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ABSTRACT 

Då skolans styrdokument gör gällande att informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) ska integreras på olika sätt i undervisningen ville jag 

undersöka dess potential för lärande. Området avgränsades till att omfatta sociala 

medier som en digital lärresurs och syftet formulerades till att mer generellt 

beskriva hur sociala medier i undervisningen kan användas som en resurs för 

lärande. Syftet är också att mer specifikt att beskriva hur detta kan användas som 

en resurs för lärande i svenskämnet. Följande frågeställningar formulerades: 

 

- Vilka möjligheter till lärande och kunskapsutveckling ger sociala medier 

om de integreras i undervisningen? 

 

- På vilka sätt kan sociala medier användas i svenskundervisningen för att 

stimulera lärande? 

 

Metoden som använts för att svara på syftet är en allmän litteraturstudie. Tidigare 

publicerad forskning och litteratur inom området har således granskats och 

analyserats för att uppnå syftet.  

 

I resultatet visade det sig att sociala medier kan fungera som en resurs för lärande i 

undervisningen då dessa bl.a. möjliggör webbpublicering av texter som kan få 

eleverna att engagera sig i arbetet med texten för att få den så bra som möjligt när 

mottagarperspektivet ändras till att omfatta en autentisk publik och inte bara 

läraren. Den feedback eleverna kan få på sina texter är också värdefull för att 

motivera eleverna att skriva och publicera texter. Vidare pekar resultatet på att 

sociala medier kan fungera som en gemensam arena för deltagande och samarbete 

kring t.ex. innehåll vilket kan bidra till ett gemensamt kunskapsbygge. Sociala 

medier möjliggör också arbete med det vidgade textbegreppet, ett väl etablerat 

begrepp i svenskämnet som syftar till att arbeta med text ur ett vidgat perspektiv. 

Detta kan motivera och engagera elever som t.ex. tycker att skriftbaserat 

berättande är svårt och jobbigt 

 

Nyckelord: IKT, sociala medier, lärande, svenskämnet,  
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1. INLEDNING  
 

Under några dagar på Högskolan Dalarna våren 2013 väcktes mitt intresse för 

IKT, informations- och kommunikationsteknik, som en pedagogisk resurs. Jag 

hade tidigare inte funderat så mycket på hur, eller rättare sagt att man kan använda 

IKT och digitala lärresurser i undervisningen på många olika sätt för att främja 

lärande. Den bild av IKT jag hade med mig sedan tidigare sträckte sig på ett 

ungefär till datorn som ett verktyg för att göra presentationer i PowerPoint och för 

att låta eleverna söka information på nätet. Jo, jag skäms lite när jag tänker tillbaka 

på mina begränsningar inom området. Jag tycks dock inte vara ensam.  

 

Den kvalitativa undersökningen It-användning och it-kompetens i skolan 

(Skolverket, 2012) med syfte att undersöka hur IT-användandet och IT-

kompetensen ser ut i landets förskolor, grundskolor och gymnasium visar att det 

fortfarande finns en hel del att arbeta på vad det gäller just IT-användningen i 

skolorna. Resultaten visar t.ex. att datortätheten och tillgången till IT i många 

skolor har ökat, men att många lärare har ett stort behov av kompetensutveckling 

för att kunna utnyttja resurserna effektivt. Resultaten visar också att satsningar på 

att utveckla användandet av IT i undervisningen som en resurs för lärande och 

utveckling ofta uteblir. IT används fortfarande i huvudsak för att söka information 

till skrivuppgifter och inte som en viktig resurs för lärande och utveckling. 

 

I skolans styrdokument är det dock tydligt att den digitala tekniken ska ges plats i 

skolan och att IT-relaterade arbetssätt ska integreras i undervisningen för att främja 

lärande och utveckling. Skollagen (2010:800) hänvisar bl.a. till användande av 

”tidsenliga lärverktyg” och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) aviserar att skolan t.ex. ska ansvara för att eleverna ska 

kunna använda modern teknik och orientera sig i en komplex verklighet samt att 

de efter avslutade studier i grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 

En viktig del av arbetet med att vilja använda och kunna förstå informations- och 

kommunikationsteknikens potential för lärande tror jag är att grundligt utreda hur 

och varför IKT bör användas som en resurs i undervisningen, något som inte alltid 

hinns med i den verksamma praktikerns vardag. Att belysa hur olika digitala 

lärresurser som blivit tillgängliga som en följd av IKT-utvecklingen kan användas 

som en resurs för lärande tror jag dock är nödvändigt för att erhålla den förståelse 

som krävs för att man ska kunna ta till sig den digitala tekniken. Särskilt om man 

som jag inte är en person som av naturen är intresserad av teknik. 

 

Av den anledningen har jag valt att i denna uppsats med hjälp av litteratur på 

området belysa just hur IKT kan användas som en resurs för lärande och 

kunskapsutveckling i undervisningen. 

 

AVGRÄNSNING 

Jag har valt att avgränsa forskningsfältet till sociala medier eftersom IKT blir ett 

alltför stort område att undersöka. Att jag valt att avgränsa till sociala medier beror 

på att sociala medier är något som möjliggjorts av den snabba IKT-utvecklingen 
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och som har blivit en betydelsefull del av barns och ungdomars vardag i vårt 

digitala samhälle. Hur och om dessa medier kan användas som en digital lärresurs 

är därför relevant att undersöka och beskriva. 

 

Även forskningsfältet sociala medier kan tyckas stort, men jag har inte medvetet 

valt att avgränsa till någon specifik del av det. Detta eftersom jag syftar till en mer 

övergripande beskrivning av sociala mediers möjligheter till lärande. Genom att 

avgränsa och specificera fältet kan intressanta aspekter missas. Det bör dock 

påpekas att undersökningen av praktiska skäl inte omfattar allt det som kan 

definieras som sociala medier. Det skulle då bli ett alltför omfattande arbete för att 

rymmas i denna uppsats. 

 

En viss naturlig avgränsning har emellertid skett då svenskämnet, mitt huvudämne, 

är det som står i fokus i denna uppsats. Jag är i huvudsak intresserad av att veta hur 

sociala medier kan stödja lärande och kunskapsinhämtning av det som är centralt i 

ämnet. Det är dock viktigt att påpeka att även om ämnet Svenska i sig består av att 

lära och utveckla vissa specifika förmågor och kunskaper handlar det i grund och 

botten om ett lärande. Lärande, oavsett ämne eller innehåll, kan främjas av vissa 

förhållningssätt och metoder. Att belysa hur och om digitala medier i stort stöttar 

sådana förhållningssätt eller dyl. är därför intressant. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva hur sociala medier kan 

fungera som en resurs för lärande i undervisningen. Mer specifikt är syftet att 

beskriva hur sociala medier kan användas som en resurs i ämnet Svenska. 

 

För att nå syftet har följande frågeställningar använts:  

 

Vilka möjligheter till lärande och kunskapsutveckling ger sociala medier om de 

integreras i undervisningen? 

 

På vilka sätt kan sociala medier användas i svenskundervisningen för att stimulera 

lärande? 
 

BEGREPP & DEFINITIONER 

IT och IKT 

IT är en förkortning av informationsteknik och ett samlingsbegrepp för olika 

möjligheter, tekniska sådana, som skapas med hjälp av datorteknik och 

telekommunikation. När fokus ligger på telekommunikationens roll brukar man 

använda begreppet ICT som står för information and communication technology 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

 

På svenska kan begreppet översättas med IKT, informations- och 

kommunikationsteknologi. IKT, inte IT, är det begrepp som används i uppsatsen 

då informations- och kommunikationstekniken har och har haft en betydande roll 

för de förändringar som skett i samhället.  
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IKT har bland annat lett fram till den interaktiva webb vi har i dag, vilken brukar 

kallas webb 2.0. Webb 2.0 erbjuder en virtuell värld med många olika digitala 

resurser som många ungdomar är vana att använda så gott som dagligen för 

informellt lärande, kommunikation och interaktion med andra. Just detta, 

möjligheterna att kommunicera och interagera med andra utmärker skillnaden 

mellan den tidigare formen av internet som användes i huvudsak till att inhämta 

information och den numer etablerade webb 2.0 (Kroksmark, 2006, s. 10). 

Digitala lärresurser 

Skolverket (2012) skriver att digitala lärresurser kan definieras som allt som är 

digitalt och främjar lärande. Digitala lärresurser kan t.ex. bestå av en enkel 

komponent som en bild eller en text men också av mer komplexa verktyg som hela 

webbsidor, applikationer eller sociala medier. Det som är karaktäristiskt för 

digitala resurser är dock att de är interaktiva och består av flera audiovisuella 

medier som bild och ljud. 

 

Skolverket (2012) framhåller att digitala lärresurser inte bara består av färdiga 

produkter utan också av sådant som kan skapas av elever och lärare tillsammans 

för att användas som en resurs för lärande: 

 

… digitala lärresurser är inte bara färdiga produkter. Med hjälp av 

digitalkameror, videokameror, datorprogram, interaktiva skrivtavlor 

och sociala medier kan elever och pedagoger skapa sitt eget innehåll 

som en del av lärandet (Skolverket, 2012). 
 

Sociala medier 

Själva ordet medium kan härledas till betydelserna ”förmedlingslänk” och 

”uttrycksmedel” (Nationalencyklopedin, 2013) Ett medium är på så vis något som 

förmedlar information eller underhållning till en stor publik samtidigt. Det som 

utmärker medier är att de utgör en viktig del av en offentlig 

masskommunikationsprocess.  

 

Åkerlund (2011, s. 25) skriver att man förenklat skulle kunna uttrycka det som att 

ett medium är en bärare av text. Åkerlund (2011, s. 25) menar dock att begreppet 

idag är en aning problematiskt att reda ut då internet givit upphov till flera olika 

sorters informationsspridning och masskommunikation. Många medier har blivit 

sociala och användarvänliga och samspelar med de traditionella medierna i den 

rådande konvergenskulturen. En konvergenskultur innebär just en kultur där nya 

och gamla medier möts, samverkar och samspelar. Jenkins (2006, s. 16-18) 

beskriver hur konvergenskulturen har fått ett stort inflytande på vår 

mediekonsumtion och -produktion och därmed har påverkat våra medievanor. I en 

konvergenskultur kan användarna via sociala medier både producera och 

konsumera information, berättande och kultur. 
 

Encyclopedia Britannica (2013) betonar just att det som karaktäriserar sociala 

medier är deras möjligheter att låta alla som är en del av ett nätverk samtidigt 

producera, distribuera och konsumera innehåll. Något annat som utmärker sociala 

medier är att dessa möjliggör en koppling, kommunikation, mellan deltagarna.  
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Sociala medier är helt enkelt öppna och samarbetsvänliga medier som möjliggör 

deltagande och kommunikation samt egen produktion och delande av innehåll.  

