jag, flera val (Alvesson & Sköldberg 

2008,Thurén 2007). Det är val av syfte och problem och metod och alla dessa val har gjorts 

utifrån en viss referensram. En central fråga i det här är forskarens närhet till det som studeras 

(Alvesson & Sköldberg 2008). I det här fallet är både verksamhet och det som studeras ett 

välbekant område, eftersom jag arbetar som specialpedagog och lärare i svenska på en 

gymnasieskola och har varit yrkesverksam som pc-tekniker. Därför har jag förförståelse för 

hur verksamheterna ser ut, hur arbetet är upplagt och hur arbetet bedrivs, men också förståelse 



  23 

för orsaker till att arbetet bedrivs på ett visst sätt. Förförståelsen kan på så sätt bli ett hinder i 

val av problemformulering, val av litteratur, teoretisk förankring och analys samtidigt som 

den öppnar för att se möjlig variation i resultatet. Genom att inta en distanserad roll och 

reflektera över det man tror sig veta, innehåll i empiri och den provisoriska sanning den 

inlästa forskningen kan sägas bilda, skapas ny förståelse. På så sätt formas ett reflexivt 

förhållningssätt i läsning och analys av material och utsagor och presentation av den 

förståelse man har tillägnat sig. Ett reflexivt förhållningssätt till det som undersöks och val av 

metod är viktiga delar i strävan att skapa trovärdighet i en undersökning (Alvesson & 

Sköldberg 2008).  

4.2 Urval 

Det empiriska materialet har samlats in i en medelstor kommun i södra Sverige. Elever i en 

gymnasieskola har deltagit i undersökningen. Skolan är den enda gymnasieskolan i denna 

kommun vilket möjliggör att olika skolkulturer och socioekonomiska förhållanden avspeglas i 

materialet. I skolan går totalt 1049 elever och av dessa är 477 flickor och 575 pojkar. Eleverna 

som har besvarat enkäten går i årskurs 1 och 2. Det innebär att åldersspannet bland 

respondenter varierar från 16 till 19 år och att någon är äldre. Variabeln ålder kunde i enkäten 

besvaras med fem olika bundna kategorier där en kategori var äldre. Detta val gjordes för att 

äldre elever inte skulle kunna identifieras utifrån sin ålder eftersom det endast är ett fåtal 

elever som tillhör denna kategori. Någon hänsyn till elevers programtillhörighet har inte 

tagits. Det valet har gjorts då utgångspunkten i undersökningen är att diskutera elevernas 

medieanvändning och den följd det kan få för svenskämnets form och innehåll. Urvalet av 

elever gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost 2007:31). Det innebär att 

personer som finns i forskarens närhet har tillfrågats om de vill delta. I det här fallet har lärare 

som har bokat befintliga datasalar på skolan ombetts att genomföra enkäten med sina elever 

under en ordinarie lektion.  

 

Tabell 1. Redovisning av totala antalet deltagare, svarsfrekvens och bortfall i enkätundersökning av 

medieanvändning på gymnasiet   

 

Elever Deltagare Flickor Pojkar 

Totalt 107 63 44 

Bortfall 10 7 3 

Respondenter 97 56 41 

Svarsfrekvens   91 %   89 %   93 % 
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Enkäten har varit tillgänglig under en viss tid (5 dagar) och lärarna har blivit påminda om att 

genomföra den. Med andra ord har det stått öppet för lärarna att välja tid och klass under en 

begränsad tid. Bortfallet på 10 elever orsakades av frånvaro för den lektion då enkäten 

genomfördes. Svarsfrekvensen kan anses vara hög och det kan förklaras med att eleverna har 

haft lektionstid och under denna tillfrågats om att delta i undersökningen (Trost 2007). 

Därmed har de varit på plats och inte behövt påminnas om att besvara enkäten. Även intresset 

för ämnet kan ha inverkat då bortfallet kan förklaras med elevens frånvaro på lektionen för 

genomförandet av undersökningen. 

4.3 Enkätens genomförande  

I det här fallet har det funnits flera användarundersökningar som har varit vägvisande för hur 

arbetet kunde organiseras. Medierådet har under flera år gjort undersökningar och dessa har 

genomförts med en postal enkät eller genom inloggning på nätet. I den här undersökningen 

har frågor ur Medierådets undersökning använts (2010). De frågor som valdes ut var de som 

kunde appliceras på syftet och det innebar att frågor om mobbing, porr och reklam på nätet 

valdes bort. Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet. 

Enkäten gjordes i ett gratisprogram som heter SurveyMesh på sajten surveymesh.se. Där 

registrerar man sig som användare och sedan skapar man en enkät och publicerar den. I 

programmet angavs att det var möjligt att göra olika urval som sedan analyserades i 

programmet. Inför undersökningen hade några bakgrundsvariabler till målgruppen 

gymnasieelever urskiljts och dessa var ålder, kön och högkonsumenter. Funktionen att göra 

urval utifrån olika variabler fungerade endast när det gällde variabeln kön. Därefter fick 

materialet analyseras manuellt vilket skapade vissa svårigheter då det inte fanns någon 

utskriftsmöjlighet i programmet. Det löstes genom att materialet fick klistras in i ett Excel-

blad för att skrivas ut därifrån. För att möjliggöra framtida användning av enkäten skapades 

en blogg där enkäten lades till. Deltagarna fick bloggadressen och kunde sedan göra enkäten i 

bloggen vilket förenklade administrationen av enkäten.  

Först fick en pilotgrupp med 7 elever göra enkäten och de hade inga svårigheter med att 

navigera till bloggen och att starta enkäten. Däremot visade det sig att enkäten inte fungerade 

när det gällde frågor med fritextssvar då det var ett val som skulle markeras när enkäten 

skapades. Det justerades genast och sedan genomfördes hela enkäten av pilotgruppen. 

Enkäten bestod av 12 rubriker med totalt 44 frågor med fasta svarsalternativ och 6 frågor med 

öppna fritextssvar. Fasta och öppna svarsalternativ ger möjlighet till flera dimensioner i 
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analysen eftersom svaren kan kvantifieras och analyseras efter sitt innehåll (Trost 2007). 

Frågorna som användes hade med tillstånd från Medierådet hämtats ur de frågor som använts 

i deras undersökning från 2010. Det kan tyckas att det skulle borga för att validiteten 

säkerställdes till en viss del. Det var ändå viktigt att få svar om frågorna på något sätt var 

otydliga och kunde feltolkas av pilotgruppen. I slutet av enkäten fanns även möjligheter för 

respondenten att göra något tillägg om medievanor.  

Arbetet med att analysera och tolka resultatet påbörjades med att frågorna grupperades 

under olika rubriker. De flesta frågor har redovisats i både tabell och i text. Det förtydligar 

analys och innehåll genom att det möjliggör flera tolkningar av resultatet. Några av 

fritextsvaren redovisas som citat då det också förtydligar analysen av innehållet.  

4.4 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer som tagits fram av Vetenskapsrådet (2006) för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning har tillämpats i undersökningen. Enligt informationskravet 

har rektorn i den skola som deltog i undersökningen informerats om syfte och 

tillvägagångssätt för undersökningen. Även lärare som deltog med sina klasser informerades 

muntligt om syftet. Eftersom alla respondenterna var äldre än 15 år begärdes inget samtycke 

från föräldrar. Elever som svarade på enkäten fick även information om syftet genom det 

försättsblad som bildade första sidan i enkäten. Eftersom eleverna ombads att besvara enkäten 

anonymt under en ordinarie lektion i datasal anses samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet vara säkerställt. I enkäten anges varken namn eller annan uppgift som 

kan göra det möjligt att identifiera individen. Det innebär att även insamlingen av data kan 

anses tillfredställa konfidentialitetskravet. I genomförandet har hänsyn tagits till att den 

undersökta kommunen, deltagande skola, enskilda elever och anhöriga inte ska kunna spåras 

genom att de omnämns i denna uppsats. Nyttjandekravet har tillfredsställts på så sätt att allt 

insamlat material endast har hanterats av en person och förvarats inlåst. 

4.5 Metoddiskussion 

Medierådets enkät från 2010 erbjöd möjlighet att använda en enkät som var vetenskapligt 

utarbetad. Konstruktionen av enkäten var klar och dessutom prövad i ett större sammanhang. 

