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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En vlogg1 är en video där en person talar direkt in i kameran som om personen talar med en 

annan person. Ordet i sig är en neologism av video och blogg och är ett koncept som uppkom 

2006. Vlogg har utvecklats från en annan typ av CMC (computer-mediated communication), 

den mer välkända bloggen, där användare kan skriva omvända kronologiska inlägg om det som 

intresserar dem. Stephen Pihlaja definierar vlogg som ett talande huvud, en kamera och lite 

redigering. Han tillägger att en vlogg är ett medium som används med möjligheten att uttrycka 

sina åsikter och erfarenheter fritt i ett offentligt rum, online.2 I den här uppsatsen presenterar 

jag vlogg som en potentiell plats för lärande och hoppas på att kunna visa på både möjligheter 

och svårigheter med att använda vlogg som ett religionspedagogiskt medel.  

Jag har valt att i arbetet med denna uppsats göra en egenframställd vlogg. Målet med 

detta är att ur ett religionspedagogiskt perspektiv, analysera hur vloggen interagerar med 

människor.  

När jag skulle välja ett ämne till den vlogg som skulle användas i undersökningen så 

fanns det flera vägar att gå, digital bibelskola, bön eller andlig sång m.m. Jag valde att utgå från 

den apostoliska trosbekännelsen därför att trosbekännelse (credo) är ett fast moment på 

söndagsgudstjänst i Svenska kyrkan och för att den apostoliska trosbekännelsen ofta används 

som credo.3 I Svenska kyrkans projekt Konfirmand 2006 så har 6959 konfirmander fått ta 

ställning till, i vilken grad de håller med om olika påståenden. Några av dessa påståenden 

handlar om hur konfirmanderna trivs med gudstjänsten. Endast 10 % av de tillfrågade 

konfirmanderna känner att gudstjänsten handlar om dem och deras liv.4 Genom innehållet i 

vloggen hoppades jag kunna knyta an till människors vardag. 

                                                             
1 Kan också stavas v-log eller v-logg. Bilden på omslaget kommer från: Matthew Boden,   www.digitallyrefreshing.com 

(http://www.sxc.hu/photo/145972), via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWoman-typing-

on-laptop.jpg hämtad 1/5 2017 16.23  
2 Stephen Pihlaja. Antagonism on YouTube: metaphor in online discourse (London: Bloomsbury, 2014), 2. 
3 Svenska kyrkan Den svenska kyrkohandboken. D. 1, Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingarna : antagen 

för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte. 4. rev. utg. (Stockholm: Verbum, 2010), 118. 
4 Konfirmand 2006: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=802638 hämtad 7/12 2016 10.00. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWoman-typing-on-laptop.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWoman-typing-on-laptop.jpg
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=802638
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1.2. Problemställning och syfte 

Thomas Groome menar att det går att urskilja en nedgående trend när det gäller praktiserad tro.  

Denna trend påverkas av olika faktorer, som det faktum att vi lever i en sekulariserad värld.5 I 

sina reflektioner kring en trosgemenskap som en god läromiljö utmanar Groome läsaren att 

fundera över gamla och nya vägar att knyta människor till gemenskapen.6 Han slår fast att ”vi” 

(den kristna kyrkan) behöver utvecklas och ta vara på de möjligheter som erbjuds via ”webben” 

och digitala medier. Dessa virtuella redskap menar Groome, kan också användas för att bilda 

trosgemenskaper.7  

Hanna Zipernovszky uppmärksammar ett modernt problem, skillnaden mellan äldre och 

digitala generationer8. De som föddes i slutet på 80-talet och senare har växt upp som digitala 

generationer, de är bekväma med teknik, kommunicerar allt mer genom sociala medier och 

ställer andra krav på sin omgivning. De äldre generationerna9 är vana vid en annan slags 

kommunikation och känner sig inte lika hemma i det medialiserade samhället.10 Problemet 

uppstår när de äldre generationerna och de digitala generationerna försöker kommunicera med 

varandra.  Elza Dunkels menar att internet har förändrat villkoren för lärande och 

kommunikation, inte minst genom informellt lärande som är lärande som sker utanför 

klassrummet.11 De digitala generationer som Dunkels talar om i sin forskning är  idag vuxna, 

