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Det föreliggande temanumret i skriftserien Utbildning & Lärande berör digitala 
redskap och förändrade kommunikationsmönster bland barn och ungdomar i rela-
tion till skolan som institution. Det är ett högaktuellt tema i en tid där nya kom-
munikationsmönster på olika sätt tenderar att lösa upp traditionella norm- och 
genregränser. Barn och unga betraktar informationstekniken som något naturligt 
och självklart i sina liv, men saknar till stor del konventionella språkliga normer 
för skriftspråkliga aktiviteter på nätet. Snarare är de själva aktiva i att forma det 
språk som gäller i olika sammanhang. I dagens medietäta samhälle gestaltas infor-
mation, inte bara genom skriven text, utan även genom rörlig bild, ljud och enligt 
andra rumsliga principer, i ett och samma digitala format; man talar om ett vidgat 
textbegrepp och en därmed följande multimodal kompetens, där traditionell skriven 
text endast är en del att av sättet att anteckna och förmedla. Ur skolans perspektiv 
innebär den snabba teknikutvecklingen andra förutsättningar för elevers läs- och 
skrivlärande. Nya strategier för att läsa, skriva och skapa mening leder till allt 
större pedagogiska och didaktiska utmaningar. Ett medvetet arbete med språket 
(särskilt skrivande) som ett medel för lärande i olika ämnen har betonats i diskus-
sioner om skrivpedagogik och literacy under senare år. Många studier visar inte 
minst att olika former av samtal om text och texters funktion i samhället saknas i 
skolan. Betydelsen av sådana samtal blir allt mer central i en tid då textlandskapet 
i vissa delar kraftigt förändras och vidgas. 

Det är spänningen mellan barns och ungas multimodala textproduktion utanför 
skolan och skolans former av reproducerande textproduktion som står i fokus för 
samtliga artiklar i denna volym. Bidragen berör dock ämnet utifrån skilda per-
spektiv, några mer språkvetenskapligt orienterade, andra mer samhällsorienterade. 
Samtliga artikelförfattare ställer dock frågor av samma övergripande karaktär, genom 
att reflektera över hur vi betraktar kunskap, vad vi behöver vi lära oss idag och 
i framtiden samt hur digitala verktyg kan användas för att relevansgöra skolans 
verksamhet, särskilt i arbetet med elevers skriftspråklighet.  

Peter Andersson & Bitte Wilhelmsson Ramshage inleder med bidraget Texter som 
inte räknas? Om digitala läs- och skrivaktiviteter bland barn och unga. Artikeln 
bygger på en kvantitativ studie som ger en överblick över textanvändningen hos 
barn och ungdomar idag. Fokus ligger på läsande och skrivande utanför skolan 
men ställs samtidigt i relation till vad de tillfrågade eleverna gör i skolkontexten. 
Förutom det Andersson & Ramshage benämner literacyvanor eller aktiviteter efter-
frågas elevernas attityder till att läsa och skriva samt deras uppfattningar om den 
egna läs- och skrivförmågan. Resultaten går i linje med flera nationella och inter-
nationella studier av samma slag, nämligen att många av de yngre barnen (10-13 
år) i ganska hög utsträckning utnyttjar traditionella, icke-skärmbaserade medier 
som böcker och tidningar av olika slag. De skärmbaserade aktiviteter som är mest 
populära bland de yngre barnen är nätgemenskapen Facebook och chattverktyget 
Messenger. De något äldre tonåringarna (14-16 år) utnyttjar nätet till betydligt fler 
aktiviteter och läser och skriver mycket online. Skillnader mellan killar och tjejer 
lyfts fram, det visar sig bland annat att tjejerna mer frekvent besöker bloggar och 
andra sociala gemenskaper på nätet, medan killarna i något större utsträckning 
besöker sidor av monologisk karaktär så som hemsidor för sport, spel och nöjen. 
Mest intressant är den grupp som visar sig ha en negativ inställning både till att 
läsa och skriva. Gruppen består i stor majoritet av svenska tonårskillar. Även om 
dessa i mycket liten grad läser traditionella, icke-skärmbaserade texter i och utan-
för skolan är de högkonsumenter av skärmbaserade texter och medier. De repre-
senterar på ett tydligt sätt den spänning som råder mellan literacyaktiviteter på 
fritiden och de aktiviteter som dominerar innanför skolans väggar. Andersson och 
Ramshage avslutar med en diskussion om hur informanternas literacyaktiviteter 
på fritiden skulle kunna utnyttjas i skolkontexten. De betonar att det är en icke-
fråga att ignorera de digitala läs- och skrivaktivteter som barn och unga bedriver 
dagligen och berör potentiella vägar att överbrygga den spänning som råder mellan 
fritid och skola.   