Det gav fördelar genom en viss tidsbesparing. Den tid som sparades in på konstruktionen fick 

emellertid läggas på analysen av enkätsvaren. Dessa fick göras manuellt eftersom 
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gratisprogrammet inte erbjöd alla möjligheter till olika urval. Variabeln ålder föll bort som 

följd av att bekvämlighetsurvalet resulterade i att de flesta eleverna var förstaårselever. När 

det gäller könsskillnaderna var dessa intressanta att försöka belysa eftersom de i hög grad 

lyfts fram i tidigare forskning. Trots att resultatet i hög grad sammanfaller med det som 

internationella och nationella undersökningar visar, är det mer ändamålsenligt än 

representativt. Ändamålet var att skapa ett underlag för att diskutera ungdomars 

medieanvändning utifrån forskning om svenskämnets form och innehåll inte skapa ett 

representativt urval för att generalisera resultatet. En annan begränsning i undersökningen är 

att tidigare studier har visat att självrapportering av frekvens och teknikanvändning gällande 

medievanor inte alltid kan ses som tillförlitliga (Jones et al. 2010). Trots alla aber har 

metoden visat sig uppfylla det krav som ställdes i syftet och den har gett en fingervisning för 

riktningen inom vardagspraktiken. Naturligtvis hade det också varit intressant att fördjupa 

dessa enkätsvar med intervjuer för att belysa några elevers och lärares erfarenhetsvärldar på 

ett annat plan.  

5 Enkäten 

I det här avsnittet redovisas resultatet av enkäten som finns i bilaga 1. Till en början redovisas 

uppgifter om de elever som har deltagit i undersökningen. Därefter sammanfattas svaren i 

enkäten under rubrikerna: Eleverna, Fritidsaktiviteter, Tillgång till mediebärare, Tid för 

medier och Medieanvändningens innehåll. Vanligtvis förtydligas textinnehållet med resultat i 

en eller flera tabeller. 

5.1 Eleverna 

Det är totalt 97 elever som har deltagit i undersökningen och av dessa är det 56 flickor och 41 

pojkar som har besvarat enkäten. De flesta är unga, mellan 16 och 17 år vilket innebär att det 

är flest förstaårselever som har deltagit. Majoriteten av elever är födda i Sverige (93 %) eller i 

ett land i Europa (3 %). Det är endast 3 % som anger att de är födda i ett land utanför Europa.  

 

Tabell 2. I tabellen redovisas deltagande elever utifrån ålder 

 16 år  42     
 17 år  38     
 18 år  15     
 19 år    1     
  Äldre    1    
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I tabellen kan man se att flertalet av eleverna är 16 eller 17 år vilket kan tolkas som att de 

troligen går sitt första år på gymnasiet. Totalt är det 80 elever som är 16–17 år. Av dessa är 48 

flickor och 32 pojkar. De flesta av eleverna är födda i Sverige (93 %) eller i ett land i Europa 

(3 %) medan 3 % anger att de är födda i ett land utanför Europa.  

5.2 Fritidsaktiviteter 

De vanligaste aktiviteterna efter skolan är att använda Internet, lyssna på musik, titta på tv 

eller dvd, göra läxor och att träffa kompisar IRL (In real life). Mer än hälften anger att de 

umgås med familjen, men umgänge på sociala sajter är också ganska vanligt (45 av 97 

respondenter). Det är också 42 elever av 97 som anger att de ägnar sig åt någon form av sport 

på fritiden.   

Tabell 3. Redovisning av de aktiviteter som eleverna oftast väljer på fritiden. 

                                                           Totalt                 % 

                                                           

 Använder internet  87                 13,7 %  
 Lyssnar på musik  79                 12,5 %  
 Tittar på tv eller dvd  71                 11,2 %  
 Gör läxor/skolarbeten  67                 10,6 %  
 Träffar kompisar, hemma hos 
varandra eller ute, men inte på nätet  

67                 10,6 %  

 Är med familjen  56                   8,8 %  
 Umgås på sociala sajter  45                   7,1 %  
 Håller på med någon sport  42                   6,6 % 
 Spelar dator-/tv-spel  41                   6,5 %  
 Hjälper till hemma  40                   6,3 %  
 Läser böcker och tidningar  26                   4,1 % 
 Spelar något instrument  12                   1,9 %  

 

Flickor och pojkar använder Internet i lika hög utsträckning (89 % respektive 90 %). Att 

lyssna på musik är också lika vanligt, men det är något vanligare att flickor tittar på tv och 

dvd än pojkar. Slående är att det är så stor skillnad mellan könen när det gäller läxläsning. 

Närmare 86 % av flickorna gör läxor eller skolarbeten efter skolan, men endast 46 % av 

pojkarna. Det inte många elever som har angivit att det läser böcker eller tidningar (26 

stycken). Om man ser på könsfördelningen i den gruppen framgår att 32 % av flickorna läser 

böcker och tidningar och 20 % av pojkarna. Sammanfattningsvis är Internet den medieformen 

som används mest på fritiden. Tätt därefter kommer lyssna på musik, titta på tv eller dvd och 

skolarbete. Att läsa böcker och tidningar kommer långt ned i listan. Könsmässiga skillnader 

när det gäller läsning och att göra skolarbeten är märkbara. 
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5.3 Tillgång till mediebärare  

När eleverna tillfrågades om vilka mediebärare de hade på sitt rum var det vanligaste svaret 

att de hade en teve. Det var endast 6 av 97 elever som inte hade någon av de uppräknade 

mediebärarna på sitt rum (se tabell 5). Totalt hade 74 % av de tillfrågade eleverna en teve på 

sitt rum.  

 

Tabell 4. Redovisning av elevernas tillgång till mediebärare av olika slag 

 
  Mediebärare                              Totalt        %                 Flickor     %                       Pojkar     % 

 Tv       72            74                        40           71                                32          78  
 Egen bärbar dator       53            55                        36           64                                17          41  
 Dator       46            47                        17           30                                29          70  
 Dvd-spelare       41            16                        23           41                                18          44  
 X-box, Playstation       36            37                        12           21                                 24         58  
 Har inget av detta i mitt rum         6              6                          3             7                                   3           7  
 Vet ej/ej svar         2              2                          1             2                                   1           2 

 

Den könsmässiga fördelningen av teve-innehav visar att 71 % av flickorna och 78 % pojkarna 

har teve på sitt rum. Det är även vanligt att det finns en dator på det egna rummet.  Det är 

vanligare att flickor har en bärbar dator (36) än att pojkar har det (17). Det råder omvänt 

förhållande när det gäller stationära datorer (pojkar 29 och flickor 17). Flera elever (2 flickor 

och 8 pojkar) anger att de har både stationär och bärbar dator på sitt rum. Det är också så att 

58 % av pojkarna har en spelkonsol på rummet mot 21 % av flickorna. 

Eleverna fick också frågor om tillgång och användning av mobiltelefon. Alla de 

tillfrågade eleverna svarar att de har en egen mobiltelefon. 

 

Tabell 5. Redovisning av enkätresultat av elevernas svar på hur mobiltelefonen används 

  Totalt                                   Flickor                                            Pojkar                                   
 Sms:a    96                                                                  55                                                   41 
 Ringa    93                                       54                                                   39 
 Ta emot samtal    91                                       53                                                   38 
 Ta bilder    71                                       47                                                   24 
 Spela spel    60                                       44                                                   16 
 Använda internet    49                                       26                                                   21 
 Spela in egna filmer/klipp    47                                       31                                                   16 
 Se filmer/videoklipp    42                                       25                                                   17 
 Mms:a, skicka bilder    34                                       21                                                   13 
 Ladda upp bilder/film på nätet    20                                         5                                                   15 
 

 

Det är endast en elev som enbart använder mobiltelefonen till att ringa. Vanligast är att de 

sms:ar, ringer, tar emot samtal och att mobilen används till att ta bilder. Här kan man inte se 

några könsmässiga skillnader i användning. Däremot är det 78 % av flickorna som spelar spel 

på mobilen jämfört med 39 % av pojkarna. Det är också något fler pojkar som använder 
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Internet på mobilen. Flickor och pojkar skickar bilder i ungefär lika stor utsträckning, men 

pojkar laddar upp bilder och film på nätet i högre utsträckning än flickor.  

Sammanfattningsvis kan man se att datorn är den vanligaste mediebäraren och att teve är 

den näst vanligast mediebäraren. Flera elever anger att de har teve, spelkonsol, dvd och dator 

(23 pojkar och 11 flickor). Det kan förklaras med att de flesta datorer har en dvd-spelare och 

en spelkonsol kräver att det finns en teve för att det ska vara möjligt att spela spel. Alla elever 

uppger också att de har en egen mobiltelefon och den används mest till att sms:a, ringa och ta 

emot samtal. 