 

Nationalencyklopedin (2013) bekräftar detta karaktäristiska för sociala medier: 

 

Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från 

massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av 

dem som använder dem. 

 

Och på Wikipedia (2013) kan man läsa att sociala medier: 

 

… betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp 

människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats 

till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. 

Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala 

nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkom

mentarer.  
 

När begreppet sociala medier används i uppsatsen kan alla ovanstående exempel 

omfattas. Det viktiga är att förstå att det är den potential för lärande i form av 

sociala mediers användar- och deltagarvänliga kapacitet och deras kommunikativa 

och interaktiva karaktär som står i fokus i denna uppsats. Att de olika medierna 

sedan på olika sätt kan användas för att utveckla olika förmågor och kunskaper är 

troligtvis möjligt. I uppsatsen kommer dock inte varje socialt mediums potential 

för lärande att specifikt undersökas. Det som bör tydliggöras är emellertid att 

eftersom svenskämnet syftar till att i högre grad än andra ämnen utveckla specifika 

förmågor som t.ex. elevernas läs- och skrivutveckling, liksom man i ämnet av 

tradition arbetar mycket med texter av olika slag har jag medvetet valt att lägga 

tyngden på sådana medier som kan kopplas till detta arbete, t.ex. olika bloggar. 

Blogg 

Nationalencyklopedien (2013) skriver att blogg är en förkortning av ordet ”web 

log” och helt enkelt syftar på en logg, eller dagbok på nätet. En blogg består ofta 

av personligt hållna texter med kompletterande bilder, videos, länkar o.s.v.  

Bloggen kan på så vis sägas vara en ny texttyp i vårt digitala samhälle samtidigt 

som den är ett socialt medium. En variant av blogg, är den komprimerade 

mikrobloggen Twitter som inte ger lika stort skrivutrymme som en vanlig blogg. 

 

 

2. BAKGRUND 
 

PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE  

Lärande är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser och användas på en rad 

olika sätt. Lärande kan förstås som ett resultat av olika lärprocesser hos individen, 

men lärande kan också förstås som de psykiska processerna, lärprocesserna, hos en 

individ, vilka leder fram till utveckling och förändringar. Lärande kopplas ofta 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_app
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_n%C3%A4tverk_(sociologi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gammelmedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#sociala_n.C3.A4tverkstj.C3.A4nster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#sociala_n.C3.A4tverkstj.C3.A4nster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vlogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommentarsf%C3%A4lt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommentarsf%C3%A4lt
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också till olika samspelsprocesser: processer mellan individen och andra, både 

människor och redskap, i omgivningen (Illeris, 2001, s. 13).  

 
I denna uppsats betraktas lärande som en process där flera olika dimensioner är 

viktiga för att lärande och utveckling ska ske. Det sociokulturella perspektivet 

erbjuder en förståelse för lärande och utveckling, vilken ligger nära den syn på 

lärande som uppsatsen bygger på. Därför presenteras detta perspektiv här. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivets upphovsman brukar räknas som Lev Vygotskij, 

men Lurias och Leontievs forskning inom olika områden som psykologi och 

pedagogik är också betydelsefulla för utvecklingen av den sociokulturella teorin. 

Tillsammans brukar deras perspektiv, som utvecklats till det sociokulturella, också 

beskrivas i termer av den kulturhistoriska skolan, sociohistorisk, aktivitetsteori 

m.m. (Säljö, 2008, s. 115). 
 

I det sociokulturella perspektivet betraktas lärande som en process där människan 

genom deltagande i olika aktiviteter eller verksamheter utvecklar så väl insikter 

som kunskaper och färdigheter tillsammans med andra genom interaktion (Säljö, 

2010, s. 17). Genom interaktion och samspel med andra kan en individ erövra nya 

sätt att se och tolka sin omvärld, något som sedan prövas i olika situationer och ger 

nya kunskaper och färdigheter. Interaktionen bygger erfarenheter som medieras 

genom språket (Säljö, 2008, s. 128). Att få till en interaktion där det ges utrymme 

att diskutera och förhandla om innehållet är viktigt för att lärande ska ske, liksom 

en interaktion som bygger på stöttning från andra. 

 
Den närmaste utvecklingszonen 
En av huvudpersonerna inom det sociokulturella perspektivet är som jag tidigare 

nämnt Lev Vygotskij. Vygotskij myntade bl.a. begreppet ”den närmaste 

utvecklingszonen”. I korthet kan det beskrivas som att lärande sker då en individ 

jobbar med kognitivt krävande uppgifter på en nivå utöver den som han eller hon 

egentligen klarar av, förutsatt att stöttning ges (Gibbons, 2010, s. 42-43).  

 

Vygotskij definierar utvecklingszonen just som avståndet mellan det en individ 

klarar på egen hand och det individen kan klara av med stöd från andra. Genom 

det stöd individen kan få via interaktion med andra sker en utveckling, ett lärande. 

Detta stöd brukar också benämnas ”scaffolding” och kan jämföras med det stöd 

föräldrar ger sina barn då barnen håller på att utveckla olika färdigheter och 

kunskaper. Föräldrarna griper in och lotsar barnet vidare till nästa nivå (Säljö, 

2008, s. 122) . Samspelet som sker vid sådan stöttande interaktion utgår från 

barnets tidigare erfarenheter och kunskaper för att sedan övergå till det mer 

okända, den nya nivån, vilket är eftersträvansvärt då man vill att lärande och 

utveckling ska komma till stånd.  

 

IRE-interaktion 
I traditionell klassrumsundervisning är dock den vanligaste formen av interaktion 

den som brukar kallas för IRE-interaktion. Aukrust (2003, s. 168-169) diskuterar 

deltagarstrukturer och lärandepotential i IRE-interaktionen, vilken också brukar 

beskrivas i termer av lärarstyrda klassrumssamtal eftersom läraren initierar (I) 

samtal, ofta utifrån redan känt innehåll som på förhand är bestämt av läraren själv. 
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Efter respons (R) från eleverna värderar, eller evaluerar (E) läraren deras svar. Vid 

sådan interaktion förväntas eleverna ge svar på frågor som bestäms och ställs av 

läraren, vilken troligtvis på förhand redan kan svaret. Läraren styr samtalet och 

innehållet och är den som är i fokus i klassrummet. Samtalsdeltagandet domineras 

på så vis av läraren som innehar 2/3 av talutrymmet i klassen.  

 

Inger Lindberg (1996 & 2013) betonar, liksom Cazden (2001) att man i 

klassrummet måste frångå den traditionella IRE-interaktionen och istället försöka 

få till en interaktion mellan elever och mellan elever och lärare som liknar den 

stöttande, kollaborativa interaktionen vid arbete i den närmsta utvecklingszonen. 

De menar att lärande stimuleras om man bättre tar tillvara elevernas erfarenheter 

och använder dem som utgångspunkt i undervisningen samt fokuserar autentiskt 

material som eleverna kan knyta an till. Lindberg (1996, s. 87-89) framhåller även 

att språket måste få används i ett utforskande syfte och för att lösa problem, något 

som är svårt vid den traditionella IRE-interaktionen, men blir möjligt genom olika 

interaktiva arbetssätt. Grupparbete kan om de fungerar vara exempel på sådana 

arbetssätt. Vid grupparbete kan eleverna ges möjligheter att diskutera, förklara och 

förhandla om innehållet, något som är viktigt för förståelsen och lärandet. 

 

Mediering 
I ett sociokulturellt perspektiv är tanken om mediering central. Mediering innebär 

att människan i de lärande aktiviteterna, utöver den mänskliga interaktionen också 

använder och samverkar med olika artefakter, d.v.s. olika fysiska och språkliga 

verktyg. Dessa verktyg har vuxit fram genom historien för att hjälpa oss förstå, 

tolka och hantera vår omvärld. De fysiska artefakterna är föremål som vi tillverkat, 

t.ex. penna, dator, skruvmejsel, medan de språkliga artefakterna är de verbala 

redskap vi använder för kommunikation,och för att begreppsliggöra mental och 

intellektuell kunskap (Säljö, 2010, s. 28). 

 

Artefakterna har en avgörande betydelse för hur vi använder vår kropp och vårt 

intellekt, hur vi gör erfarenheter, d.v.s. lär oss saker, samt hur vi kommunicerar 

och interagerar med andra (Säljö, 2011, s. 24). Utveckling av artefakterna kan 

därför medföra nya sätt att göra erfarenheter på och att kommunicera med andra. 

Innan datorn, internet och sociala medier gjorde entré i våra liv kommunicerade vi 

t.ex. på andra sätt än idag och vi hade inte samma möjligheter till snabb 

information och kunskap. 

 

Sociogenes 
Att förstå lärande under olika samhälleliga villkor handlar ur ett sociokulturellt 

perspektiv om att förstå den historiska förändringen av olika artefakter i 

förhållande till de praktiker och verksamheter de ingår i. Artefakters historiska 

utveckling kallas inom det sociokulturella perspektivet för sociogenes (Säljö, 

2010, s. 29). Säljö (2010, s. 29) skriver angående lärande under olika samhälleliga 

villkor att: 

 

Man måste analysera hur våra färdigheter och våra sätt att tänka är 

beroende av och samspelar med alla de medierande redskap vi har 

tillgång till. 
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Om vi vill förstå lärande av i dag måste vi alltså analysera och granska hur vårt 

sätt att tänka, kommunicera, lära och samspela med andra påverkas av 

förändringen hos de artefakter vi har utvecklat under lång tid och nu har tillgång 

till för att mediera kunskaper och erfarenheter om omvärlden. Lärande i skolan 

måste därför förstås genom att vi för fram de medierande redskapens utveckling i 

förhållande till skolans verksamhet och den omgivande sociala omgivningen, 

samhället. Vi behöver förstå hur våra färdigheter och vårt sätt att tänka är beroende 

av och samspelar med de medierande redskapen som finns att tillgå där. Viktiga 

fysiska och språkliga artefakter som utvecklats med hjälp av IKT som t.ex. datorn, 

internet och olika medier har förändrat vårt sätt att tänka om, tolka och förstå 

världen samt kommunicera om den, vilket vi måste ta hänsyn till i och utanför 

skolan i situationer där lärande förväntas uppstå. 

 

SAMR-modellen 

Den amerikanske forskaren och skolutvecklaren Ruben Puentedura bedriver 

forskning kring IKT i undervisningen. Puentedura tar utgångspunkt i den 

sociokulturella teorin. Hans forskning kan förstås genom perspektivets tankar om 

lärandets villkor i förhållande till de medierande artefakternas utveckling, 

sociogenes. Puenteduras forskning syftar till att ge förståelse för hur IKT kan 

modifiera eller i bästa fall omdefiniera undervisningen och utveckla lärandet 

(Andersson, 2011, s. 53). 