Nästa artikelbidrag, Digital argumentation. Datorskrivandets transformering av 
skolans genrearbete, är skrivet av Per Holmberg. Denne har i flera sammanhang 
behandlat elevers genreskrivande i relation till skrivundervisning i skolan. Mate-
rialet för Holmbergs fallstudie utgörs av texter och videodokumenterade lektioner 
inom ett skrivförlopp, där en klass med 22 gymnasieelever skriver argumente-
rande texter på dator. Samtliga elever har möjlighet att publicera sina texter som 
insändare på lokaltidningens digitala insändarsida. Med utgångspunkt i frågan 
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vad som händer i spänningsfältet mellan en föreställd genresituation och skol-
situationen, när syftet är att skriva för en ”reell mottagare”, undersöker han hur 
gymnasieeleverna uttrycker interpersonella relationer i texten, dvs. förhållandet 
mellan skribent och läsare. Med den systemisk-funktionella grammatiken som 
bas analyserar Holmberg skrivförloppen i den interpersonella dimensionen som 
en distinktion mellan å ena sidan skribent och läsare utanför texten och å andra 
sidan den skribent och läsare som skapas av textens språkliga val (skribent och läsare 
i texten). Uppgiften kompliceras av det faktum att eleverna vacklar mellan de 
krav som råder inom skolkontexten, som att uttrycka sin egen åsikt och lärarens 
instruktioner för textens disposition (skribent i texten) och den vilja de har att 
publicera sina kontroversiella förslag på nätet i lokaltidningen (skribent utanför 
texten). Eleverna orienterar sig även mot olika typer av läsare när de har möjligheten 
att publicera texten digitalt i den lokala nyhetstidningen.  En central slutsats är att 
det utan de potentiella läsarna i sikte hade varit enklare att låta ”den egna åsikten” 
vara textens utgångspunkt. 

Detta får enligt Holmberg didaktiska konsekvenser. Han menar att digital publi-
cering inte i sig är en lösning på dilemman i skolans skrivundervisning. Artikelns 
fallstudie visar hur erbjudandet om digital publicering i stället gör skrivuppgiften 
mer komplex för eleverna.  Utan att kunna säga något säkert om de praktiska 
konsekvenserna drar Holmberg slutsatsen att det inte kommer att vara möjligt att 
upprätthålla samma idé om fasta textmönster efter det att eleverna själva börjat 
agera med sina texter utanför klassrummet. 

Lars-Erik Johanssons bidrag, Nygamla textvärldar – framställningsformer, genrer 
och skärmbaserad textanvändning i skola och samhälle, är i första hand en ge-
digen begreppsutredning och diskussion av centrala begrepp som framställnings-
form, skärmbaserad text och genre. Artikeln syftar främst till att belysa begreppen 
i relation till skolans skrivträning. Ungdomars medievanor, framför allt deras an-
vändning av skärmbaserad text, relateras till skolans mål att eleverna i högre grad 
skall kunna skriva diskursivt, dvs. argumenterande och utredande texter. En av de 
intressanta punkter som diskuteras i Johanssons artikel är att de genrer som värderas 
högt i en samhällelig genrehegemoni uppvisar betydande likheter i traditionell, 
icke-skärmbaserad och i skärmbaserad form. Han betonar att teknisk utveckling 
sker successivt, att mönster från äldre tekniker dröjer länge kvar (och exempli-
fierar med de nya knapptelefonerna som länge hade sifferknapparna ordnade i en 
cirkel). På samma sätt är det – menar Johansson – naturligt att traditionella kom-
munikationsformer och genrer i hög grad överförs till skärmläsbara texter. Han 
tar upp encyklopedin, uppslagsverket som ett exempel på en konventionell genre 
med gamla anor och framhåller att de flesta större encyklopedier nu också finns 
i nätverk, eller som direkt webbaserade encyklopedier med i stort sett samma 
mönster, exempelvis Wikipedia. Artikeltiteln Nygamla textvärldar får på så vis 
sin motivering. 

Johansson avslutar med att beröra barn och ungas textanvändning utifrån några di-
kotomier som representerar den centrala spänningen mellan elevers skrivande ut-
anför och inom skolan, bland annat i termer av populärkultur gentemot elitistisk 

kultur. Slutsatsen är att avståndet till de diskursiva texter som skolan så starkt 
prioriterar riskerar att bli allt längre, särskilt som berättandet tycks ha en särskilt 
stark ställning i samtliga skolstadier. Konsekvensen av detta, menar Johansson, 
är att ungdomar inte kommer att öva sin förmåga till analytiskt och avancerat 
kritiskt tänkande. Utmaningen är att finna en väg att träna diskursiva genrer i 
skolan med stöd av skärmbaserade medier och ungdomars digitala medievanor. En 
möjlighet kan exempelvis vara att skapa webbplatser, där argumentering kan ske 
med användning av externa länkar och bilder. 