5.4 Tid för medier 

I flera av de redovisade användarundersökningarna påtalas svårigheterna med att redovisa 

frekvens i medianvändningen (Findahl 2009, Medierådet 2010, Thulin 2004). Det beror på att 

användningen sker simultant mellan flera olika medier. Det innebär att tiden inte kan 

summeras och en slutsumma redovisas för varje dag. Tidsanvändningens utsträckning kan 

troligen tolkas såsom att många elever tittar på tv, chattar på datorn, lyssnar på musik eller 

talar i mobiltelefonen simultant i olika kombinationer. Mobilen är den medieform som 

eleverna lägger mest tid på när 33 % av eleverna använder den mer än 5 timmar. Därefter är 

det Internet som 33 elever använder mellan 3 och 4 timmar. Eleverna anger att de oftast är 

ensamma när de använder nätet. 

 
Tabell 6. Elevernas uppskattning av medieanvändningens frekvens när det gäller mobil, nätanvändning, spel,       

film och tv  

Använda mobilen                       Antal elever        %                          Vara på nätet                Antal elever       %  

 mer än 5 timmar  32                   33,0                         3-4 timmar                           33               34,0                    

 mindre än 1 timme  23                   23,7                         1-2 timmar                           31               32,0  

 3-4 timmar  19                   19,6                         mer än 5 timmar                  25               25,8 

 1-2 timmar  17                   17,5                         mindre än 1 timme                 7                7,2  

 Ej svar    4                    4,1                          Ej svar                                    1                1,0  

 Inget    2                    2,1                          Inget                                       0                0  
 

 

 

Spela dator-/tv-spel                   Antal elever          %                        Titta på film/tv              Antal elever       % 

 Inget 36                   38,7                        1-2 timmar                             44              45,8 

 mindre än 1 timme  20                   21,5                        3-4 timmar                             20              20,8 

 1-2 timmar  13                   14,0                        mindre än 1 timma                17              17,7 

 3-4 timmar  12                   12,9                        mer än 5 timmar                      9               9,4 

 mer än 5 timmar  11                   11,8                        Inget                                        4                4,2 

 Ej svar    1                     1,1                        Ej svar                                     2                2,1 
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Enkätsvaren visar även att det är 44 elever som tittar på tv eller film och det gör de i 1–2 

timmar. Eleverna anger att de tittar ensamma eller tillsammans med vänner och syskon. 

Ytterst få av eleverna tittar tillsammans med någon vuxen (4 elever av 97).  

Det är 23 elever som uppger att de spelar dator-/tv-spel mer än 3–4 timmar. Omfattningen 

på tiden som anges kan förklaras med att flera spel innebär att spelarna tillsammans behöver 

skapa strategier för att därefter genomföra själva spelet (Medierådet 2010). Det är även så att 

spelandet är en verksamhet som kräver en viss koncentration och därför innebär det troligen 

ingen simultan användning av andra medieformer (Medierådet 2010).  

I den sista frågan i undersökningen fick eleverna ta ställning till hur de fördelade sin tid 

mellan några olika aktiviteter. De kunde välja att svara: lagom, för mycket, för lite, gör 

aldrig eller ej svar på frågorna. Majoriteten av eleverna ansåg att de använde lagom med tid 

till att titta på tv (77,9 %), använda Internet (68,8 %), använda mobilen (74,7 %) och att 

umgås med familjen (68,8 %). När det gällde spel var det 45 % som ansåg att de använde 

lagom med tid till att spela. Där var det också 29,7 % som angav att de inte spelade alls. Att 

ange att man gjorde för lite av någon av aktiviteterna var inte vanligt och dessa siffror pendlar 

mellan 3 och10 %. Det är endast i en av de valda aktiviteterna som en större del av eleverna 

anser att de gör för lite och det är att vara med familjen. Det är vanligare att flickor anger att 

de tillbringar för lite tid med familjen (27 %) än att pojkar gör det (17 %). Pojkar svarar i 

högre grad att de lägger för mycket tid på spel och flickor anser i högre grad att de lägger för 

mycket tid på Internet.  

Enkäten avslutades med att eleverna uppmanades att lägga till något om sina medievanor 

om de önskade det. Det var 10 flickor och 14 pojkar som gjorde ett tillägg. De flesta (6 flickor 

och 7 pojkar) kommenterade endast att de inte hade något att tillägga. I de tillägg som gjordes 

beskriver eleverna hur vikten av att hålla sig uppdaterad för att ”hänga med”. De beskriver 

också hur de medier de använder ger avkoppling då de ”softar stenhårt”. Någon uttrycker en 

oro för överkonsumtion genom att skriva ”borde tappa ner med har inget bätre för mig”. En 

annan elev beskriver sitta val av mediebärare med den här förklaringen: ”TV suger. Det är 

lika utvecklat som 1800-talet. Man ser det man vill se på datorn, utan reklam. Så enkelt är 

det”.  

5.5 Medieanvändningens innehåll 

När eleverna ser på film, teveprogram eller tv-serier anger 84 elever att de gör det lika mycket 

på dator som på tv. Medieanvändningens innehåll visar på en fritidskultur i stark kontrast till 
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den kultur som enligt inläst forskningen görs gällande i svenskämnets undervisning. Det 

populäraste tv-programmet eller tv-serie som redovisas i undersökningen är en svensk humor- 

och satirserier. Där anger 27 % att de brukar se serien och flera elever markerar sin 

uppskattning av programmet med några utropstecken. Därefter följer några amerikanska 

produktioner där det finns några humorserier, ett realityprogram en animerad serie som med 

sin samhällskritik är riktad mot en äldre publik.  

 

Tabell 7. Kategorisering av de tv-program eller tv- serier som eleverna ser på 

  Totalt                                                                             

 Sv. humor/satir                                                    26        
 Am. humor/satir                                                  39     
 Am. reality                                                             9   
 Am. samhällskritisk animerad serie                     7   
 Am. musikal/komedi                                              6   
    
 

 

Tabell 8. Kategorisering av de tv-program eller tv-serier flickor och pojkar väljer att se på. 

 

   Flickor                                                                                            Pojkar 

 Sv. humor/satir                                     17                               Am. humor/satir                                        21                                                                   
 Am. drama                                              9                              Sv. humor/satir                                           9            
 Am. humor/satir                                      9                              Am. animerad samhällskritisk serie         7 
 Am. reality                                               9                                                            
 Am. musikal/komedi                               6                                                                                                       
    
 

 

Om resultaten fördelas utifrån kön visar sig en något annorlunda fördelning: Populärast bland 

flickorna är en svensk humor och satir, en amerikansk ungdomsserie, en realityserie och en 

musik/komediserie. Pojkarna tittar främst på amerikanska humor- eller satirserier som de som 

toppade listan. 

Eleverna fick även frågor om hur de konsumerade nyheter. De flesta av de tillfrågade 

konsumerar nyheter genom Internet eller papperstidningar. Närmare 30 % av eleverna tar till 

sig nyheter varje dag genom dessa medier. De som ser anger att de konsumerar nyheter någon 

gång i veckan gör det vanligtvis genom att se på teve eller använda Internet. Endast 9 elever 

anger att de läser nyheter varje dag genom att använda mobilen. Många upplever också 

nyheterna som lärorika och spännande. Fler flickor (34 %) än pojkar (15 %) läser 

papperstidningar. När det gäller att konsumera nyheter på nätet är inte skillnaden så stor 

mellan flickor (23 %) och pojkar (27 %). Både pojkar och flickor beskriver negativa 

reaktioner kring nyhetsförmedling. De beskriver att det blir både arga och ledsna av att se 

nyheter. 

När eleverna får svara på frågor om hur de använder Internet anger en fjärdedel av 

eleverna att de använder Internet mer än 5 timmar per dag. I tabell 9 går det att utläsa att den 
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vanligaste sysselsättningen på Internet är att chatta tätt följt av att titta på klipp och att göra 

läxor eller skolarbeten. På fjärde plats kommer att umgås på sociala sajter. Det är också 49 

elever som anger att de läser andras bloggar och några har en egen blogg. Flickors och 

pojkars Topp 5 skiljer sig något åt. 