 

Puentedura (2012) betonar att integrering av IKT i sig inte behöver förbättra eller 

effektivisera undervisning och lärande, utan att det är nivån på användningen som 

avgör hur effektivt lärandet blir.  

 

För att synliggöra hur det fördjupade lärandet kan relateras till en nivå av IKT-

integrering i undervisningen har Puentedura tagit fram en teorietisk modell kallad 

SAMR-modellen (Andersson, 2011, s. 53). SAMR-modellen kan tillämpas i 

undervisningen för att stärka elevernas lärande med hjälp av IKT. Modellen 

synliggör fyra olika nivåer av IKT-användning i undervisningen: substitution, 

augmentation, modification och redefinition. På de första två nivåerna sker små, i 

huvudsak funktionella förbättringar i undervisningen, vilka dock är obetydliga vad 

gäller lärande och resultat. På de senare nämnda nivåerna, modification och 

redefinition, kan de digitala resurserna dock medföra sådana förbättringar att 

lärprocesserna kan förändras så att lärandet utvecklas. På de senare två nivåerna 

kan man således få till stånd ett lärande som inte är möjligt utan teknikens hjälp. 

Ett lärande som är meningsfullt, interaktivt och kan ge fördjupade insikter hos 

eleverna.  

 

Med hjälp av tekniken kan läraren t.ex. omdesigna uppgifter och utforma dessa på 

ett sätt som inte är möjligt utan teknikens hjälp. Att använda digitala lärresurser 

som internet och sociala medier i undervisningen kan t.ex. innebära att man 

kommer åt funktioner som annars inte är möjliga.  

SVENSKÄMNET 

Som medierande redskap har skriftspråket traditionellt haft stor betydelse för 

lärandet. Genom att kunna läsa och skriva olika texter ges individer tillgång till 
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deltagande i många meningsskapande aktiviteter i samhället och i skolan (Säljö, 

2010, s. 209). I ämnet svenska ska en väsentlig del av undervisningen syfta till att 

utveckla elevernas läsning och skrivning. Text är och har därför alltid varit ett 

centralt begrepp i ämnet. 

 

I dagens informationstekniska samhälle har läsandets villkor ändrats, liksom synen 

på text. Genom den tekniska utvecklingen har nya audiovisuella medier blivit 

lättillgängliga och information sprids snabbt i samhället. Detta förändrar 

människors sätt att skapa mening och förståelse eftersom bilder och andra 

multimodala resurser idag oftare används för att förmedla kunskap om världen 

(Säljö, 2010, s. 220-223). Kress (2005, s. 6) menar att just bildens alltmer 

betydande roll, i stället för skriftspråket är en revolutionerande förändring i vårt 

digitala samhälle. De traditionella textvärldarna och medierna i samhället och 

skolan ersätts således av nya.  

 

Ett vidgat textbegrepp – en följd av utvecklingen  
Genom att anta ett vidgat perspektiv på text kan man betrakta text ur ett bredare 

perspektiv. En text kan väldigt förenklat beskrivas som något som kommunicerar 

någonting till oss på något sätt. Med ett vidgat textbegrepp menas då att fler 

meningsskapande resurser utöver skrift kan användas för kommunikation och 

meningsskapande. Liberg (2007, s. 7) skriver t.ex. att även medier som film, 

drama och bild kan utgöra texter inom detta synsätt på text: de kommunicerar alla 

något till oss.  Lindgren (2011, s. 14) uttrycker sig på följande vis om ett vidgat 

textbegrepp: 

 

Textbegreppet åsyftar alltså i detta sammanhang inte bara text i form 

av bokstäver utan en rad olika yttringar (ljud, bild, saker etc.) som är 

betydelsebärande och således i någon mening kan läsas. 

 

Lindgrens perspektiv, som sammanfaller med det vidgade textbegreppet kan 

härledas till socialsemiotiken. Semiotik betyder studiet av tecken och 

teckensystem. Socialsemiotiken sätter teckenskapandet i relation till språkets 

sociala funktion: tecken skapas och omskapas utifrån specifika situationer, för 

specifika syften.  Inom socialsemiotiken är resursbegreppet centralt. För att skapa 

mening har olika resurser betydelse. Det kan vara som tidigare nämnts musik, film, 

bild o.s.v. Det som är viktigt att poängtera är att tal och skrift inte ses som de enda 

källorna till kommunikation utan andra representationsformer som bild, musik och 

dyl. kan också skapa betydelser och uttryck (Öhman Gullberg, 2008, s. 36-37).  

 

Att använda sig av multimodala resurser är ett sätt att utgå från elevernas 

erfarenheter: deras medievanor och nätbaserade textvärldar består till stor del av 

multimodala texter. Deras sätt att skapa mening och lära informellt sker oftare 

genom användning av multimodala texter än genom traditionellt skriftbundna. 

 

Literacy: ett vidgat perspektiv på läsning och skrivning 

När man vidgar perspektivet på text till att omfatta även multimodala resurser i 

textskapandet är det nödvändigt att även diskutera en vidgning av det som kan 

hänvisas till svenskämnets kärna: läsning och skrivning. Litteracitet är ett begrepp 
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som kan sammankopplas med läsning och skrivning. Det kan kortfattat beskrivas 

som ett vidgat synsätt på läsning och skrivande som syftar på en individs förmåga 

att kunna läsa och skriva för olika ändamål på ett adekvat sätt, något som är 

fundamentalt för att lyckas i vårt samhälle då viss litteracitet ger tillgång till status 

och ekonomiska vinningar (Wedin, 2006, s. 3). Litteracitet kan inte betraktas som 

en rent teknisk färdighet i termer av att läsa och skriva, utan mer som en social 

praktik, skriver Nilsson, Stranne och Andersson (2011, s. 111).  

 

Ett sätt att se på litteracitet är i termer av tillgång till kunskap och information. Att 

vara litterat innebär således att man har tillgång till och kan behärska och förstå ett 

visst område av kunskap. Ett sådant synsätt möjliggör en vidgad helhetssyn där 

man tar hänsyn till fler faktorer involverade i t.ex. läsande och skrivande för att 

tillägna sig kunskap (Barton, 2006, s. 12). Litteracitet kan då kopplas till flera 

olika domäner av kunskap. I ett tekniskt informationssamhälle som det vi lever i 

idag utvecklas nya litteraciteter snabbt och vi har ett behov av att kunna läsa, 

skriva, förstå och tillgodogöra oss audiovisuella texter i ett digitaliserat samhälle. 

Litteracitet kan alltså inte enbart betraktas ur ett skriftspråkligt perspektiv, utan 

måste vidgas till att omfatta läsning och skrivande av digital media och nya 

visuella textvärldar. Detta är förmågor som behövs för att lyckas i ett digitalt, 

multimodalt samhälle. Sådan litteracitet kan gå under lite olika benämningar som 

t.ex. ”media literacy” (Watkins, 2009) eller ”visual literacy” (Elkins, 2007). 

Andersson (2011, s. 51) skriver att dessa olika fält av nya litteraciteter kan 

underordnas det mer överordnade forskningsområdet ”New Litteracies”. 

 

Ur kursplanen för ämnet Svenska 

I kursplanen för ämnet Svenska är det  tydligt att olika typer av medier och texter 

ska ges plats i undervisningen. Både det vidgade textbegreppet och utvecklingen 

av en vidgad syn på läsning och skrivande, d.v.s. literacy blir synligt: 

 

Lässtategier för att tolka och analysera texter från olika medier. 

 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar 

 

…funktioner för språkbehandling i digitala medier. 

 

Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och 

genomföra muntliga presentationer 

 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med 

varandra till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 

 

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och 

integritet i olika medier. 

 

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och 

massmedier. 
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(Kursplanen för ämnet Svenska, Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011)  

 

Användningen av IKT i undervisningen och det vidgade perspektivet på text, 

läsning och skrivande måste förstås mot samhällets utveckling. Att detta blir 

synligt i läroplanen och kursplanerna tydliggör skolans roll att utveckla förmågor 

och kunskaper hos eleverna som de behöver i ett framtida, globaliserat samhälle. 

 

EU (2007) har tagit fram åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Det är 

kompetenser som unionens medborgare behöver för att kunna anpassa sig till den 

flexibla, snabbt föränderliga och globaliserade värld vi nu lever i. En av dessa 

nyckelkompetenser är digital kompetens, eller digital litteracitet om man så vill. 

Digital kompetens ses som en viktig resurs för individuell utveckling, 

framtidsutsikter på arbetsmarknaden och förmåga att aktivt deltaga i ett 

demokratiskt samhälle. Det ses också som viktigt för att säkerställa samhällets 

utveckling. 

 

Digital kompetens kan kortfattat beskrivas som förmåga att kunna och vilja 

använda IT i skolan, på fritiden och i arbetslivet på ett adekvat sätt samt kritiskt 

kunna granska, hantera, utbyta och skapa information. 

 
 

3. METOD & MATERIAL 

METOD 

Metoden som använts för att svara på syftet är en allmän litteraturstudie. En 

litteraturstudie kan ha olika syften t.ex. att skapa kunskaper om det valda 

problemområdet med utgångspunkt i tidigare forskning och litteratur. En 

litteraturstudie innebär att man skapar en översikt över kunskapsläget inom ett 

visst avgränsat kompetensområde. Ett skäl till att en allmän litteraturstudie görs 

kan vara för att man vill skapa en beskrivande, alternativt syntetiserande, 

sammanställning av området. Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

inkluderas i en allmän litteraturstudie (Friberg, 2012, s. 133). 

 

Ett första steg vid litteraturstudier är att avgränsa det område som ska studeras och 

formulera ett syfte (ibid., s.135). I detta fall formulerades syftet till att generellt 

beskriva hur sociala medier kan användas som en resurs för lärande. Syftet var 

också att mer specifikt beskriva hur sociala medier kan användas för att stimulera 

lärande i ämnet Svenska. 

 

Nästa steg i processen är att söka efter lämpligt material som sedan i efterföljande 

steg granskas, analyseras och sammanställs till ett resultat (ibid., s. 136). 

MATERIALSÖKNING 

Utifrån syftet gjordes sökningar i databasen ERIC Ebsco. ERIC är en databas med 

ett stort antal forskningsartiklar inom utbildning och pedagogik. Sökningar gjordes 

också i Högskolan Dalarnas söktjänst Summon. I Summon finns all litteratur 

Högskolan Dalarna har tillgång till via högskolebiblioteket. Även Google Scholar 

användes för att hitta lämplig litteratur som svarade mot undersökningens syfte.  
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Sökningarna utvidgades genom funktionen ”find similar results”. Funktionen ”find 

similar results” möjliggör fortsatt sökning efter intressanta artiklar som har ett 

liknande innehåll som en specifik, utvald artikel. Sökningarna utvidgades också 

genom manuella sökningar utifrån intressanta artiklars referenslistor. I tabellen är 

artiklar funna via utvidgade sökningar medräknade under urval. 