2003 hade 87% av alla svenska barn tillgång till internet hemma.12 

Av Svenska kyrkan används sociala medier som Instagram, Facebook och YouTube, 

både på riksnivå och av enskilda församlingar.13  

Christopher P. Scholtz menar att skolan måste engagera sig i sådant som unga människor 

upplever som viktigt. Digitala medier (Scholtz fokus ligger på dataspel) blir ett verktyg, inte 

som en moderniserad traditionsförmedling utan snarare ett verktyg för att arbeta med och 

reflektera över unga människors livsvärld, vilket Scholtz identifierar som en av 

religionsundervisningens centrala uppgifter.14 Vlogg är ett socialt medium som främst 

                                                             
5 Thomas Groome Kommer det att finnas tro?: en ny vision för undervisning och växande tro (Växjö: Religionspedagogiskt 

idéforum, 2015), 22. 
6 Groome, 204. 
7 Groome, 212. 
8 Även kallade digitala infödingar. Hanna Zipernovszky, ”Talar du digitalt?” i Religionspedagogisk Tidskrift, nr 23, (2011) 

5–7. 
9 Även kallade digitala invandrare. Zipernovszky, 5–7. 
10 Ibid. 
11 Elza Dunkels Bridging the distance – childrens strategies on the internet  (Umeå: Institutionen för interaktiva medier och 

lärande, Umeå Universitet, 2007), 43–50. 
12 Dunkels, 11. 
13 Svenska kyrkans YouTube: https://www.YouTube.com/user/SVENSKAKYRKAN hämtad 12/1 2016 16.01, Nordmaling 

församlings fb: https://www.facebook.com/nordmalingsforsamling/?fref=ts hämtad 2/12 2016 10.00. 
14 Christopher Scholtz Religious Education and the Challenge of Computer Games (2004) återgiven i Larsson Samtal vid 

brunnar (Lund: Arcus 2009). 117. 

https://www.youtube.com/user/SVENSKAKYRKAN%20hämtad%2012/1%202016%2016.01
https://www.facebook.com/nordmalingsforsamling/?fref=ts
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förekommer på YouTube. YouTube är för många en del av det vardagliga livet. Ett sätt att 

bemöta det faktum att till exempel konfirmander inte känner igen sig i gudstjänsten kan därför 

vara att möta dem där de befinner sig hellre än att förvänta sig att de kommer till kyrkan. För 

att kunna göra det behöver kyrkan kunskap om digitala läromedel och  dess möjligheter och det 

är just en sådan kunskap som den här uppsatsen ämnar bidra med. 

Syftet med föreliggande studie är mer specifikt att bidra med kunskap om vloggens 

funktion och lämplighet som religionspedagogiskt verktyg. 

1.2.1 Problemformulering och arbetsfrågor 

Genom att göra en kristen vlogg som är ämnad till att introducera kristen tro och fungera som 

en startpunkt för teologiska diskussioner så vill jag alltså med hänvisning till uppsatsens syfte 

inte bara undersöka hur vlogg-mediet fungerar och tas emot av respondenter, jag vill även 

analysera om vloggen är ett lämpligt religionspedagogiskt verktyg. Är det överhuvudtaget 

önskvärt att använda vlogg för att undervisa i kristen tro? Följande arbetsfrågor har formulerats 

för att underlätta arbetet: 

- Hur åstadkoms en ändamålsenlig vlogg? 

- Spelar det någon roll vem respondenten är? 

- Vilka är för och nackdelarna med vlogg som ett verktyg för att undervisa i kristen tro? 