 

Tabell 9. Redovisning av elevernas svar på hur de använder Internet utifrån kön 

 Topp 5    Flickor               Pojkar    
                Chatta               Titta på klipp    
                Titta på klipp               Chatta   
                Göra läxor               Spela spel   
                Umgås på sociala sajter               Umgås på sociala sajter   
                 Läsa bloggar               Göra läxor   
    
    
      
 

Flickorna chattar mer än pojkarna och de ägnar mer tid till att läsa andras bloggar. Pojkar 

tittar mer på klipp och spelar spel på nätet. Både flickor och pojkar ägnar sig åt att umgås på 

sociala sajter, flickor något mer än pojkar (66 % jämfört med 61 %). Den sajt som majoriteten 

anger att de är medlemmar i är Facebook (83 av 97). Några andra sajter som nämns är: MSN, 

Bilddagboken, Snuttis, Lunarstorm, Tumblr och Hamsterpaj. På alla dessa sajter kan man 

chatta, lägga ut bilder och information om sig själv, hålla sig uppdaterad om vad vänner som 

man har ”addat” (lagt till i vänlista) gör, länka till andra sidor och mycket mer.  

Eleverna fick svara på frågan om det spelade dator- eller tv-spel. Närmare 56 % av 

eleverna uppger att de spelar tv- eller datorspel. Det är fler pojkar (88 %) än flickor (32 %) 

som spelar. Här nedan redovisas de Topp-fyra-spel som anges i undersökningen.  

 

Tabell 10. Könsmässig fördelning av Topp-fyra-spel som anges i undersökningen. 

 Flickor                                              Pojkar 
    
 The Sims                                              League of Legends 
  Wii sports                                              Counter Strike 
  World of Warcraft                                              Call of Duty 
  Fifa 11                                              World of Warcraft 
 

 

The Sims är ett spel där den som spelar styr det sociala livet genom dagligt förekommande 

aktiviteter i flera virtuella miljöer med virtuella personer. Det finns inget mål för spelet och 

det finns för de flesta plattformar. Wii sports är spel där man kan spela i olika idrottsgrenar 

ensam eller tillsammans med andra. World of Warcraft förkortas ofta WoW och är en typ av 

rollspel som spelas på Internet. Antalet deltagare som spelar samtidigt kan vara flera tusen. 

Spelarna är uppkopplade mot samma server och det går ut på att tillsammans i grupp eller 

ensam utföra olika uppdrag i en fantasivärld. FIFA 11 är det senaste fotbollsspelet som kan 

spelas på flera plattformar. League of Legends är ett spel som ofta förkortas LoL och det kan 
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laddas ned gratis. Spelet är ett lagspel som spelas online där man kan välja olika banor med 

olika antal spelare. Counter Strike förkortas ofta CS och det spelas över ett nätverk med två 

lag där spelarna delas in i terrorister och insatsstyrkor. Spelet är mycket på populärt och det 

finns professionella utövare av spelet. Call of Duty förkortas ofta CoD och de första spelen 

utspelade sig under andra världskriget. Senare spel utspelar sig under modern tid som till 

exempel under Kalla kriget.  

6 På väg mot flerstämmighet 

I vardagens pedagogiska praktik förs en ständig kamp om hur olika medier ska kunna 

användas på ett sätt som gynnar undervisning och inlärning i svenskämnet. Lärare samlar 

ibland in elevernas mobiltelefoner för att skapa lugn och ro i klassrummet. Samtidigt vill de 

kunna använda de möjligheter som mobiltelefoner kan erbjuda i undervisningen. Det kan vara 

att snabbt söka eller bekräfta information, kalenderfunktioner med påminnelser om prov eller 

att spela in och redigera korta filmer. Eleverna finner ständigt nya användningsområden. De 

fotograferar anteckningar på tavlan, de sms:ar kamrater om läxor, men de söker också 

genvägar vid prov med hjälp av mobilen. Lärare diskuterar fusk, mobiletikett och nätetikett 

med elever samtidigt som de ser vuxna i sin omgivning sitta och sms:a under möten och 

fotografera under föreläsningar.  

Det finns många trösklar att övervinna i mötet mellan medialiserade erfarenhetsvärldar 

och svenskämnet. Att försöka övervinna en del av dessa behöver inte innebära att vi slutar att 

vara kritiska på ett nyanserat sätt utan att vi försöker se var möjligheterna finns. I avsnitt 6.1 

Undersökningens röster diskuteras enkätens resultat i förhållande till större undersökningar 

och resultatet i förhållande till gapet mellan fritidskultur och skolkultur. Följande avsnitt 6.2 

Vad händer med läsningen? lyfter problematiken med att medialiseringen av samhället ställer 

stora krav på läskompetenser av olika slag samtidigt som den leder till minskning av 

traditionell läsning. Avsnittet 6.3 Vidgade texter, vidgade vyer innehåller en diskussion om 

vikten av att elevernas erfarenheter blir en del i svenskämnets undervisning för att påbörja 

vägen mot flerstämmighet. I nästkommande avsnitt 6.4 Erfarenhetsvärldar möts, ges exempel 

på möten mellan elevers och lärares erfarenhetsvärldar.  
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6.1 Undersökningens röster  

Ungdomars medianvändning visar sig i hög grad vara koncentrerad till Internet och de 

möjligheter som erbjuds där (Medierådet 2010, Nordicom 2009). Det är 58 elever som anger 

att de en vanlig vardag använder Internet mellan 3 och 5 timmar. Troligen pågår 

användningen parallellt med någon annan aktivitet. Det är också inom denna medieform som 

andelen högkonsumenter ökar kraftigt. På Internet finns ungdomarnas sociala umgänge och 

där håller de sig uppdaterade om det som händer i kamratkretsen, men också om det som 

händer i omvärlden. Internetbruket har ökat betydligt under senare år, umgänget med 

kamrater IRL har minskat och i Medierådets undersökning skriver man att ”kamratumgänget 

flyttar från den fysiska verkligheten till den virtuella” (Medierådet 2010: 32). Sysslor som inte 

är medierelaterade som att träffa kompisar, vara med familjen och sporta kommer först på 

femte plats i elevernas prioriteringslista. Den sociala sajt som majoriteten anger att de är 

medlemmar i är Facebook. Att denna sajt är populär bland eleverna redovisas även i 

undersökningen gjord av World Internet Institute (Findahl 2009).  

De medieformer som används mest är: mobil, film, tv och Internet. De är alla 

medieformer som på olika sätt kan användas eller tillämpas i svenskämnet. Mobiltelefonen är 

elevernas ständiga följeslagare och den används oftast simultant med någon annan 

verksamhet. Mobilen kan vara ett verktyg som realiserar olika genrer för kommunikation och 

språkanvändning för ungdomarna. Den vanligaste medieformen är tv och film och det är ett 

resultat som också stämmer väl överens med andra undersökningar (Medierådet 2010, 

Nordicom 2009). Även när det gäller hög konsumtion av vissa medier, som till exempel 

Internet, visar denna undersökning överensstämmelser med det som kommit fram i andra 

studier (Medierådet 2010, Nordicom 2009). Högkonsumenterna i denna undersökning finns 

främst inom medieformer som Internet och mobil. Högkonsumenterna av spel på Internet går 

även här att finna bland pojkarna, men flickorna visar sig vara högkonsumenter av spel på 

mobilen.  Alla dessa medieformer har ett innehåll där det ges flera möjligheter till 

återkoppling i svenskundervisningen. 

De flesta av eleverna i undersökningen uppger att de är nöjda med hur de disponerar sin 

tid. De anser att de lägger lagom med tid på tv, Internet och att umgås med familjen. I de fall 

de anger något som de lägger för lite tid på så väljer de det som traditionellt anses vara en 

meningsfull aktivitet, nämligen att vara med familjen. Det är också denna aktivitet flest 

flickor anger att de lägger för lite tid på. Det stämmer väl överens med det resultat som 

redovisas i Medierådets undersökning (2010). Pojkar svarar i högre grad att de spelar för 
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mycket och flickor att de använder Internet för mycket. Några tendenser över tid i fråga om 

vad eleverna känner angående hur de disponerar sin tid går enligt Medierådet inte att uttolka 

(2010). Eleverna berättar dock att de använder medier för att koppla av, till att hålla sig 

uppdaterade och att de upplever en valfrihet i att kunna välja mediebärare för olika 

medieformer. För dessa elever är det i likhet med det Bellander (2010) beskriver viktigt att 

hålla sig uppdaterad om vad som händer i den sociala kontext de är en del av. Det skulle 

kunna tolkas som att de inte skiljer på mediet och jaget utan att dessa är en enhet som 

interagerar med sin omvärld. En fördjupad studie av elevernas syn på hur det interagerar med 

sin omvärld är en viktig fråga för undervisningen i svenskämnet. Det skulle kunna skapa 

diskussioner om hur eleverna tolkar det innehåll de möter i interaktionen. Interaktionens 

innehåll och hur den införlivas med jaget är intressant när forskning visar att elever jämställer 

den medierade erfarenhet med något som är självupplevt (Årheim 2005).  