 

Urvalskriterier 

Samtliga sökningar begränsades till publikationer mellan 2006 och 2013.  Detta av 

den anledningen att facebook och YouTube grundades och introducerades 2004 

respektive 2005. Dessa stora sociala medier har blivit betydelsefulla och påverkat 

ungdomars medieanvändning på internet, varför forskning daterad efter det 

bedömdes vara av särskilt intresse. I ERIC och Google Scholar begränsades även 

sökningarna till ”peer reviewed” och ”fulltext”. Peer reviewed innebär att artikeln 

är kritiskt granskad före publicering och håller en vetenskaplig standard (Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013, s. 61). Språk begränsades till engelska och 

svenska. 

 

 

Figur 1, översiktstabeller sökningar 

 

Sökning i ERIC Ebsco 

SÖKNING SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

1 Social media in 

education 

7601    

2 Social media in 

education AND 

learning AND 

youth  

6 2   

3 Social media in 

the classroom 

AND learning 

AND high school 

311 10   

4 Learning with 

technology AND 

social media 

AND high school  

2 5 5 2 

 

Sökning i Summon, Högskolan Dalarnas söktjänst. 

SÖKNING SÖKORD TRÄFFA

R 

URVAL 

1 

URVAL 2 URVAL 

3 

1 “Social media in the 

classroom” 

47 445    

2 “social media in the 

classroom” AND 

“learning”  AND “high 

school” 

 

15 759    

3 “social media in the 793 10 5  
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classroom” AND 

“learning” AND “high 

school” AND “blog” 

 

4 Sociala medier AND 

svenskämnet 

4 2 2 2 

 

 

Sökning i Google Scholar 

SÖKNING SÖKORD TRÄFFAR URVAL 

1 

URVAL 

2 

URVAL 

3 

1 Sociala 

medier 

svenskämnet 

1380 1 1 1 

2 Blogg 

svenskämnet 

194 2 2 1 

 

 

MATERIALBESKRIVNING 

Materialet som använts för att svara på uppsatsens syfte att beskriva hur sociala 

medier kan fungera som en resurs för lärande består av vetenskapliga artiklar av 

både kvalitativt och kvantitativt slag, samt av annan litteratur så som böcker inom 

området. 

Vetenskapliga artiklar 

Casey, G (2013) The Influence of Classroom Blogging on Elementary Student 

Writing. En del av författarens forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur 

man kan implementera IKT i undervisningen och omdesigna klassrumsaktiviteter 

för att dra nytta av digitala lärresurser som sociala medier i klassrummet. 

Undersökningen var av kvalitativt slag och data samlades in från 

undervisningsplaneringar, observationer och genom reflektioner från eleverna. 

Resultatet visade hur användargenererat innehåll och interaktion i en ”hybrid” 

miljö (där vanlig klassrumsundervisning samspelade med aktiviteter i sociala 

medier) medförde att eleverna blev aktiva och värdefulla deltagare i en gemensam 

kunskapsprocess. Resultatet beskriver också hur eleverna utvecklades av att få ge 

och ta feedback samt publicera arbeten på internet. 

 

Mc Grail, E & Davies, A (2011) The Influence of Classroom Blogging on 

Elementary Student Writing. Syftet var att undersöka hur bloggande i 

undervisningen kan influera elevernas skrivutveckling. Metoden var en kvalitativ 

fallstudie där  elevernas texter före och efter bloggandet utgjorde datan. Resultaten 

visar att eleverna utvecklade sitt skrivande när de nådde ut till en autentisk publik 

som kunde ge feedback. De upptäckte också ”skrivandets kraft” vid 

kommunikation, vilket fick dem att utveckla sitt skrivande. 

 

Digital publics and participatory education (2010)  I artikeln redogör de många 

författarna för vad inkorporerande av sociala nätverk och digital teknologi kan 

erbjuda studenterna i en grundkurs i Engelska. Syftet var just att att undersöka 

detta. Metoden är av kvalitativt slag där deltagarnas erfarenheter och upplevelser 
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av att använda sociala nätverk och digital teknologi ligger till grund för resultatet. 

Resultatet visar bl.a. att sociala medier kan erbjuda en kultur för deltagande och 

kunskapsutbyte studenterna emellan, som fungerar positivt för lärandet. 
 

Abu Bakar, N och Ismail, K (2009) Using Blogs to Encourage ESL Students to 

Write Constructively in English. Artikeln bygger på en undersökning med syfte att 

undersöka hur användbara bloggar är för skrivande och språkutveckling hos 

elever. De har tillämpat en kvantitativ metod där data samlats in via enkäter från 

44 eleverna som deltog i ett bloggprojekt. Resultatet visar att merparten av 

eleverna tyckte att bloggen var motiverande att använda och att den möjliggjorde 

användbar feedback och medförde kritiskt tänkande kring texterna och innehållet. 

Resultatet visade också att den sociala interaktionen som bloggen erbjöd hjälpte 

eleverna att förbättra skrivandet. 

 

Erixon, P-O (2010) Svenskämnet i skärmkulturen.  Artikel skriven som en del av 

författarens forskningsprojekt att studera hur ny teknik och nya medier påverkar 

innebörden i respektive ämne ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv, dvs. ämnets 

paradigm och vad detta får för konkreta konsekvenser för hur ämnet formeras i 

undervisningen. En i huvudsak kvantitativ undersökning där den empiriska datan 

hämtas genom enkäter utskickade till 2000 elever vid sju högstadieskolor. Som en 

del av undersökningen har även kvalitativa intervjuer med verksamma lärare 

gjorts. Artikeln redovisar hur ny teknologi kan erbjuda arbete med det vidgade 

textbegreppet, något som kan gynna svagare elever och hur bloggen kan användas 

för att skapa läs- och skrivlust och för att utveckla svenskämnet. 

 

Thegel, N (2012)  På riktigt. Fyra lärares erfarenheter av blogg i undervisningen. 

En vetenskaplig uppsats på C-nivå med syfte att undersöka lärares syn på blogg i 

undervisningen. Metoden är kvalitativ: genom intervjuer har resultatet uppnåtts. 

Resultatet visar att bloggen kan vara en effektiv pedagogisk resurs som gynnar 

både svagare och starkare elever i deras skrivande. Det som beskrivs som 

motiverande är att skrivandet blir på riktigt och meningsfullt när det når ut till 

autentiska mottagare. Resultatet visar också att lärarna tycker att arbete med det 

vidgade textbegreppet underlättas och engagerar eleverna. 

 

Övrig litteratur 

Diaz, P (2012) Webben i undervisningen. Digitala verktyg och sociala medier för 

lärande. Patricia Diaz har skrivit en bok som belyser undervisning i vårt 

digitaliserade samhälle. Boken bygger på pedagogisk forskning varvat med 

exempel utifrån författarens egen praktik. Boken är uppdelad i två delar. Den 

första delen beskriver IKT-utvecklingen och dess konsekvenser för samhälle och 

lärande. Del två fokuserar mer konkret och praktiskt på hur digitala verktyg kan 

användas i undervisningen 

 

Alexandersson, M & Hansson, T (red.) (2011) Unga nätmiljöer. Nya villkor för 

samarbete och lärande. En antologi som beskriver ungdomars lärande och nya 

medievanor i vårt digitala samhälle. Bokens kapitel består av rapporter från olika  

vetenskapliga fallstudier som gjorts på området, vilka belyser ungdomars lärande 

och medievanor i och utanför skolan. I boken har jag använt en text av Dan 
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Åkerlund som heter ”Ungas lärande i sociala medier” samt en text av Nilsson, M, 

Stranne, S, Andersson, C som heter ”Fattar ni hur det känns?” 

 

Åkerlunds text beskriver övergripande hur unga lär via sociala medier och vilken 

potential sociala medier har för lärande, bl.a. genom möjligheterna till 

webbpublicering och ett autentiskt mottagarperspektiv. 

 

Monica Nilsson, Sonja Stranne och Carina Andersson beskriver i sin text i 

antologin hur digitala, multimodala resurser kan användas för berättande och 

meningsskapande i undervisningen, något som skapar möjligheter och engagerar 

eleverna. Forskaren Monica Nilsson har tillsammans med lärarna Sonja Stranne 

och Carina Andersson undersökt det digitala berättandets  möjligheter och 

begränsningar. 

 

Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 

21
st
 Century. I rapporten belyser författarna ungdomarnas deltagande i den 

rådande nätkulturen. De belyser hur ungdomarna genom aktiviteter i den 

deltagande kulturen som råder på internet där de producerar, delar och tillgodogör 

sig kulturella fenomen via sociala medier bidrar till ett lärande och till erhållande 

av nyckelkompetenser som behövs för ett demokratiskt medborgarskap. 

Författarna lyfter in diskussionen i en skolkontext då den digitala tekniken tycks 

stödja sådana förhållningssätt och lärande som skolan kan dra nytta av. Syftet med 

rapporten är lyfta fram en diskussion gällande frågor som rör ungdomars 

möjligheter och tillgång till engagemang i den deltagande kulturen på nätet och 

hur man ger alla ungdomar möjligheter att utveckla de kulturella kompetenser och 

sociala färdigheter de behöver i ett mediesamhälle. 

 

ANALYS 

Friberg (2012, s. 140) beskriver analysarbetet som bestående av två huvudsakliga 

steg. I det första steget ska den valda litteraturen läsas igenom flera gånger för att 

förståelse för innehåll och sammanhang ska erhållas. I ett andra steg jämförs 

studierna för att se om likheter och skillnader kan urskiljas. Likheterna och 

skillnaderna ligger sedan till grund för själva sammanställningen av resultatet. De 

sorteras och delas in under olika teman som får olika rubriker i resultatet. I denna 

uppsats skapades ett venndiagram för att översiktligt illustrera relationerna mellan 

de olika artiklarnas resultat som sorterats under rubrikerna Webbpublicering med 

underrubrikerna autenticitet och feedback, Deltagande och samarbete, samt Ett 

vidgat textbegrepp. Relationerna beskrivs mer ingående under resultatdelen i 

kapitel 4. 
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Figur 2. Venndiagram 

 
A1: Casey, G (2013) The Influence of Classroom Blogging on Elementary Student Writing. 