1.3 Teoretiska perspektiv och analysredskap 

Vloggen som medium existerar i en medialiserad kontext. 15 I följande avsnitt ges en överblick 

på vad medialisering innebär för att ge läsaren en förståelse av hur vlogg som medium inverkar 

på människors liv. Stig Hjarvard beskriver hur mediers logik påverkar hur medier används och 

tas emot av mottagare, eftersom fokus i den här uppsatsen ligger på användningen av ett digitalt 

medium är det viktigt att kritiskt reflektera över mediets logik och kontext.16 

Till följd av medias utveckling påverkas vårt samhälle i allt större grad av medias 

inflytande i vår vardag. I sin artikel om samhällets medialisering diskuterar Hjarvard hur  media 

inverkar både på samhället i stort och på individers kommunikation.17 Medialisering refererar 

till medias utveckling och förstås här som en process som har utvecklats sedan slutet av 1900-

talet i främst västerländska samhällen. En effekt av medialiseringen är att media får ett större 

inflytande över våra liv, till exempel så sker kommunikationen med och mellan institutioner i 

                                                             
15 Stig Hjarvard. Samfundets medialisering -En teori om mediernes forandring af samfund og kultur (Nordicom-Information 

31: 2009), 1–2, 5–35. 
16 Hjarvard, 6. 
17 Stig Hjarvard och Mia Lövheim (red) Mediatization and religion (Göteborg: Nordicom, 2012), 207. 
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större grad än tidigare, via media.18 Medialiseringen av samhället innebär att medias status idag 

är mer komplicerad än tidigare, media är idag både en självständig institution men har samtidigt 

en viss kontroll över hur andra institutioner kommunicerar. Dessutom påverkar media långt 

mycket mer än bara institutioner: politik, familjer och organiserad religion påverkas också av 

samhällets medialisering. Medias utveckling innebär att vi kan kommunicera på nya sätt, 

samtidigt är vi begränsade av mediernas logik alltså de begränsningar som finns i mediet själv. 

Medierad interaktion innebär att en självständig aktör kan optimera en social interaktion till sin 

fördel och kommunicera med mindre ansträngning. Samtidigt så kan media försvåra 

kommunikationen, till skillnad från interaktion, ansikte-mot-ansikte, så kan det i medierad 

interaktion vara svårt att läsa av mottagarens reaktioner.19 

Dunkels benämner de barn som växt upp med en ny slags medievana som digitala 

infödingar. Dessa generationer tillägnar sig på ett annat sätt än tidigare generationer kunskap 

med hjälp av media och internet.20 Zipernovszky beskriver vikten av att ta vara på de digitala 

generationernas kunskaper eftersom de ofta har bättre kunskap än äldre generationer när det 

kommer till digitala medier.21 

Norma Cook Everist beskrivning av vad som utgör en god lärandemiljö används 

återkommande genom uppsatsen. De faktorer hon anger som betydelsefulla för en god 

lärandmijö används som en teoretisk grund att analysera informanternas svar. Cook Everist 

återkommer sedan i diskussionen där jag använder samma faktorer för att diskutera den 

insamlade datan. För en mer djupgående genomgång av Cook Everists resonemang kring 

lärandemiljö se forskningsöversikt (1.5). 

1.4 Metod 

Arbetsgången i uppsatsen kan delas in i tre olika delar, skapandet av vloggen som ligger till 

grund för uppsatsen, undersökning och analys av materialet samt teoretisk tillämpning. De 

praktiska aspekterna av processen gås igenom i följande avsnitt. 

1.4.1 Kvalitativ studie 

Jag har genomfört en undersökning med kvalitativa skriftliga intervjuer. Informanterna har tagit 

del av fyra korta delar av en vlogg22 och sedan svarat på frågor relaterade till det material de 

tagit del av. Det finns enligt Robert Burgess vissa attribut som återfinns i alla seriösa kvalitativa 

                                                             
18 Hjarvard, 3. 
19 Hjarvard, 23. 
20 Dunkels, 41. 
21 Zipernovszky, 7. 
22 Vloggen: https://www.youtube.com/channel/UC-7KhP0z8mDQ-IlMS_Z8ubA 
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studier. Här återger jag fyra (av de tio) attribut som jag tagit fasta på i min undersökning för att 

garantera att det är en seriös intervjustudie. De fyra kriterierna har valts ut för att de bedömts 

som aktuella i mina studie: 

 

- Observationerna relateras genomgående till social, kulturell och historisk kontext. 

- Datainsamlingen förväntas generera överraskande resultat och är därför så öppen som möjligt. 