Undersökningens röster visar på det gap som finns mellan det som sker i elevernas 

fritidskultur och det som är form och innehåll det svenskämne de möter i skolan. De 

elevröster som synliggjorts i den här undersökningen är inte homogena, men det finns mycket 

som förenar dem när det gäller mediebruket. Det är ganska troligt att de elever lärare möter i 

sin undervisning i svenska är de som varje eftermiddag och kväll tillbringar några timmar på 

nätet. Samtidigt som de är på Facebook lyssnar de på musik, skickar och tar emot sms och 

kanske arbetar de med skoluppgifter. Traditionell läsning i böcker och papperstidningar tar 

upp en liten del av deras fritid, men en stor del av deras skolvardag. Eleverna väljer att 

använda visuellt stöd före textbaserat stöd då de textmöten de har främst sker genom tv, film, 

spel och hypertexter. I skolan är det visuella stödet i form av film ofta endast ett komplement 

till litteraturen i de fall det förekommer i undervisningen (Bergman 2007).  

Tecken på att det virtuella mötet har börjat ersätta det fysiska kan urskiljas. I Thulins 

studier från 2004 och 2006 argumenterades för att resultaten pekade mot att virtuell 

kommunikation inte hade ersatt möten IRL. Idag kan vi konstatera att de inte är så utan att 

trenden pekar mot att ungdomar i de här åldrarna träffas virtuellt i större utsträckning än 

tidigare (Medierådet 2010). Vilka utmaningar för det flerstämmiga klassrummet kan dessa 

virtuella möten skapa?  Vilka behov av att öva kommunikation och interaktion IRL kan 

kommande genrationer uppvisa?  

Könsskillnaderna i de flesta medieaktiviteter har minskat (Medierådet 2010). Möjligen är 

det så att anonymiteten i virtuella möten skapar möjligheter till att dekonstruera jaget. 

Samtidigt är det troligen så att även medieaktiviteter påverkas av samhällsförändringar som 

innebär att könsstereotypiska sanningar varierar. De könsskillnader som även i denna 
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undersökning verkar bestå är att flickor fortfarande prioriterar läxläsning och läsning av 

böcker och tidningar i högre grad än pojkar. Läxläsningen kommer först på fjärde plats i den 

här undersökningen trots att den kan anses vara något som skulle prioriteras av 

gymnasieelever. Det är nästan dubbelt så många flickor jämfört med pojkar som anger 

läxläsning som en fritidssyssla.  

6.2 Vad händer med läsningen? 

Litteratur och traditionell läsning av denna visar sig vara centrala delar av undervisningen i 

svenskämnet (Malmgren 1996, Bergman 2007, Bergöö 2005, Olin-Scheller 2006). I enkätens 

resultat kan man utläsa att i elevernas fritidskultur har läsningen låg prioritet hos både flickor 

och pojkar, men det är något fler flickor som anger att de läser både böcker och tidningar. 

Ökad internetanvändning kan komma att förändra den bilden då det finns tendenser som 

pekar mot att unga kvinnor som lägger mycket tid på Internet läser färre böcker (Findahl 

2009, Medierådet 2010). Denna nedprioritering av traditionell läsning beskrivs även av 

Caroline Liberg i en fördjupad analys av PIRLS 2006 (Liberg 2010). I rapporten skriver 

Liberg att de elever som har höga resultat i testerna är de som har en positiv attityd till läsning 

och läser ofta och mycket för nöjes skull.  Denna grupp var tidigare närmare hälften av 

eleverna, men den har minskat kraftigt sedan 2001. I gruppen av dem som är positivt inställda 

till läsning finns nästan dubbelt så många flickor som pojkar, skriver Liberg (2010). Det ger 

svenskämnet ett än större ansvar att fånga upp de elever som har svårigheter med läsningen. 

Idag vet man också att elever som upplever ständiga misslyckanden i skolan, hamnar i en 

negativ spiral där läsning och skrivning upplevs så svåra att det skadar självförtroendet för 

lång tid framöver (Elbro 2004, Taube 1997).  

I Monica Roséns forskning om försämrade resultat i läskompetenser relateras barns sämre 

läsutveckling till ökat datorbruk på fritiden (Rosén 2011). Analysen av studierna pekar mot att 

de som har blivit sämre läsare är de medelgoda och duktiga läsarna. Andra faktorer som 

Rosén tar upp är att även vuxnas läsande påverkas negativt av datorbruket. Könsskillnader, 

där flickor läser mer och pojkar läser mindre men använder dator mer, redovisas även av 

Rosén. Talet om en bokslukarålder då de flesta barn har fått flyt i sin läsning och njuter av att 

läsa mycket är ett minne blott, nu är det fiktiva världar som dominerar (2011) .  

Forskningen visar att medialiseringen av samhället ställer stora krav på läskompetens av 

olika slag samtidigt som den leder till en minskning av traditionell läsning. Det innebär att 

kraven på att elever tränas i olika slags läsning ökar. Lästräning för att utveckla olika 
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läskompetenser är en uppgift för alla skolnivåer och ämnen, men huvudansvaret för det här 

arbetet läggs på svenskämnet (Skolverket 2000). Det är en uppgift som behöver 

uppmärksammas då det i internationella undersökningar visar sig att svenska lärare använder 

mindre tid på att arbeta med olika lässtrategier (Liberg 2010). Strategier som att söka efter 

budskap i texten, förklara sin förståelse av texten, koppla egna erfarenheter till det lästa, att 

göra jämförelser text-till-text och att dra slutsatser om det lästa, bearbetas inte i lika hög grad 

som i andra länder (Liberg 2010). Behovet av kunskap om lässtrategier visar sig även i att fler 

forskningsinsatser nu inriktas ”mot frågor som rör just läsförståelse” (Liberg 2010: 12). I den 

fördjupade analysen av PIRLS 2006 som Caroline Liberg har gjort för Skolverket beskrivs 

olika strategier för hur läraren tillsammans med eleverna kan ”skapa ett möte som 

överbryggar eventuella gap som finns mellan eleven och texten” (2010: 9). Tankegångarna 

som tas upp är läs- och skrivforskaren Judith Langers modell för läsarens sätt att röra sig i 

texten. I denna modell är texttyp och syftet med texten centrala för hur läsaren tar sig igenom 

den. Liberg tar även upp andra aspekter som i forskning har visat sig vara viktiga för hur 

lyckad läsningen blir. Det beskrivs i ett arbetssätt där läraren för att välja text och 

textuppgifter behöver:  

… känna och förstå sina elevers livssituation, vilka förhållningssätt de har till olika ämnen 
och den kulturella basen för dessa ämnen, vilka förkunskaper de har inom olika 
ämnesområden och deras språkliga och metaspråkliga kompetens. Den kulturella basen 
blir naturligtvis mer betydelsefull om eleven kommer från en annan kultur, eftersom det 
kan uppstå kulturkrockar. […] Den kunskap en lärare har om sina elever, sätts [sedan] i 
relation till de tänkbara texternas innehållsfält och deras uppbyggnad. 
                          (Liberg 2010:17) 
 

I ett sådant arbetssätt som beskrivs ovan betonas vikten av att ett möte mellan lärarens och 

elevernas erfarenhetsvärldar kommer till stånd för att genom innehållet kunna erfara varandra. 