A2: Mc Grail, E & Davies, A (2011) The Influence of Classroom Blogging on 
Elementary Student Writing. 
A3: Digital publics and participatory education (2010) 
A4: Abu Bakar, N och Ismail, K. (2009). Using Blogs to Encourage ESL Students to Write 
Constructively in English. 
A5: Erixon, P-O (2010) Svenskämnet i skärmkulturen.   
A6: Thegel, N (2012)  På riktigt. Fyra lärares erfarenheter av blogg i undervisningen. 
A7: Diaz, P (2012) Webben i undervisningen. Digitala verktyg och sociala medier för lärande 
A8: Åkerlund, D. (2011) Ungas lärande i sociala medier. 

A9: Nilsson, M, Stranne, S, Andersson, C (2011) Fattar ni hur det känns? 

A10: Confronting the challenges of Participatory Education: Media Education for the 21
st

 Century 

(2009).  
 

 

4. RESULTAT 
Syftet med denna litteraturstudie är att generellt beskriva hur sociala medier kan 

användas som en resurs för lärande och mer specifikt i ämnet Svenska. 

 

I analysen av litteraturen återkommer flera viktiga aspekter som pekar ut sociala 

mediers potential till lärande och kunskapsutveckling. Jag har delat in dessa 

aspekter under olika teman: webbpublicering med underrubriken autenticitet och 

feedback, samarbete och deltagande samt engagemang med ett vidgat textbegrepp.  

 

Varje tema inleds med en mer generell beskrivning av hur lärande kan stimuleras 

utifrån den beskrivna aspekten för att avslutas med en ytterligare redogörelse av 

vad det innebär i ett svenskämnesmässigt sammanhang. 

 

WEBBPUBLICERING 

I analysen av materialet blev det tydligt att sociala mediers möjligheter till 

webbpublicering, alltså publicering på nätet, är något som bör betraktas som en 

potential för lärande och utveckling. YouTube, bloggar, Twitter och olika wikis är 

exempel på  sociala medier som med viss lätthet kan användas för att publicera 

elevarbeten, texter, reflektioner eller idéer på nätet. 
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Genom webbpublicering kan undervisningsinnehållet kopplas till världen utanför 

klassrummet och bidra till en autentisk dialog med fler autentiska läsare både i 

utanför klassen. Webbpublicering i olika sociala medier erbjuder således 

interaktion med andra som kan gilla, uppmärksamma och ge feedback på elevernas 

arbeten. Just denna autentiska kontakt med omvärlden och den feedback elever 

kan få av andra via webbpublicering av texter i sociala medier framhålls i flera 

studier som en viktig motiverande och engagerande faktor för lärande och något 

som kan bidra till både bättre texter och skrivlust hos eleverna. 

 

Autenticitet och feedback 

Dan Åkerlund (2010, s. 32) skriver att när texter publiceras på nätet ändras 

mottagarperspektivet: en publicerad text på nätet når ut till fler läsare än läraren. 

Det kan förändra elevernas sätt att arbeta med och värdera sina egna texter. Casey 

(2013, s. 22) ger exempel på det i sin studie. Resultaten från studien visar att när 

eleverna arbetade med uppgifter där webbpublicering av texter ingick ökade deras 

engagemang för texten och deras ”critical literacy”, alltså förmåga att själva 

kritiskt analysera sina texter och mer noggrant bearbeta dessa innan publicering. 

Detta eftersom de var måna om att på ett helt annat sätt skriva en bra text när den 

skulle nå ut till flera mottagare än läraren.  

 

Även Patricia Diaz (2012, s. 117) framhåller att fler mottagare kan ge bättre 

studieresultat och motivera till bättre texter. Hon menar att en naturlig följd av att 

få fler, autentiska läsare än bara läraren till sin text medför att eleven lägger ner 

mer arbete, vilket kan generera ett bättre slutresultat. Diaz (2012, s. 117) beskriver 

vidare hur en grupp av hennes elever till en början fann det lite otäckt att publicera 

sina arbeten på nätet, vilka bestod av videoklipp som publicerades på YouTube. 

När eleverna fick positiva kommentarer och många ”gillanden” blev de 

motiverade och ville göra ännu bättre ifrån sig.  

 

Nathalie Thegels undersökning (2012, s. 24) av lärares erfarenheter av bloggen i 

undervisningen beskriver också hur lärarna uppfattar att möjligheterna till fler 

mottagare påverkar lärandet positivt. Flera av lärarna uttrycker hur eleverna tycks 

förstå betydelsen av att skriva på ett annat sätt när deras texter når ut till fler. När 

texterna sträckte sig till fler mottagare än läraren blev de meningsfulla på ett helt 

annat sätt för eleverna. Texterna blev viktiga och fick ett värde beskriver en av 

lärarna. 

 
Abu Bakar & Ismail (2009, s. 49) framhåller hur webbpublicering i form av 

blogginlägg gjorde att eleverna i deras studie gavs möjligheter till snabb feedback 

på sina texter. Att få dela sina texter med andra och erhålla feedback, vilket 

möjliggjordes genom bloggandet, fungerade som motivation för att fortsätta skriva 

och publicera texter: 

 

Blogging, for example, gives more benefits to students in terms of 

sharing their writing in an interactive social environment; thus, this 

will motivate the students to improve their writing (Abu Bakar & 

Ismail, 2009, s. 53).  
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Att få dela skrivandet med flera i en interaktiv och social miljö på nätet motiverade 

alltså eleverna att skriva mer, något som påverkade deras skrivutveckling positivt. 

Efter att ha studerat blogginläggen som eleverna skrev kunde de se att flertalet av 

eleverna skrev längre texter med en mer komplex meningsbyggnad i bloggen än 

annars (2009, s. 50). 

 

Mc Grail & Davies (2011, s. 428) kunde också se hur deras elever motiverades och 

fick bättre självförtroende som skribenter då det successivt växte fram ett 

förhållande till den autentiska publiken. De framhåller att det är viktigt för 

eleverna att få uppleva att texten skrivs för en riktig publik och att skrivande inte 

bara är en ”skolsak” man måste lära sig. Att förstå att skrivandet också innebär ett 

sätt att kunna kommunicera, uttrycka åsikter och göra sin röst hörd framstod som 

viktigt för eleverna och något som fungerade motiverande. I deras studie framhålls 

också hur eleverna motiverades att skriva av kommentarerna och den feedback de 

fick från omvärlden. De poängterar: 

 

We know that writing is as much an individualistic process as a 

social one… Writers write for others, and they need their readers’ 

feedback to continue to refine their ideas and craft (2011, s. 416) 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en bredare, autentisk publik och 

feedback möjliggörs genom användning av sociala medier i undervisningen. Detta 

är funktioner som gör sociala medier till en läranderesurs.  De bidrar t.ex. till att 

eleverna motiveras att skriva bättre texter och engagerar sig i att få dessa så bra 

som möjligt. Elevernas tanke- och idéutveckling liksom skrivutveckling kan också 

stimuleras som en följd av detta då eleverna mer kritiskt granskade sina texter 

innan publicering samt motiverades att skriva mer. 

 

Läs- och skrivutveckling, liksom textarbete är centralt inom ämnet svenska och 

något som genomsyrar undervisningen. Den skärmbaserade läsningen och 

skrivandet i olika sociala medier ligger nära elevernas informella läsning och 

skrivning. Att använda sig av de textvärldar och medier som eleverna nyttjar 

utanför skolan även i skolan kan som litteraturen visar stimulera elevernas 

skrivutveckling och motivera dem att skriva bättre texter.  

DELTAGANDE OCH SAMARBETE 

Flera studier diskuterar också de positiva aspekterna av att enkelt kunna delta och 

samarbeta i en gemensam kunskapskonstruktion. Genom att komma åt andras 

kunskaper kan ett utbyte ske på ett annat sätt än vid traditionell undervisning. 

Olika sociala medier som skolbloggar, YouTube och Wikis kan t.ex. fungera som 

gemensamma plattformar för arbete kring texter och ämnesinnehåll. När 

kunskaperna delas kommer eleverna åt fler perspektiv och kan bredda den egna 

förståelsen för olika fenomen och information. 

 

Att enkelt kunna dela kunskaper och färdigheter med varandra i en hybrid miljö, 

d.v.s. en miljö där undervisningen i klassrummet integreras med sociala medier, 

framhålls t.ex. av Casey (2013, s. 23) som något som stimulerar lärande: 
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The social media features combined with the face-to-face classroom 

enabled a great array of ways for students to construct and share 

their skills and knowledge within this Hybrid environment (Casey, 

2013, s. 23).  

 

I Digital publics and participatory education (2010, s. 148) argumenteras det 

också för sociala mediers potential att erbjuda deltagande och samarbete i ett 

gemensamt kunskapsarbete. Genom att t.ex. använda sociala medier för 

publicering av texter kan man skapa en arena för deltagande och kunskapsutbyte 

eleverna emellan som kan verka positivt på lärandet.  

 

Diaz (2012, s. 118) framhåller också det demokratiska med att kunna samarbeta 

och delta i arbete på nätet, via sociala medier. Hon menar att genom att integrera 

vanlig undervisning med sociala medier kan alla elevers röster och arbeten enklare 

synliggöras. Sociala medier kan på så vis bidra till ett demokratiskt deltagande där 

alla elever medverkar till en gemensam kunskapskonstruktion inom olika 

områden. Diaz (2012, s. 118) beskriver också hur sådant arbete kan ta sin form när 

hon exemplifierar hur hon i en av sina klasser arbetade med gruppdiskussion på 

nätet via mediet Today’s Meet. Eleverna beskrev själva efteråt att den största 

fördelen med detta arbetssätt var att alla kom till tals: diskussionen fungerade på 

ett mer demokratiskt sätt än vid traditionella diskussioner i klassrummet. 

Diskussionerna sparades sedan i Google Docs och laddades upp på en digital 

kurssajt, vilket innebar att diskussionerna synliggjordes och kunde delas inom 

klassen och utanför. De reflektioner som kom upp i diskussionen blev på så vis en 

del av elevernas gemensamma kunskapsbygge. 

 

I Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education For the 

21st Century. (2006, s. 9) resoneras det kring sociala mediers potential till 

deltagande och gemensamt kunskapsbyggande likt det ovan beskrivna att kraften 

ligger i att alla, oavsett social bakgrund, ålder, erfarenheter, status och dyl. kan 

bidra med något i en pågående diskussion. Det ger deltagarna nya infallsvinklar 

och fördjupade kunskaper. I verket ges en hänvisning till Levy’s beskrivning av 

denna process som kan kallas ”collective intelligence”: en process som utvecklar 

hela gruppens kunskaper då deltagares erfarenheter och kunskaper samlas ihop och 

adderas till redan befintliga kunskaper: 

 

As users learn to exploit the potential of networked communication, 

they participate in a process that Levy (2000) calls “collective 

intelligence.”…everyone knows something, nobody knows 

everything, and what any one person knows can be tapped by the 

group as a whole (2006, s. 40). 