- Forskaren vågar gå nära sitt undersökningsobjekt och deltar i större eller mindre omfattning i 

livet på det fält hen undersöker. 

- Forskaren försöker att inte störa det normala livet på fältet. Hen är också mån om att iaktta 

etisk försiktighet, garantera konfidentialitet m.m23 

 

I denna studie har målet varit att hela tiden synliggöra och analysera den kontext som 

observationerna gjorts i, eftersom de skriftliga intervjuer som genomförts inte följts upp så har 

jag istället försökt att kartlägga kontexten genom att inleda intervjuerna med några 

flervalsfrågor om informanternas livssituation.24 Det finns också en fråga med svar i fritextform 

där informanterna ombeds beskriva hur de använder YouTube samt en fråga där informanterna 

får möjlighet att fritt lägga till övriga kommentarer och tankar. För att uppmuntra fria och öppna 

svar har informanterna fått en kort presentation där jag muntligt introducerat syftet med detta 

arbete och presenterat mig själv. Utöver det har jag inte kommenterat eller diskuterat vloggen. 

Informanterna har svarat enskilt, utan respons eller kommentar från min sida. Min egen och 

mina informanters livsvärld går in i varandra på olika sätt, jag har låtit det vara så utan att 

kommentera det mer än att tydliggöra att min roll i det här sammanhanget är forskare. Tonen 

mellan mig och informanterna skulle jag genomgående beskriva som informell. 

1.4.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilteten berör huruvida undersökningen kan upprepas vid ett annat tillfälle och uppnå 

liknande eller samma resultat. Validiteten syftar på huruvida mätinstrumenten korresponderar 

med undersökningens syfte och hur giltiga de erhållna resultaten kan sägas vara. Dessa begrepp 

menar Per Gunnar Svensson och Bengt Starrin till viss del kan vara svåra att applicera på en 

kvalitativ studie.25  

                                                             
23 Robert Burgess In the field. An introduction to Field Research (London Routledge, 1990) återgiven i Kvalitativa studier i 

teori och praktik Per Gunnar Svensson och Bengt Starrin (Lund: Studentlitteratur, 1996), 93. 
24 Ålder, pronomen, andlig syn. Se bilaga 1 
25 Per Gunnar Svensson och Bengt Starrin Kvalitativa studier i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 1996), 209-223. 
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Samtliga frågor och korresponderande svar i den skriftliga intervjun berörs i analysen och 

kopplas till uppsatsens arbetsfrågor. Härigenom är kopplingen mellan resultat och syfte  

återkommande igenom uppsatsen, på så sätt valideras forskningen. För undersökningen har 

skriftliga intervjuer använts vilket har lett till gedigen data och relativt öppna frågor.26 

1.4.3 Tillvägagångssätt 

I skapandet av vloggen utgick jag från de sex faktorer för en god lärande miljö som Cook Everist 

redogör för och försökte skapa en vlogg med pedagogiskt innehåll med hänsyn till dessa 

faktorer.27 

1.4.3.1 Vlogg 

I skapandet av vloggen Jag tror som skulle relatera till de skriftliga intervjuerna behövde jag ta 

ställning till hur vloggen skulle utformas. I processen tog jag beslut kring följande faktorer: 

För det första tog jag beslut om hur formatet skulle utformas pedagogiskt. Jag valde att 

göra alla delar korta, runt 4 minuter för att undvika att vloggen skulle bli för lik en föreläsning 

eller predikan. 

För det andra tog jag beslut om vilken bakgrund som skulle användas samt klädval, 

placering av kameran m.m. I följande tabell (tabell 1) presenteras en översikt över gemensamma 

drag och faktorer i de vloggar som jag har analyserat. Tre faktorer återkommer i en majoritet 

av de vloggar jag har tittat på och dessa faktorer har jag återskapat i min vlogg; Byte av 

bakgrund och kläder. Hög energi. Stort kroppsspråk. Jag valde att ha samma bakgrund till de 

två första delarna men sedan byta till del 3 och 4. Jag står upp i samtliga delar för att kunna 

skapa mer energi i videorna. Jag försöker att ha ett så stort kroppsspråk som möjligt. Att många 

vloggare jag analyserat väljer att göra så här kan ha att göra med intentionen att göra ett 

personligt tilltal mer intressant trots att de inte kan se mottagaren och kommunicera direkt. I ett 

försök att engagera mottagaren så uppmuntrar vissa vloggare tittarna att ta en aktiv del i vloggen 

genom att till exempel kommentera. Detta förekommer till exempel i ThatChristianVlogger och 