Om läsningen ska skapa möten och överbrygga gap mellan elevers fritidskultur och skolans 

kultur krävs att läraren känner sina elever.  Det ställer krav på att läraren har en pedagogisk 

kompetens att möta alla elever. Enligt aktuell didaktisk forskning existerar inte detta 

perspektiv i de ämneskonceptioner som redovisas (Bergman 2007, Bergöö 2005). Men inom 

det erfarenhetspedagogiska perspektivet finns en stark ambition att nå alla elever. Trots det 

finns i den forskning som redovisats ingen diskussion om hur svenskämnet görs tillgängligt 

för alla elever. En medialisering av svenskämnet kan vara en väg att möta elevers 

erfarenhetsvärldar och den fritidskultur dessa skapar, men också att möta elever med läs- och 

skrivsvårigheter, med koncentrationssvårigheter eller de som tröttnat på den traditionella 

undervisning de möts av i svenskämnet.  
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6.3 Vidgade textvärldar, vidgade vyer 

I svenskdidaktisk forskning framkommer ofta en ämnessyn där lärare inte lämnar plats för 

dialogisk samverkan eller elevers subjektiva upplevelser. Eleverna ses som mottagare av 

information och deras erfarenheter bekräftas inte (Bergöö 2005). Bergöö skriver att varken 

elevens eller litteraturens texter relateras till varandra och skolan har därmed förbisett att lära 

eleverna hur man når förståelse av något. Det leder till en enstämmig istället för en 

flerstämmig förståelse av omvärlden där det eleverna saknar betonas istället för det de för 

med sig i lärandet, skriver Bergöö (2005). Det som inte fungerar förklaras som brister hos 

eleven istället för brister i undervisningen. I förlängningen leder det till en testkultur där 

sökandet efter det avvikande skapar möjligheter till en undervisning som ”lättare utövas inom 

en ämnesuppfattning av mer fixerad och statisk karaktär som ett formaliserat färdighetsämne” 

(2005: 255). Det skapar ett svenskämne där rätt eller fel i utövandet av färdigheter blir 

viktigare än att träna förmågor som utvecklar individ och kollektiv. 

Ett sätt att förena tankar om flerstämmighet med svenskämnet beskrivs av Christina 

Olin-Scheller. Hon beskriver hur ”närmast idealiska processinriktade” skrivmiljöer infinner 

sig i de situationer när dator används för skriftlig framställning (Olin-Scheller 2010). I dessa 

skrivmiljöer bryts traditionella föreställningar om hur skrivandet ska gå till. Olin-Scheller och 

Wikström (2010) beskriver också hur digitala skrivmiljöer kan bidra till ett berättande som 

kallas fanfiction. Det bygger på imitation av berättelser som skapats av någon annan i olika 

genrer. Man använder det retoriska begreppet imitatio och markerar därmed att det mer 

handlar om att utveckla en text än att imitera i betydelsen reproducera densamma. Dessa 

berättelser publiceras i communities och deltagarna läser och ger feedback till varandra i 

skrivandet (2010). Genom att efterlikna stilen i olika genrer och en kollektiv insats från andra 

deltagare, förs skrivandet framåt.  

Forskarna menar att de ungdomar som skriver i dessa communities samtidigt 

reproducerar gällande ideologier och värderingar från de texter som imiteras. Det finns alltid 

möjligheter att deltagarna kan ifrågasätta värderingar som redovisas i olika texter, men där 

finns inga censorer som förhindrar att stötande eller diskriminerade material publiceras. Olin-

Scheller och Wikström menar däremot att det här sättet att imitera originaltexter i olika genrer 

kan vara ett fruktbart arbetssätt i klassrummet. Då ges alla möjligheter till att diskutera de 

värderingar och den moral som originaltexterna representerar. Även om ”learning in informal 

learning settings such as fan fiction sites differs from learning at school, using imitatio can 
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help make visible conventions and clichés and make them a target for teaching”,  skriver 

Olin-Scheller & Wikström (2010: 52).  

Olin-Scheller & Wikström menar också att det är viktigt att tillåta olika slags texter i 

klassrummet. Forskarna citerar en av de intervjuade fansen ” It doesn’t have to be books, but 

as well a computer game or a TV series, and it must be okay to write about World of Warcraft 

or Ninja Turtles if you want to” (Olin-Scheller & Wikström 2010: 53).  Att tillåta andra texter 

att komma in i undervisningen kan vara ett sätt att bemöta de pojkar som avvisar den 

traditionella svenskundervisningen (Bergöö 2005, Molloy 1996). Texter kan komma från 

dator- eller tv-spel som visat sig spelas av fler pojkar än flickor och där det finns stora 

könskillnader i både frekvens och innehåll (Medierådet 2010).  

Något annat som också betonas av Olin-Scheller och Wikström är att de i sin forskning 

om berättandet i dessa communities har sett vilken verkan positiv feedback i skrivandet kan 

få. Det är något att tänka på då svensklärare ofta ses som språkpoliser som hellre ser till 

skrivkonventioner än till innehållet i en elevtext (Bergman 2007, Bergöö 2005, Malmgren 

1996).  I digitala skrivmiljöer kan eleven med handledning av lärare eller kamrater flytta och 

ordna om i texten i oändlighet. Handstilen spelar ingen roll för förståelsen och 

rättstavningsprogram och talsyntes kan också handleda i skrivprocessen. En elev som har 

möjlighet att lyssna på sin egen text oberoende av att någon annan läser får en möjlighet att 

fördjupa både form och innehåll i det skrivna när texten läses upp genom talsyntesen. Det kan 

i senare skeden skapa tillfällen till kamratrespons där den egna och kamratens texter läses och 

diskuteras.  

De texter som eleverna möter i det informella lärandet på fritiden visar sig också i hur de 

skriver. Texterna som produceras i skolan liknar ofta medietexter genom att eleverna 

använder berättartekniker som överbryggar gränser för skriven text (Elmfeldt 2008). Ofta 

möts man som lärare av texter som är filmiska på så sätt att de kan liknas vid en actionfilm. 

Ett annat fenomen som visar sig i elevernas texter är att gränserna för vad som är privat eller 

publikt suddas ut. De är vana att lämna ut sig som privatpersoner i sociala medier som 

Facebook eller i bloggar. Undervisning som är inriktad mot att lära eleverna att skilja på text 

som skrivs i tankeböcker och text som ska publiceras upplevs av eleverna som den digitala 

immigrantens försök att tala deras språk. De är vana nätanvändare som anser att det de skriver 

och hur de skriver när de publicerar sig på nätet ger dem en personlig stil. Det är en stor 

utmaning för skolan att lära dessa medialiserade ungdomar att textkompetens även innebär att 

kunna anpassa sin skrift utifrån den verksamhet som beskrivs (Säljö 2000).  
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Ett sätt att förena elevers intresse för Internet med skolarbete är att föra in bloggen i 

undervisningen (Svensson 2008). Här möts kollektivet, individen och omvärlden efter 

önskemål. Uppgifter kan utföras individuellt eller kollektivt och sedan kan de publiceras för 

omvärlden. Bloggens format uppmanar till kortare inlägg vilket kan tvinga författaren att 

processa det som tanken vill förmedla. Processen blir viktigare än resultatet när det inte finns 

ett tydligt slut (Svensson 2008). Bloggen kan ersätta elevportfolios eftersom materialet finns 

kvar och är möjligt att processa i det oändliga. Blogginläggets struktur uppmanar också till ett 

kreativt skrivande där ”tankefragment, dikter, iakttagelser, argument, tillbakablickar, 

referenser, bilder, ett uppläst stycke eller en lång sammanhållen berättelse” (Svensson 2008: 

102) kan ingå. Bloggarbetet behöver inte innebära att läraren ska kommentera alla inlägg som 

görs. Eleverna kan uppmanas att kommentera varandras inlägg och de får på så sätt öva sig i 

att respondera på varandras arbeten i enlighet med de intentioner som finns i ämnesplanerna 

för svenska (Skolverket 2010).  

Även användning av lärplattformar kan sudda ut gränser mellan formell och informell 

inlärning genom att eleven får tillgång till bloggar, Twitter, Skype och andra Web 2.0 – 

baserade verktyg. Då inriktas svenskundervisningen mot interaktion både offentligt och i 

grupp samtidigt som den blir individualiserad (Säljö 2000). Undervisningen sker då online 

och eleven ges direkt feedback, vilket hjälper eleven att värdera sin egen lärprocess. 

Forskning visar att elever når goda resultat när studier i klassrummet och onlinestudier 

kombineras. Får eleven dessutom aktiv handledning när hon eller han arbetar online ökar 

förståelsen (Teknikdelegationen 2010). Ett arbete där eleven använder en lärplattform gör att 

eleven själv kan styra sin inlärning, men kräver också en ökad självstyrning av eleven. Det 

ställer krav på att läraren görs medveten om att exekutiva funktioner, som att planera och 

strukturera sitt arbete, tar lång tid att utveckla och att det är skolans uppgift att stötta eleverna 

i denna utveckling (Skolverket 2006). 