 

Som tidigare har nämnts är elevers läs- och skrivutveckling central i ämnet 

Svenska. På olika sätt arbetar man med elevers läsning, läsförståelse och dyl. 

Läsning av skönlitteratur är en viktig del, liksom att få analysera och bearbeta lästa 

texters innehåll. Många lärare använder sig av olika läsloggar där eleverna får 

bearbeta innehållet på olika sätt, ofta skriftligt. Läsloggen utgår kanske från 

lärarinitierade frågor som eleven förväntas svara på skriftligt för att sedan lämna 

in.  

 

http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=700
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=700
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Genom att använda sig av sociala medier, som t.ex. en gemensam blogg där 

samtliga elever kan bearbeta den lästa texten tillsammans gör man läsandet till en 

social praktik, istället för något isolerat. Det betyder att alla elever kan delta i 

varandras läsande och ta del av varandras tankar kring t.ex. en bok på ett helt annat 

sätt. Tillsammans kan då en gemensam diskussion om bokens innehåll, syfte, 

budskap, huvudkaraktärer m.m. ta form där alla elever deltar och bidrar med sin 

röst i det gemensamma kunskapsbygget kring boken. Sociala medier, som bloggen 

i detta fall, kan bli en social arena som stimulerar till demokratiskt deltagande, där 

allas röster blir viktiga i ett gemensamt kunskapsbyggande. Samtidigt som 

läsförståelsen kan stimuleras  

 

ENGAGEMANG MED ETT VIDGAT TEXTBEGREPP 
 

I den rådande konvergenskulturen både möter och producerar ungdomar texter av 

olika slag i sociala medier. Detta ger möjligheter att arbeta med text på olika sätt 

ur ett vidgat perspektiv. Thegel (2012, s. 24) beskriver hur lärarna i hennes 

undersökning uttryckte sig positivt över sociala mediers möjligheter att enkelt 

publicera texter på webben där olika multimodala resurser som ljud, bild och ord 

samspelar. Detta arbete med multimodala texter, menar lärarna i Thegels 

undersökning, har många fördelar, inte minst för att erbjuda andra sätt att 

kommunicera på än genom traditionell skrift. Alla elever är olika och fler eleverna 

kan gynnas om de ges ett större antal möjligheter att uttrycka sig och sina 

kunskaper på än genom skrift. En av lärarna i undersökningen framhåller just att 

skrift är svårt för många elever. Att läsa sig till kunskap, eller uttrycka sina 

kunskaper genom skrift, vilket är det vanliga i skolan, passar långt ifrån alla. 

Arbete med multimodala texter kan på så vis många gånger få fler elever att 

blomma ut och att förstå instruktioner eller dyl. framhåller en av lärarna i Thegels 

undersökning.  

 

Detta framkommer även i Erixons artikel (2010) med syfte att undersöka vad den 

digitala medie- och skärmkulturen har för betydelse för undervisningsformer och 

innehåll i ämnet Svenska. Vid en intervju med en svensklärare framkommer 

uppfattningen att många av de svagare eleverna får en bättre chans att hävda sig 

genom multimodalt textarbete och berättande. Det tror läraren beror på att 

skriftkulturens dominans upphävs, vilket gynnar flera elever som har vad läraren 

beskriver som ”mycket berättande i sig”, men som har svårt att skriva (ibid., s. 

159). 

 

Nilsson, Stranne och Andersson (2011, s. 110) beskriver hur digitalt berättande i 

form av multimodala texter blev en kreativ resurs för deras elever i arbetet med ett 

projekt om likabehandling. De menar att genom det digitala berättandet kunde 

eleverna på ett helt annat sätt ges möjligheter att uttrycka komplexa tankar och 

känslor. De framhåller också särskilt det digitala berättandets potential till 

meningsskapande och kommunikation. Genom de multimodala resurserna som 

kombinerades i de digitala berättelserna fick eleverna fler redskap till sitt 

förfogande då de skulle kommunicera sitt budskap.  Dessa resurser blev kraftfulla 

verktyg för elevernas sätt att kommunicera och skapa mening. Liksom i 

ovanstående studier framhåller lärarna som arbetade med det digitala berättandet 
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hur det engagerade och motiverade många elever, även de som lärarna inte 

förväntade sig det av. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att då sociala medier erbjuder möjligheter att 

arbete med det vidgade textbegreppet kan fler elever motiveras och känna sig 

engagerande. Vid t.ex. berättande och instruktioner kan många elever som tycker 

att skrift är svårt och jobbigt stimuleras genom att få arbeta med t.ex. berättande 

med det vidgade textbegreppet där alltså fler multimodala resurser som bild och 

ljud används. Att vara flexibel och välja arbetsformer utifrån flera elevers behov är 

en viktig del av lärarens arbete. Att möta varje elevs behov och ta till vara deras 

individuella förmågor är viktigt och det vidgade textbegreppet kan således utgöra 

en resurs som tillgodoser dessa behov. 

 

SAMMANFATTNING 

Att integrera sociala medier i undervisningen kan fungera som en resurs för 

lärande både mer generellt och mer specifikt i ämnet Svenska. Sociala medier 

möjliggör t.ex. webbpublicering av texter. Både skriftbaserade texter som i t.ex. en 

blogg och audiovisuella texter som ligger i linje med det vidgade textbegreppet. 

Resultatet pekar mot att det är det förändrade mottagarperspektivet och den 

feedback elever kan få av andra som är betydelsefull ur ett lärandeperspektiv. När 

elevernas texter når ut till flera kan eleverna motiveras att skriva längre texter samt 

arbeta mer med dessa för att få dem så bra som möjligt när de når ut till en verklig, 

autentisk publik. Elevernas ”critical literacy”, d.v.s. förmåga att kritiskt granska 

sina texter kan då öka, liksom deras självförtroende som skribenter, något som 

gynnar deras utveckling. Sociala medier är samarbetsvänliga och kommunikativa 

medier som gör användarproduktion, feedback och interaktion med andra möjligt, 

något som tycks fungera motiverande både i och utanför skolan.  

 

Just samarbete framhölls i många av studierna och fick således en egen rubrik i 

resultatet. Sociala medier t.ex. en klassblogg eller dyl. kan fungera som en social 

arena för samarbete och deltagande, vilket bl.a. kan bidra till ett gemensamt 

kunskapsbygge och lärande. När tankar, erfarenheter och kunskaper delas mellan 

eleverna kan de få fler perspektiv som breddar förståelsen för ämnesinnehåll och 

dyl.  

 

Sociala medier möjliggör också arbete med ett vidgat textbegrepp, något som 

blivit ett etablerat begrepp i svenskämnet. Det vidgade textbegreppet kan engagera 

många elever, särskilt de som tycker att det är svårt att berätta eller ta till sig 

information med det skriftbaserade språket.  

 

 

5. DISKUSSION 

METOD- OCH MATERIALDISKUSSION 

Att metodvalet föll på en litteraturstudie beror på litteraturstudiens möjligheter att 

sammanföra resultat och kunskaper från tidigare utförd forskning. Eftersom syftet, 

som också uppfylldes, var att generellt beskriva hur sociala medier kan användas 

som en resurs för lärande och mer specifikt inom ämnet svenska är metodvalet 
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relevant. Genom att ta del av tidigare forskning som belyser olika aspekter av 

sociala medier och lärande kunde en bredare förståelse för fenomenet erhållas. 

 

Till en början fokuserades artiklar med svenskämnet i fokus, men då det visade sig 

att väldigt lite forskning publicerats som specifikt inriktat sig på svenskämnet och 

IKT-utvecklingen ändrades strategin. Istället gjordes mer allmänna sökningar om 

sociala mediers potential för lärande, vilka sedan kunde kopplas till lärande också 

inom svenskämnet. Försök till sökningar om språkutveckling och sociala medier 

medförde t.ex. att jag kom in på artiklar om elevers språk- och skrivutveckling i 

engelska och engelska som andraspråk. Dessa artiklar inkluderas eftersom det i 

grund och botten handlar om samma saker som är centralt i ämnet Svenska t.ex. 

skrivutveckling och att producera bättre texter.  

 

Då bloggen är ett socialt medium där skriftspråket dominerar texten, till skillnad 

mot helt multimodala texter på t.ex. YouTube, kom detta medium att stå i fokus i 

flera av artiklarna som handlade om elevers språkutveckling på ett eller annat sätt. 

Detta för att det mer specifika syftet att beskriva sociala mediers potential till 

lärande inom svenskämnet skulle uppfyllas Jag vill dock särskilt påpeka att 

bloggen är ett socialt medium med samma möjligheter till deltagande, samarbete 

och möjligheter att producera eget innehåll som andra sociala medier.  Dessa 

aspekter av sociala mediers potential hade troligtvis inte förändrats genom artiklar 

som fokuserade ett annat socialt medium. 

 

En viktig aspekt att påpeka är att mycket av den litteratur och den forskning som 

granskats kraftigt belyser det positiva med ny teknologi, digitaliseringen och 

sociala medier. Fokus har legat på att beskriva fördelarna med att integrera IKT i 

undervisningen och inte direkt belyst problematiska eller negativa sidor. Kan 

hända beror detta på ett behov av att i första hand identifiera och förstå de nya 

villkor för lärande som digitaliseringen givit upphov till. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Sociala medier är en del av ungdomars nya medievanor och karaktäriseras just av 

en social och interaktiv karaktär som möjliggör ett användargenererat innehåll och 

möjligheter till samarbete och kommunikation användarna emellan (Jenkins, 

2006). Att föra in dessa medievanor även i klassrummet tycks ha samma positiva, 

motiverande effekt som i mer informella sammanhang. 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv betonas medieringens och artefakternas betydelse 

för lärandet. Säljö (2010) framhåller att lärande i skolan måste förstås och sättas i 

relation till de medierande redskapens utveckling i förhållande till skolans 

verksamhet och den omgivande sociala omgivningen, samhället. IKT och sociala 

medier är en del av artefakternas utveckling, sociogenes. Dessa artefakters 

betydelse och potential, men också begränsningar, måste alltså studeras för att 

förstå lärande i vårt digitala samhälle. Ruben Puentedura har ägnat sig åt sådana 

studier och funnit att lärandet kan påverkas och utvecklas med hjälp av nya 

medierande artefakter som IKT erbjuder, t.ex. sociala medier. Lärandet relateras i 

Puenteduras SAMR-modell till olika nivåer av IKT-integrering i undervisningen: 
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substitution, augmentation, modification och redefinition. Vid de två senare 

nivåerna kan digitala lärresurser som t.ex. sociala medier ha positiva effekter på 

lärande och kunskapsutveckling som inte är möjliga utan dessa nya medierande 

artefakters hjälp. I resultatet som framkom i denna studie kan vi se hur sociala 

medier om de integreras i undervisningen kan utgöra en resurs för lärande i 

enlighet med de två senare nivåerna i Puenteduras SAMR-modell, modification 

och redefinition. 