är ett sätt för vloggaren att interagera med mottagarna. Jag har tagit fasta på detta i vloggen Jag 

tror för att knyta an till Thomas Groomes betoning på vikten av att engagera mottagaren/den 

lärande och ta hänsyn till den lärandes miljö.28 I flera av vloggarna används ordbilder, antingen 

då bibeltexter läses eller för att understryka viktiga ord, detta förekommer bland annat hos Jon 

Jorgensen och The Bible Project.  

                                                             
26 Bilaga 1. 
27 Norma Cook Everist The church as learning community: a comprehensive guide to Christian education (Nashville TN: 

Abingdon Press, 2002), 81-88. 
28 Groome, 320. 
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Tabell 1: Gemensamma metoder i sex kristna vloggar 

ThatChristianVlogger Byter bakgrund Hög energi Stort kroppsspråk Efterlyser 

kommentarer. 

Ordbilder 

The Bible Project  Hög energi   Ordbilder 

Kristoffer Aspén Byter bakgrund Hög energi Stort kroppsspråk  Ordbilder 

JonJorgenson Byter bakgrund Hög energi Stort kroppsspråk  Ordbilder 

Filadelfiakyrkan Byter bakgrund     

Min vlogg Byter bakgrund Hög energi Stort kroppsspråk Efterlyser 

kommentarer. 

Ordbilder 

 

Som tabell 1 visar så har jag inkorporerat de drag som återkommer i flera vloggar i min vlogg. 

Jag har också tagit fasta på ThatChristianVloggers metod för att engagera mottagarna, nämligen 

efterlysa kommentarer. 

För det tredje tog jag beslut om hur jag skulle gå tillväga för att göra vloggens 

innehåll pedagogiskt. Influerad av Ernst Nipkows pedagogiska modell (se forskningsöversikt) 

har jag i vloggen utgått från teologiska resonemang och sedan försökt att göra framförandet 

pedagogiskt. Vilken metod som uppnår bäst resultat beror vanligtvis på samspelet mellan 

pedagogen och gruppen/den lärande.29  

Speciellt för vlogg-mediet är att avsändaren/pedagogen har väldigt lite kontroll 

och insyn i vem den lärande är, vem som helst med full tillgång till YouTube har också tillgång 

till vloggen, unga, gamla, män, kvinnor och andra. Trots detta så kan en vlogg inte rikta sig 

till ”alla”, det skulle vara omöjligt att ta hänsyn till den lärande och skapa bra lärorum om den 

lärande är alla och ingen. Jag valde att ha en kristen inriktning på vloggen. 

En vlogg beskrivs av Pihlaja som en kommunikation av personliga åsikter i 

varierande grad, åsikter som på något sätt görs intressanta även för mottagaren.30 Vloggaren 

erbjuder erfarenheter eller tankar till andra som i sin tur kan kommentera eller svara med egna 

vloggar. Vloggmediets logik skiljer sig på flera punkter från andra undervisningssituationer 

exempelvis när det kommer till hur kommunikationen sker (direkt eller indirekt 

kommunikation). Därför uppstår svårigheter när det kommer till att koppla vloggmediet till 

pedagogiska modeller, t.ex. den sammanställning av pedagogiska synsätt som presenteras av 

Rune Larsson.31 Avsändarens roll i en vlogg kan beskrivas på följande sätt: 