Trots att forskarna menar att det är svårt att generalisera resultaten av medieanvändning 

och att mer forskning behövs, kan positiva effekter påvisas. Elever utvecklar förmågor som 

att planera sitt eget lärande och samarbete. Spontan samarbetsinlärning uppstår och då ges 

möjlighet att handleda varandra, men också att lära av varandra (Teknikdelegationen 2010). 

Delaktigheten i sitt eget och andras lärande genom att det informella lärandet tas in 

klassrummet, skapar de möten som Olin-Scheller (2006) menar är så viktiga i skolan.  
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6.4 Erfarenhetsvärldar möts  

I en erfarenhetspedagogisk ämnessyn sätts elevernas erfarenhetsvärldar i centrum. Forskning 

talar för att omvärlden på olika sätt bör tas in i klassrummet. Det ger undervisningen mening 

och skapar på så sätt motivation för inlärning (Bergman 2007, Bergöö 2005, Dysthe 1996, 

Hernvall 2009, Malmgren 1996). I den här undersökningen följer en tredjedel av eleverna 

nyheterna genom att de läser papperstidningar eller ser nyheter på Internet. Lika många elever 

anger att de läser nyheter i papperstidningar som på Internet.  I Nordicoms rapport (2009) 

diskuteras de problem som kan bli följden av att ungdomar endast tar till sig nyheter genom 

nätbaserade tjänster. Eftersom dessa nyheter oftast redovisas mycket kortfattat ställer de krav 

på att läsaren har den kompetens som krävs för att själv värdera källan. Undersökningen visar 

att det finns ett behov av att ta upp värdering av nyhetstexter i undervisningen. Skolans 

uppdrag att ge eleverna möjligheter att utveckla kompetenser som de kommer att behöva 

senare i livet innebär bland annat kompetenser att tolka och värdera olika texttyper, men 

också att kunna kommunicera tankar och behov både skriftligt och muntligt 

(Europaparlamentet 2006, Skolverket 2010). Det är grundläggande förmågor som krävs av 

medborgare i ett demokratiskt samhälle för att kunna utöva medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter. Det visar sig också att det är dubbelt så många flickor som läser 

papperstidningar, men skillnaden är inte så stor när det gäller att konsumera nyheter på nätet.  

Eleverna upplever att de lär sig av nyheterna, och samtidigt beskriver både pojkar och flickor 

att deras reaktion på nyheterna är att de blir både arga och ledsna av dem. Elevernas 

reaktioner på nyheterna ger möjligheter att skapa elevnära undervisningssammanhang där 

svenskläraren kan koppla till olika ämnesområden i och utanför skolan och till elevernas 

förkunskaper och samtidigt skapa engagemang för innehållet (Skolverket 2010).  

I flera av de redovisade undersökningarna betonas också vikten av att 

utbildningssystemet tar vara på den digitala kompetens som eleverna har skaffat sig på 

fritiden. Svensson (2008) skriver att ett sätt att börja är att ” att använda sig av studenter och 

elever som har en självklar närhet till den nyaste tekniken som vi lärare sällan hinner ha. Och 

att […] ta deras kunnande och insikter på allvar men […] för den skull inte nedvärdera våra 

egen kompetenser och erfarenheter” (Svensson 2008: 271). De könsskillnader som visar sig i 

användningen av medier är små och de har minskat över tid (Medierådet 2010, 

Teknikdelegationen 2010). När tekniken ska användas i klassrummet är det viktigt att bära 

med sig att den ”inte är objektiv och neutral utan att den ingår i ett historiskt, samhälleligt och 

kulturellt mönster” (Svensson 2008:45). Det innebär att tekniken kan vara könad på samma 
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sätt som det övriga samhället är könat genom de uppfattningar vi bildar oss om olika fenomen 

i samhället. Ett genusperspektiv på det som görs i klassrummet skapar möjligheter till 

dekonstruktion av de föreställningar vi alla bär med oss. En lärare som har som utgångspunkt 

att flickor kan vissa saker och pojkar andra saker riskerar att befästa de stereotyper som är 

vanliga inom teknik. Genom att förflytta undervisningen till en virtuell miljö kan de 

konventioner som vanligtvis gör sig gällande sättas ur spel och deltagarna kan dekonstruera 

jaget. 

En djupare analys av elevernas erfarenheter av medieutbudet ger en förförståelse för att 

skapa läs- och skrivsituationer där eleverna får arbeta kring ett innehåll som av olika 

anledningar lockar dem. Deras subjektiva upplevelser av medieinnehållet ger en grund för att 

träna sig i att stå för en åsikt och att acceptera andras åsikter. På så sätt kan individen 

utvecklas genom att kollektivets sociala stödstrukturer får inverka i processen (Skolverket 

2010). De texter som representerar elevernas erfarenhetsvärldar kan sedan relateras till andra 

texter för att på så sätt vidga vyerna när det handlar om kontext och innehåll.  Det ger också 

läraren många möjligheter att ta upp skolans samhällsuppdrag i värdegrundsfrågor (Molloy 

1996). 

 

7 Från individuell till kollektiv erfarenhet 

Dagens ungdomar är upptagna av en fritidskultur som skiljer sig avsevärt från den som skolan 

förmedlar visar tidigare forskning (Bergman 2007, Bergöö 2005, Thavenius 1999) och denna 

undersökning. Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka de möjligheter som 

erbjuds för att ta tillvara ungdomarnas medieerfarenheter inom svenskämnets undervisning 

för att förverkliga skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.  Ungdomarna i den här 

undersökningen bekräftar i sina svar det gap som finns mellan fritidens medialiserade 

erfarenhetsvärld och den som skolan erbjuder. För dessa elever har traditionell läsning låg 

prioritet hos både flickor och pojkar. Flickorna ägnar det mesta av sin fritid med olika 

aktiviteter på Internet och pojkarna spelar olika slag av digitala spel. Fritidens textvärldar är 

främst de som ungdomarna möter i film och olika spel. Undersökningen tillsammans med 

inläst forskning pekar på att dessa ungdomars behov av att träna olika slag av läskompetenser 

ökar i och med medialiseringen. Det är läskompetenser som att värdera olika slag av texter 

och att diskutera och reflektera över innehåll i texter de möter. Behovet av att diskutera 

ungdomarnas subjektiva upplevelser av medieinnehållet lyfts också i inläst forskning (Årheim 
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2005). De skapar sig en identitet genom medialiserade erfarenheter som oftast inte delas med 

någon vuxen, vilket även bekräftas i denna undersökning.  

Bergman (2007) skriver att denna utveckling kan tolkas på olika sätt av dem som 

undervisar i svenskämnet. De flesta lärare bär med sig ett förgivettagande om vad 

svenskämnets innehåll bör vara. Det grundar sig ofta i det svenskämne de har egna 

skolerfarenheter av. Risken för att det välkända ska återupprepas kan vara stor då 

svårigheterna med att bilda sig en uppfattning om ett eget svenskämne även påverkas av 

omgivningens syn på ämnet (Bergöö 2005, Thavenius 1999). Ämnet definieras utifrån 

styrdokument, kollegor, litteratur, elever, föräldrar och samhälle. Inläst forskning visar att den 

dominerande traditionen inom svenskämnet har varit ett färdighetsämne som inte har 

diskuterats utifrån kunskaps- och demokratimål (Bergöö 2005, Thavenius 1999). Flera 

forskare visar dock på en väg där tradition och förnyelse kan mötas. För att mötet ska lyckas 

förutsätts ett möte mellan likvärdiga parter (Bergman 2007, Bergöö 2005, Dysthe 1996, Roth 

2005, Thavenius 1999). Det svenskämne som kan växa fram i ett erfarenhetspedagogiskt 

synsätt är ett ämne där eleven kan utvecklas såväl personligt som kollektivt (Bergöö 2005). 

Här får undervisningen inte en smakfostrande roll där eleverna ska vaccineras mot en 

fritidskultur som av skolan anses vara dålig kultur. Här moraliseras inte över värderingar som 

inte anses passande i skolans kultur utan här belyser undervisningen olika värderingar. Det 

medför att undervisningen inte stänger dörren för den olikhet som mångfald representerar och 

att det inte är svenskläraren som definierar vems verklighet som ska beskrivas. Det innebär att 

de texter som används för att skapa möten är sprungna ur de deltagande människornas 

erfarenhetsvärldar. 