 

Resultatet visar t.ex. att webbpublicering kan fungera både motiverande och 

stimulera till bättre texter och skrivutveckling hos eleverna eftersom 

mottagarperspektivet ändras och autenticiteten ökar. Webbpublicering skulle inte 

vara möjligt utan tillgång till internet och sociala medier och kan därför betraktas 

som en läranderesurs möjliggjord av den tekniska utvecklingen. 

 

Resultatet visar också att sociala medier medför möjligheter till deltagande och 

gemensamt skapande av kunskap, då de kan erbjuda en gemensam arena för 

kunskapsutbyte och delande av tankar, åsikter o.s.v. Jag exemplifierade med hur 

man t.ex. kan göra läsandet till en social praktik, i stället för ensam, i ämnet 

svenska genom att använda sig av t.ex. en klassblogg istället för en individuell 

läslogg. Detta kan möjliggöra att elevernas kunskaper och erfarenheter av 

bokläsning kan synliggöras, delas och diskuteras gemensamt. Detta kan i sin tur 

utveckla en bredare läsförståelse av boken, en gemensam kunskap som kan gynna 

alla elever. Detta är svårt att göra utan en gemensam social arena likt den bloggen 

kan erbjuda. 

 

Interaktion 

I det sociokulturella perspektivet framhålls också interaktionen som mycket 

betydelsefull för lärande. Den stöttande interaktionen som uppstår vid arbete i den 

närmaste utvecklingszonen ses som väsentlig för att lärande ska ske. IKT och 

sociala medier kan t.ex. genom ovan beskrivna exempel generera sådan interaktion 

med andra. Vid webbpublicering tillåts t.ex. eleverna att kommentera och ge 

varandra feedback. Sociala medier kan även fungera som en social arena vilken 

möjliggör ett demokratiskt deltagande och gemensamt kunskapsbyggande bl.a. 

genom att eleverna tillsammans tillåts att förhandla om innehållet med varandra 

vilket Lindberg (1996 & 2013) poängterar är en interaktion att sträva efter för att 

lärandet ska bli effektivt. I vanlig klassrumsinteraktion är dock den vanligaste 

formen av interaktion den som kallas IRE. Vid sådan interaktion har läraren ordet 

2/3 av tiden och det inbjuder därför inte till utforskande förhandling om innehållet.  

En annan positiv aspekt av IKT och sociala medier i undervisningen är att man 

enklare kan utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, som vid 

arbete i den närmsta utvecklingszonen. Genom att integrera IKT och medier som 

ligger hand i hand med deras intressen, medievanor och textvärldar kan eleverna 

motiveras och engageras i undervisningen. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att IKT och sociala medier kan fungera 

som en läranderesurs i undervisningen och möjliggöra sådant som annars inte är 

möjligt i den vanliga klassrumsundervisningen. De nya medierande artefakterna i 

samhället ger således nya villkor för lärande och kunskapsutveckling som vi måste 

ta hänsyn till även i skolan, vilket också styrdokumenten gör gällande. Det 
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sociokulturella perspektivet på lärande framhåller just lärande som en process där 

mediering d.v.s. samverkan med andra och med olika redskap, artefakter, är något 

grundläggande för vårt sätt att generera erfarenheter och kunskaper. Interaktionen 

poängteras också och genom att belysa detta i ett skolperspektiv kan man förstå 

vilken interaktion som är av godo för individers lärande och utveckling. Sådan 

stöttande interaktion kan bli möjlig genom att integrera IKT i undervisningen så att 

sociala medier kan användas som en digital läranderesurs. 

 

Svenskämnet  

I svenskämnet syftar mycket av undervisningen till att utveckla elevernas läsande 

och skrivande. Resultatet visar hur elevernas traditionella skriftbaserade texter och 

skrivande kan utvecklas med hjälp av sociala medier som bloggen.   

 

Mottagarperspektivet och autenticiteten som webbpublicering medför gör att 

många elever arbetar mer med sina texter för att få dessa så bra som möjligt. 

Eleverna erhöll s.k. ”critical literacy”, en förståelse för texten och förmåga att 

kritiskt analysera den (Casey, 2013). Skrivutveckling sker som en del av att 

eleverna motiveras att skriva mer då de når ut till en autentisk publik som kan ge 

feedback och kommunicera med dem.  

 

Texterna i vårt digitaliserade samhälle har i högre grad blivit audiovisuella: 

Upprepningmultimodala resurser som t.ex. bilder och ljud har blivit viktiga vid 

kommunikation och meningsskapande. Detta gör att vi måste fundera kring text ur 

ett vidgat perspektiv och också ställa läsandets och skrivandets praktik i relation 

till detta. Vi behöver därför även bredda synen på läsande och skrivande till att 

omfatta såväl multimodala texter som mer traditionellt skriftbaserade. Ett begrepp 

som då blir användbart är litteracitet, som kortfattat kan beskrivas som förmåga att 

läsa och skriva på ett adekvat sätt för olika syften och ändamål. I en digitaliserad, 

audiovisuell värld behöver vi även kunna förstå och kommunicera med 

audiovisuella texter. I svenskämnets kursplan blir det vidgade textbegreppet 

synligt, något som tar hänsyn till just detta. 

 

I resultatet fann jag att IKT och sociala medier i undervisningen medför 

möjligheter att enkelt arbeta med och publicera texter utifrån det vidgade 

textbegreppet. Genom att använda sig av sociala medier och IKT i undervisningen 

utgår man även från elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper, vilket är 

eftersträvansvärt vid lärande enligt Lindberg (1996, 2013) som har en tydlig 

koppling till det sociokulturella perspektivet. Att ta till vara elevernas medievanor 

och de textvärldar de är vana vid att möta på webben visade sig motivera och 

engagera elever som tycker att den traditionella skriftbaserade texten många 

gånger är svår och jobbig att uttrycka sig med.  

 

Arbetet med multimodala texter stödjer även utvecklandet av det som 

övergripande kan placeras in under termen New Literacies (Andersson, 2011), 

alltså förmågan att kunna förstå och läsa texter utifrån ett vidgat textbegrepp, något 

som är nödvändigt i dagens digitala samhälle där bilder och andra multimodala 

resurser blir allt viktigare för att kommunicera. Detta kan även relateras till det 

som EU (2007) kallar digital kompetens, eller litteracitet och som framhålls som 

en av åtta nyckelkompetenser som medborgarna behöver för att aktivt och 
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demokratiskt kunna deltaga och samverka i en globaliserad värld. Att stödja 

utvecklingen av sådan ”digital literacy” hos eleverna är något skolan måste arbeta 

med och som kan gynnas genom användning av sociala medier i undervisningen. 

 

Problematiska aspekter 

Den litteratur och forskning som granskats har i huvudsak fokuserat på att beskriva 

och undersöka de positiva funktionerna av att integrera IKT och sociala medier i 

undervisningen. Det resultat jag erhöll genom granskning av litteraturen blev 

därför av ett väldigt positivt slag, vilket kan tolkas som att jag intar en väldigt 

positiv, icke kritisk, inställning till teknikens möjligheter. När jag gick in i arbetet 

och formulerade syftet var det dock för att jag, som icke teknikfrälst, bättre skulle 

kunna förstå och ta till mig tekniken och använda den i undervisningen.  Jag tycker 

att jag har fått en bättre förståelse och kommer definitivt att integrera IKT i 

undervisningen då det faktiskt finns många fördelar och ger möjligheter att arbeta 

på ett nytt sätt, som inte blir möjligt utan IKT-implementering. 

 

Jag vill dock framhålla att det även finns sådant som jag finner problematiskt. För 

det första om man ser till möjligheterna med webbpublicering, autenticitet och 

feedback förhåller det sig säkert så att detta kan fungera motiverande och 

utvecklande vad gäller skrivning och textarbete. Men bara för att man publicerar 

texter både traditionellt skrivna och multimodala är det ju inte garanterat att dessa 

får många visningar och feedback, vilket faktiskt Diaz (2012, s. 117) också 

påpekar. Vad gäller feedback är troligtvis inte heller all feedback av godo. Att ge 

och ta feedback på ett konstruktivt sätt är något man behöver arbeta aktivt med i 

klassrummet och att detta skulle förändras bara för att skrivande och textarbete 

”goes online” är inte troligt utan kräver lika mycket, om inte mer arbete med dessa 

bitar i klassrummet. Man kan heller inte påverka den feedback eleverna kan tänkas 

få av andra utanför klassen. Även utebliven feedback kan tänkas fungera negativt. 

Att inte få någon feedback alls, medan andra klasskompisar kanske får väldigt 

mycket feedback på sina texter måste troligtvis betraktas som något negativt som 

inte fungerar särskilt motiverande utan snarare ger en känsla av utanförskap och att 

inte vara lika populär som andra i klassen. 

 

Utanförskap och elever som inte vågar ta för sig i klassrummet är relativt vanligt 

och ett problem som man ständigt måste jobba aktivt med i klassrummet. Att 

sociala medier kan erbjuda en arena för gemensamt kunskapande och samarbete är 

något som framhålls i flera artiklar och ur ett lärandeperspektiv måste detta förstås 

betraktas som något positivt. Men, bara för att dessa möjligheter finns är det ju inte 

säkert att deltagande och samarbete blir tillgängligt för alla. De roller eleverna har 

i klassrummet förändras troligtvis inte per automatik i det virtuella rummet och 

problemen med utanförskap försvinner troligtvis inte bara genom möjligheterna till 

deltagande och samarbete. En del elever vågar kanske uttrycka sig och delta i 

större utsträckning på nätet dock inte alla varför problemet kan kvarstå. 

 

SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan man säga att vissa aspekter av sociala medier, t.ex. deras 

samarbetsvänliga och interaktiva karaktär samt möjligheter till att producera och 
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publicera användargenererat innehåll kan fungera som en resurs för lärande och 

utveckling både generellt och i svenskämnet. Att integrera vad man kan kalla nya, 

medierande redskap som IKT och elevernas medievanor i form av t.ex. sociala 

medier i undervisningen kan därför tolkas som något positivt som kan utveckla 

både undervisning och lärande då man kan erhålla funktioner som inte är möjliga 

annars. Undervisningen kan modifieras och omdefinieras för att använda 

Puenteduras terminologi. Då den granskade och valda litteraturen inte i så hög 

utsträckning fokuserar de negativa aspekterna måste man dock ha i åtanke att vissa 

problematiska sidor av IKT-användning och sociala medier i undervisningen 

antagligen kan visa sig. 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna uppsats syftade till att mer generellt beskriva hur IKT och sociala medier 

kan användas som en resurs för lärande och utveckling och mer specifikt i ämnet 

Svenska.  Resultaten ger ingen djupare bild av lärande med sociala medier i 

svenskämnet, vilket kunde vara intressant att belysa och följa upp genom mer 

kvalitativa studier som t.ex. fokuserar elevers och lärares uppfattningar kring de 

aspekter som lyfts fram i denna uppsats. 