                                                             
29 Cook, Everist, 23. 
30 Pihlaja, 2. 
31 Rune Larsson Samtal vid brunnar (Lund: Arcus 2009), 66. 
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- Vloggaren är ofta mer av en medmänniska än en auktoritet. Ett exempel på detta är att 

vloggare inte förväntas redovisa sina källor på samma sätt som en föreläsare eller 

forskare inom den akademiska världen kan förväntas göra.32  

- Det är inom vlogg-världen acceptabelt och i vissa fall uppmuntras det, att tycka; att 

förmedla egna åsikter gärna på ett lättsamt och lekfullt sätt.33 

- Vloggaren ska samtidigt engagera tittarna på något sätt, annars blir den inte populär, 

den är trots allt skapad för någon. ThatChristianVlogger beskriver sin vlogg på följande 

sätt:  

 

Welcome to ThatChristianVlogger! My name is Justin Khoe and I am a Christian YouTuber & Christian 

Vlogger. In each video I share an encouraging worship thought that I hope will be a blessing to you! I 

teach at a Bible College, am married to the love of my life, am an avid weightlifter and enjoy making 

YouTube videos. My goal is to create a space on YouTube where you can find inspiration in the form of 

daily vlogs and experience "faith in first person”.
34 

 

Justin beskriver här hur han delar en ”uppmuntrande tillbedjande tanke” som han hoppas ska 

vara en välsignelse. Språket är informellt, ändå så är det Justin som är läraren och tittaren som 

är eleven. Som det senare ska framkomma i min undersökning används ofta YouTube som ett 

verktyg för att lära sig saker. Det är dock inte lika tydligt vilken pedagogisk syn som passar 

bäst in på vloggmediet, kanske för att vloggmediet som Hjarvard påpekar, skapar sina egna 

regler och har en egen styrningslogik.35 

1.4.3.2 Personligen framställd vlogg 

Den vlogg jag skapat heter Jag tror och består av fyra delar. De fyra delarna behandlar olika 

strofer ur den apostoliska trosbekännelsen. Nedan går jag kort igenom innehållet i varje del. 

 

Del 1 

Del 1 behandlar den första halvan av den första meningen i den apostoliska trosbekännelsen: 

”Vi tror på Gud Fader Allsmäktig”. Del 1 ger perspektiv på hur en kan tänka kring begreppen 

Fader och Allsmäktig. 

 

 

                                                             
32 Pihlaja, 18. 
33 Pihlaja, 61. 
34 https://www.YouTube.com/user/godhasgiventruly/about Hämtad 2016-11-16 12:13. 
35 Hjarvard, 13. 

https://www.youtube.com/user/godhasgiventruly/about%20Hämtad%202016-11-16
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Del 2 

Del 2 behandlar den andra halvan i den första meningen i den apostoliska trosbekännelsen; 

”Himmelens och jordens skapare.” Denna del behandlar jordens skapelse och försöker 

presentera ett sätt att förena vetenskap och religion. 

    Del 3 

Del 3 behandlar strofen ”Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre” 

Ord som problematiseras i den här delen är Son, Människoson och Herre.36 

Del 4 

Del 4 behandlar den första strofen i den sista delen i apostoliska trosbekännelsen ”Vi tror ock 

på Helige Ande”, den lyfter fram ordet för ande på hebreiska men också på teckenspråk för att 

nyansera begreppet. Jag försöker också ”knyta ihop säcken” med att sammanfatta samtliga 

delar. 

I denna studie har informanterna delats in i tre grupper. Grupperna har var för sig sett 

fyra delar av vloggen Jag tror och sedan individuellt besvarat en skriftlig intervju. Tanken var 

från början att informanterna skulle ingå i en konfirmandgrupp (A), en grupp med personer med 

avsikt att arbeta i Svenska kyrkan (B) samt en grupp där medlemmarna inte delar en religiös 

kontext (C). Grupp C skulle träffas på campus, och framförallt vara öppen för de som intresserar 

sig för undersökningen, oavsett tro eller livssituation. För att skapa gruppen, skapade jag en 

facebookgrupp där jag bjöd in 255 personer, samtliga fanns på min vänlista på Facebook. Det 

enda urvalskriteriet jag jobbade efter var att inte bjuda in de som jag visste saknade 

grundläggande kunskap i svenska eftersom det talade språket i vloggen är svenska. Snabbt 

uppkom frågan från intresserade om det gick att medverka på distans. Jag beslöt då att erbjuda 

det alternativet. På Campusträffen så dök sedan endast en informant upp. Informanten ville 

delta i studien men det hade varit omöjligt att garantera informantens anonymitet. I samråd med 

informanten flyttades hen därför till internetgruppen. Grupp C blev därmed en renodlad 

internetgrupp. 