Det kan göras genom att det i undervisningen lämnas plats för elevernas subjektiva 

upplevelser av deras medialiserade erfarenheter, vilket i forskning visar sig vara ovanligt 

(Bergöö 2005, Bergman 2007, Ewald 2007, Thavenius 2002). Idag är elever ofta mottagare av 

information och deras sociala och kulturella erfarenheter bejakas inte i undervisningen. Det 

dialogiska klassrummet framstår som sällsynt trots att medialiseringen ställer högre krav på 

dialog än det gjorts tidigare (Bergöö 2005, Thavenius 2002, Årheim 2005). Bristen på dialog 

visar sig genom att det i dagens klassrum är ovanligt att eleverna får reflekterar över innehåll i 

litteratur, egna texter och av egna upplevelser (Bergöö 2005, Ewald 2007). Kanske är det så 

att den textkompetens som krävs för att behandla tv-serier, dokusåpor, dataspel och andra 

texter som ingår i elevers och många vuxnas fritidskultur, saknas hos dagens lärare.  

De elever som har deltagit i denna undersökning lever i en medialiserad värld där de med 

liv och lust tar till sig av innehållet. I denna livsvärld finns enligt undersökningen få vuxna 
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deltagare. Elevernas identitet och förståelse av omvärlden riskerar att bli individorienterad när 

de inte delar sina upplevelser med den vuxenvärld de interagerar med.  Deras omvärld 

däremot fortsätter att utvecklas mot pluralism och globalisering. Det är ett förhållande som är 

problematiskt sett i ett perspektiv där skolans samhällsuppdrag innebär att fostra demokratiska 

medborgare. Den medialiserade erfarenhetsvärld som ungdomarna möter utmanar lärares och 

elevers förmågor på många olika sätt. I forskningen betonas vikten av att i mötet mellan 

tradition och förändring inte ge traditionen tolkningsföreträde (Thavenius 1999, Olin-Scheller 

2005, Årheim 2005). Elevernas medieerfarenheter ger möjligheter för svenskämnet att 

utveckla individuella och kollektiva krafter på flera sätt. Genom delaktighet i det som är 

svenskämnets form och innehåll utvecklas alla elevers möjlighet att vara aktiva deltagare i sin 

egen och andras kunskapsprocess. I ett sådant synsätt kan svenskämnet ses som ett 

identitetsämne där kommunikation i tal och skrift innebär att vara någon, en röst i 

klassrummet eller i samhället. Därmed kan syftet anses vara uppnått. 
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  Bilaga 1 

 

 

 

 Ålder, kön och härkomst 

 

1.1 Är du flicka eller pojke?  

Flicka 

Pojke 

 

1.2 Hur gammal är du?  

16 år 

17 år 

18 år 

19 år 

Äldre 

 

1.3 Var är du född?  

I Sverige 

I annat land i Europa 

Utanför Europa 

Ej svar 

 

1.4 Var är dina föräldrar födda?  

I Sverige 

I annat land i Europa 

Utanför Europa 

Ej svar 

 

 

 

 

 



  5 

Mediebärare 

 

2.1 Vad finns i ditt rum/rummet där du bor? Du kan kryssa för flera svar.  

 

Tv 

Dvd-spelare 

X-box, Playstation 

Dator 

Egen bärbar dator 

Har inget av detta i mitt rum 

Vet ej/ej svar 

 

2.2 Använder du mobiltelefon?  

Ja, jag har egen mobil 

Ja, jag delar mobil med andra i familjen 

Nej 

 

2.3 Vad brukar du använda mobiltelefonen till? Du kan kryssa för flera svar.  

Ringa 

Sms:a 

Ta emot samtal 

Ta bilder 

Spela spel 

Spela in egna filmer/klipp 

Mms:a, skicka bilder 

Se filmer/videoklipp 

Använda internet 

Ladda upp bilder/film på nätet 
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Fritid 

 

3.1 Vad gör du oftast på fritiden efter skolan? Du kan kryssa i flera svar.  

Gör läxor/skolarbeten 

Använder internet 

Träffar kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på nätet 

Håller på med någon sport 

Spelar dator-/tv-spel 

Tittar på tv eller dvd 

Är med familjen 

Lyssnar på musik 

Umgås på sociala sajter 

Läser böcker och tidningar 

Hjälper till hemma 

Spelar något instrument 
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Medietid 

 

4.1 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din fritid...?  Svara med ett kryss 

på varje rad.  

 

  

mer än 5 

timmar 

3-4 

timmar 

1-2 

timmar 

mindre än 1 

timme Inget 

Ej 

svar 

Använda mobilen       

Vara på nätet       

Spela dator-/tv-

spel       

Titta på film/tv       

 

 

Tillsammans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

5.1 Är du oftast själv eller tillsammans med andra när du...?  Svara med ett kryss på varje rad.  

 

  

Oftast 

själv 

Oftast med 

vänner/syskon 

Oftast med 

föräldrar/andra 

vuxna 

Lika ofta 

själv 

som 

med 

andra 

Tittar/använder/spelar 

inte 

Ej 

svar 

Tittar på 

film/tv       

Spelar 

dator-/tv-

spel       

Är på nätet       

Använder 

mobilen       

 

 

 

5.2 Hur brukar du titta på filmer, tv-program och tv-serier? Du kan kryssa flera svar.  

På tv 

På dator 

På mobilen 

Annat 
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Tv-program 

 

Vilka tv-program eller tv-serier brukar du titta på? Skriv max tre stycken.  

 

Nyheter 

 

7.1 Brukar du ta del av nyheter...?  

  Varje dag Någon gång i veckan Inte ofta Nej Ej svar 

I papperstidningar      

I mobilen      

På internet      

På tv      

 

 

7.2 Hur upplever du nyheter du ser? Kryssa för det som du tycker stämmer för dig. Du kan kryssa flera 

svar.  

 

Jag lär mig saker 

Jag tycker det är spännande 

Jag tycker det är roligt 

Jag blir rädd 

Jag bryr mig inte/tycker det är tråkigt 

Jag blir arg 

Jag blir ledsen 

Jag tycker det är svårt att förstå 

Annat 

Brukar inte titta på nyheter 

Ej svar 
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Dator- och tv-spel 

 

8.1 Brukar du spela dator-/tv-spel?  

Ja 

Nej 

Ej svar 

8.2 Vilka dator-/tv-spel brukar du spela?  

Skriv max tre spel.  

 

Internet 

 

9.1 Vad brukar du göra på Internet? Du kan kryssa för flera svar.  

Titta på klipp 

Spela spel 

Chatta 

Umgås på sociala sajter 

Göra läxor/skolarbeten 

Läsa andras bloggar 

Mejla 

Streama, ladda ned musik, film, spel och/eller program 

Söka information (ej skolarbeten) 

Blogga (egen blogg) 

Köpa/sälja saker eller tjänster 

Använder inte internet på min fritid 

Fixa med min egen hemsida 

Spela om pengar 

 

9.2 Vilka sociala sajter är du medlem på? Skriv max tre som du använder.  

 

 

9.3 Har du "addat" någon av dina föräldrar eller någon annan vuxen på nätet?  
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Regler 

10.1 Om du tänker på vardagar, hur sent får du...? Svara med ett kryss på varje rad.  

  Vet ej/ej svar till 19.00 19-20 20-21 21-22 22-24 Så länge jag själv vill 

Titta på tv/film        

Spela dator-/tv-spel        

Använda internet        

Använda mobilen        

Formulärets nederkant 

 

10.2 Brukar du och dina föräldrar bli osams om...?  

  Ja Nej Ej svar Använder ej 

Ser film/tv     

Spelar dator-/tv-spel     

Gör på internet     

Gör med mobilen     

 

10.3 Om du har svarat att du och dina föräldrar brukar bli osams, skriv vad ni brukar bli osams om. 
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Samtal om medier 

 

11.1 Brukar du och dina föräldrar prata om hur du använder och upplever tv, dator-/tv-spel eller 

internet?  

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, enstaka gång 

Tittar, använder inte 

Ej svar 

Nej 

 

Att disponera sin tid 

 

12.1 Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt...?  Svara med ett kryss på 

varje rad.  

  För mycket Lagom Gör aldrig Ej svar För lite 

Titta på tv      

Använda internet      

Spela dator-/tv-spel      

Använda mobilen      

Vara med familjen      

 

12.2 Har du något annat du vill tillägga om dina medievanor?  

 

 

 

 

 