De båda avslutande artiklarna behandlar spänningen mellan barns och ungdomars 
digitala textskapande och en pedagogisk praktik utifrån ett mer övergripande sam-
hällsteoretiskt perspektiv. Erik Anderssons bidrag, Text som kontext. Rum, plats 
och text som social situation, är en teoretisk reflektion över vad medieutveck-
lingen och förändrade textvanor innebär för unga människors kommunikation och 
meningskapande i relation till dagens utbildningssituation. Utifrån begrepp som 
platsens pedagogik, textsamtal och texthandling exemplifieras unga människors 
textskapande i sociala medier. Artikelns mest centrala fråga är hur vi ska förstå 
dagens utbildningssituation när allt mer text blir kontext, dvs. när kommunika- 
tionen är inbäddad i sociala strukturer som består av text. Andersson intresserar 
sig särskilt för den kontextöverföring som sker vid kommunikation i de sociala 
medierna. Det empiriska material som ligger till grund för de teoretiska reflek-
tionerna utgörs av ungdomars samtal på nätgemenskapen Svarthjärta, ett forum 
som riktar sig till tonåringar med en alternativ kläd- och musikstil. Gemenskapen 
erbjuder ungdomarna att chatta, blogga, diskutera och skapa grupper. Samtalen 
beskrivs som argumentativa, utredande och kunskapsorienterade. Det är ett in-
tressant material att studera, i synnerhet eftersom de flesta studier på området 
främst koncentrerar sig på samtal där ungdomar upprätthåller sociala kontakter 
och uppdaterar varandra på dagliga aktiviteter (såsom Facebook). Analysen av 
nätgemenskapen Svarthjärta visar att de kommunikativa villkoren för samtal ser 
annorlunda ut och verkar utifrån helt skilda förutsättningar än de i skolan. Text-
samtalen i Svarthjärta sker under obestämd tid, bygger på frivillighet, intresse, 
och är av öppen och deltagarstyrd karaktär. Deltagarna i textsamtalen framställs 
som aktiva medskapare av sin egen och andras texter, de är samtidigt producenter 
och konsumenter. 

Andersson avslutar med att betona att dagens medietäta samhälle och förändrade 
kommunikationsmönster inte bara förändrar kommunikation utan även medför 
nya sätt att tänka och handla. Utan att ge alla svar på den komplexa frågan om 
vad som blir skolans socialisations- och kunskapsuppdrag, betonar Andersson att 
användningen av IKT i utbildningen inte kan reduceras till att enbart handla om 
att ge barn och unga motivation, inspiration och verktygskännedom för framtiden 
och kommande yrkesliv. Användningen bör i stället bidra till en förändrad syn på 
socialisation, kunskap och lärandeprocesser. 

Volymen avslutas av ett teoretiskt-kritiskt inlägg av Patrik Hernwall, Att ta i an-
språk det okända – mot en flexibel digital grammatik. Med bas i ett flertal egna 
forskningsprojekt fortsätter Hernwall den samhällsorienterade reflektion som 
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Andersson har påbörjat i föregående bidrag. Syftet med artikeln är att diskutera 
digitala redskap som resurser för en pedagogisk praktik och pedagogisk utveck-
ling. Hernwall tar sin utgångspunkt i att de digitala redskapen skapar nya möj-
ligheter för människan att handla utan att ha en inneboende agentativ funktion. 
Redskapen är endast menings- eller handlingserbjudande. Detta teoretiska ställ-
ningstagande är viktigt för Hernwalls diskussion. Liksom de övriga bidragen mer 
eller mindre explicit framhåller, menar Hernwall att mediebrukarna i det 21a år-
hundradet främst är aktiva innehållsproducenter av text, vilka är vana att röra sig 
mellan rollerna som producent och konsument. Den främsta utmaningen ligger 
enligt Hernwall i att relevansgöra skolans verksamhet för barn och unga. I sam-
stämmighet med Johansson framställer han spänningen mellan elevers vardag och 
skolans praktik som en närmast dualistisk relation mellan å ena sidan skolan och 
det nyttiga, och å andra sidan fritiden/hemmet och det onyttiga (eller åtminstone 
förströelsen). Hernwall menar att förändrade tankebanor är en krävande process 
som oftast kräver erfarenhet, engagemang och självkritiskt granskande. 

Avslutningsvis betonas att det, utöver satsningar på ökad tillgänglighet till och 
bruk av digitala medier, är centralt att den pedagogiska-didaktiska praktiken frigör 
sig från traditionella värderingar, för att komma nära de unika nyttorna eller beho-
ven. Det bör inte vara mer dramatiskt, menar Hernwall, än att gå från att betrakta 
bruket av digitala medier som ett teknikanvändande, till att se dessa redskap som 
självklara funktioner i människors vardag.