 

Jag tycker även att det vore intressant att närmare studera det jag tar upp som 

problematiska aspekter, t.ex. elevers deltagande, utanförskap och roller i 

klassrummet i jämförelse med det virtuella rummet. Är det någon skillnad? Det 

vore också intressant att närmare belysa huruvida feedback alltid är av godo samt 

vad som händer då feedback uteblir vid webbpublicering. Motiveras eleverna 

fortfarande att skriva och göra bättre texter då? Och, kan man se någon markant 

skillnad i lärandet hos olika kategorier av elever, t.ex. p.g.a. genus, etnicitet, social 

status o.s.v. då sociala medier och IKT integreras i undervisningen? 

 

 

6. SAMMANFATTNING 
Då mitt intresse, eller kanske ska jag säga nyfikenhet, för IKT som en pedagogisk 

resurs väcktes redan under vårterminen 2013 ville jag undersöka IKT:s potential 

till lärande närmare. Detta eftersom jag själv inte hade särskilt stora kunskaper 

inom området och såg en möjlighet att bättre förstå varför jag bör använda IKT i 

undervisningen. Då IKT är ett brett område valde jag att begränsa mig till sociala 

medier. Sociala medier är samarbetsvänliga, deltagargenererade och 

kommunikativa medier i den rådande konvergenskulturen, vilka används flitigt av 

ungdomar i dagens digitala samhälle. Dessa medier är en viktig del av ungdomars 

medievanor och har i mångt och mycket ersatt traditionella medier som t.ex. boken 

för informations- och kunskapsutbyte. Att se vad dessa medievanor kan erbjuda 

undervisningen kändes därför relevant. 

 

Syftet formulerades således till att beskriva hur sociala medier generellt kan 

användas som en resurs för lärande. Syftet var också att mer specifikt att beskriva 

hur sociala medier kan användas som en resurs för lärande och utveckling i mitt 

huvudämne Svenska. Två frågeställningar ställdes upp som en hjälp att nå syftet: 
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Vilka möjligheter till lärande ger sociala medier om de integreras i 

undervisningen? 

 

På vilka sätt kan sociala medier användas i svenskundervisningen för att stimulera 

lärande? 

 

Uppsatsen ska förstås mot det sociokulturella perspektivet på lärande. Ur detta 

perspektiv ser man på lärande som en process där kunskaper och erfarenheter 

uppstår genom deltagande i olika verksamheter eller aktiviteter tillsammans med 

andra. Interaktion och mediering är två betydelsefulla begrepp som lyfts fram i 

perspektivet, liksom den närmaste utvecklingszonen. Lärande kan förenklat 

betraktas som ett resultat av interaktion och mediering, d.v.s. samverkan med 

människor samt fysiska och språkliga artefakter. Puenteduras SAMR-modell tas 

upp då den kan relateras till lärande och utvecklingen av nyare s.k. medierande 

artefakter, t.ex. datorn. Modellen är användbar för att förstå lärande med hjälp av 

IKT.  

 

Uppsatsen ska också förstås mot den förändring av medievanor, textvärldar, 

kommunikationsmöjligheter och liknande som digitaliseringen medfört i 

samhället. I skolan blir det synligt i styrdokumenten som t.ex. hänvisar till 

tidsenliga lärverktyg och att eleverna efter avslutad grundskola bl.a. ska ha 

förvärvat en viss teknisk kompetens. I kursplanen för ämnet Svenska kan man på 

flera ställen se hur det som man kan kalla ”ett vidgat textbegrepp”, ett vidgat 

perspektiv på text som omfattar även multimodala resurser, blir tydligt. 

 

Metodvalet föll på en allmän litteraturstudie. Allmänna litteraturstudier syftar till 

att ge en beskrivande sammanställning av redan befintlig kunskap från tidigare 

gjorda studier av kvalitativt och kvantitativt slag. Efter att ett problemområde 

avgränsats görs en materialsökning. Materialet till denna uppsats består av nio 

olika artiklar, vilka granskats och analyserats. För att se hur artiklarna relaterade 

till varandra i analysarbetet gjordes ett venndiagram utifrån tre teman och två 

underteman, vilka sedan också blev rubrikerna i resultatdelen. 

 

Resultatet visar att sociala medier kan fungera som en läranderesurs som kan 

möjliggöra ett lärande och en utveckling av undervisningen som annars inte skulle 

vara tänkbar. Resultatet pekar bl.a. ut webbpublicering som något som kan fungera 

som en läranderesurs. När eleverna publicerar texter via sociala medier motiveras 

de att arbeta mer med texterna för att få dessa så bra som möjligt då de når ut till 

en autentisk publik som kan ge feedback på texter och innehåll. Både texter och 

skrivande kan således utvecklas. Resultatet visar också att sociala medier kan 

fungera som en social arena för deltagande och gemensamt kunskapsbyggande, 

vilket kan ta elevernas lärande till en ny nivå. Även sociala mediers potential att 

arbeta med det vidgade textbegreppet inom ämnet svenska är något som resultatet 

pekar på. Detta arbete med ett vidgat textbegrepp och multimodal text kan 

engagera många elever som tycker att skriftspråket är svårt och jobbigt att ta till 

sig. Detta arbete kan också betraktas som positivt för att stärka elevernas 

litteracitetsutveckling som också måste betraktas ur ett vidgat perspektiv. Att 

kunna läsa, skriva, tolka och förstå texter utifrån ett vidgat textbegrepp är 

nödvändigt i dagens digitala samhälle där bilder och andra multimodala resurser 

blir allt viktigare för att kommunicera. 



 

27 
 

Referenser 
Andersson, Peter (2011) New Literacies i klassrummet. Vägar till en alternativ läs- 

och skrivpedagogik. I: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, vol. 7, nr. 1, s. 

41-64 

 

Abu Bakar, Nadzrah & Ismail, Kemboja (2009) Using Blogs to Encourage ESL 

Students to Write Constructively in English. I: ASEAN Journal of Teaching & 

Learning in Higher Education, vol. 1, nr. 1, s. 45–57. Malaysia 

 

Aukrust, Vibeke G. (2003) Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. 

Teoretiska traditioner och aktuell forskning kring lärarstyrda samtal. I: Dysthe, 

Olga (red.) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Blogg. Nationalencyklopedin (2013) Tillgänglig på: http://www.ne.se/lang/blogg 

[2013-12-12] 

 

Casey, Gail (2013) Social Media in the Classroom: A Simple yet Complex Hybrid 

Environment for Students. I:  Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 

(JEMH), vol. 22, nr. 1, s. 5-22. USA 

 

Cazden, Courtney B. (2002) Classroom Discourse. The Language of Teaching and 

Learning. Portsmouth: Heinemann 

 

Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education For the 

21st Century (2006). Chicago: The MacArthur Foundation. Tillgänglig på: 

 http://www.newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf [2013-10-

27] 

 

Diaz, Patricia (2012). Webben I undervisningen. Digitala verktyg och sociala 

medier för lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Digital publics and participatory education (2010). I: Digital Culture & Education, 

vol. 2, Nr. 2, s. 144-164. USA. Tillgänglig på: 

http://www.digitalcultureandeducation.com/cms/wp-

content/uploads/2010/10/dce1023_mcnely_2010.pdf [2013-10-29] 

 

Eriksson Barajas Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013) 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Friberg, Febe (red.) (2012). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 

 

Gibbons, Pauline (2010). Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. 

Stockholm: Hallgren och Fallgren 

 

Illeris, Knud (2003). Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: 

Studentlitteratur 

 

http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=700
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=700
http://www.newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf
http://www.digitalcultureandeducation.com/cms/wp-content/uploads/2010/10/dce1023_mcnely_2010.pdf
http://www.digitalcultureandeducation.com/cms/wp-content/uploads/2010/10/dce1023_mcnely_2010.pdf


 

28 
 

IT.  Nationalencyklopedin (2013). Tillgänglig på: http://www.ne.se/lang/it/214244, 

[2013-12-12] 

 

It-användning och it-kompetens i skolan (2012). Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F

skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005 [2013-09-30] 

 

Jenkins, Henry (2006) Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. 

New York: New York University Press 

 

Kress, Gunther (2005) Gains and losses: New forms of texts, knowledge, and 

learning. I: Computers and Composition, vol. 22, nr. 1, s. 5-22, USA 

 

Kroksmark, Tomas (2006) Innovativt lärande. Didaktisk tidskrift, vol. 16, nr. 3, s. 

7-29 

 

Lindberg, Inger (1996) Språka samman. Om samtal och samarbete i 

språkundervisning. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Lindgren, Simon. (2011) Populärkultur. Malmö: Liber  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), 

Stockholm: Skolverket 

 

Mc Grail, E & Davies, A (2011) The Influence of Classroom Blogging On 

Elementary Student Writing. I: Journal of Research on Childhood Education, vol. 

25, nr. 4, s. 415-437. USA 

 

Nilsson, Monica, Stranne, Sonja, Andersson, Carina (2011) I: Alexandersson, 

Mikael & Hansson, Thomas (red.) Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete och 

lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En Europeiska referensram (2007) 

Luxemburg: EU. Tillgänglig på: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf   

[2013-09-26] 

 

Sociala medier. Nationalencyklopedin (2013) Tillgänglig på: 

http://www.ne.se/lang/sociala-medier [2013-12-12] 

 

Sociala medier. Wikipedia. Den fria encyklopedin (2013). Tillgänglig på: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier [2013-12-12] 

 

Skollagen, SFS 2010:800 

 

Säljö, Roger (2008) L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I: Forssell, 

Anna (red.) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber  

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier


 

29 
 

Säljö, Roger (2010) Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det 

kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts  

 

Thegel, Nathalie (2012) På riktigt. Fyra lärares erfarenheter av blogg i 

undervisningen. Karlstad: Karlstads universitet 

 

Wedin, Åsa (2006) Litteracitetspraxis – ett begrepp som öppnar för 

skolutveckling. I: Svensklärarföreningens årsskrift. Stockholm: 

Svensklärarföreningen 

 

Åkerlund, Dan (2011) Ungas lärande i sociala medier. I: Alexandersson, Mikael & 

Hansson, Thomas (red.) Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete och lärande. 

Lund: Studentlitteratur 

 



 

 
 

 

 

 

 