1.5.4 Etiska överväganden 

Eftersom jag i min studie använder intervjuer för att få reda på informanternas åsikter kring 

vlogg så tog jag hänsyn till Vetenskapsrådets krav och rekommendationer i utförandet av min 

studie.37 

                                                             
36 Dessa ord används för att tala om Jesus, i credot och bibeln 
37 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 1/12 2016 19.49 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf%20hämtad%201/12
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- Informationskravet: Innebär att samtliga informanter ska upplysas om att all medverkan 

är frivillig och att medverkan när som helst kan avbrytas. Samtliga informanter har valt 

att medverka i min undersökning och informerats om att undersökningen är frivillig. 

- Samtyckeskravet: Konfirmandernas vårdnadshavare tog på förhand del av information 

om undersökningen och sin rätt att inte medverka. Samtliga informanter informerades 

på förhand om att undersökningen skulle genomföras på ett visst datum och kunde 

därmed välja att avstå utan att ställas tills svars för sitt val. 

- Konfidentialitetskravet: Innebär att insamlad data ska behandlas så att enskilda 

människor inte kan identifieras av utomstående. Informanterna i denna studie kan inte 

identifieras och har tilldelats fingerade namn. Intervjuerna har kodats för att de ska gå 

att identifiera utan att äventyra anonymiteten. 

- Nyttjandekravet: Innebär att forskningen inte får missbrukas. Uppgifterna i denna 

undersökning och uppsats, kommer inte att användas till något annat än att uppfylla det 

syfte som angetts. 

 

Samtliga frågor i den skriftliga intervjun är utformade för att uppmuntra öppna svar och 

relaterar direkt till vloggen som informanterna tagit del av och till uppsatsens syfte. 

Kristna församlingar i Sverige lämnar inte ut kontaktuppgifter till sina medlemmar, att 

nå ut till informanter medför därför vissa svårigheter. All medverkan i undersökningen är 

frivillig. Eftersom undersökningen sker via skriftliga intervjuer utan möjlighet till 

komplettering (eftersom alla intervjuer är anonyma) så behövdes ett gediget informantunderlag. 

Eftersom jag bedömde det som svårt att inom tidsramen etablera kontakt med så många 

informanter som motsvarade mina önskemål (viss variation i ålder, kön och andlig syn) så valde 

jag att söka informanter inom mitt kontaktnät. Informanterna är bekanta samt bekantas bekanta. 

Eftersom det mellan grupperna varierade i ålder och kontext så ansträngde jag mig för att 

etablera en liknande relation till alla informanter genom att presentera mig för alla på ett 

liknande sätt.  

Eftersom jag valt att analysera vloggmediet behövde jag en vlogg att utgå ifrån men 

även vloggen behövde uppfylla vissa kriterier (kristen och med målsättningen att vara 

pedagogisk). Den befintliga vlogg som kom närmast att uppfylla dessa kriterier var Kristofer 

Aspéns vlogg men då uppstod istället andra problem; är det etiskt riktigt att skriva om och 

analysera en annan människas vlogg? Hur mycket behöver den människan i så fall vara med i 

processen? Vad händer om personen i slutändan känner sig kränkt av uppsatsen? För att hitta 
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en tillfredställande lösning valde jag att själv ta rollen som avsändare och göra en vlogg med 

de förutsättningar som var nödvändiga för undersökningen. 

För att inte göra ett ställningstagande kring hur många kön det finns eller riskera att 

utesluta något kön har informanterna fått ange vilket pronomen de föredrar, hon kopplas 

traditionellt men inte nödvändigtvis till en person som identifierar sig som kvinna, han till man 

och hen till personer som inte vill definiera sig i enlighet med konventionella könsnormer.38 I 

fortsättningen benämns de som angett ”hon” som personligt pronomen som kvinnor eller 

flickor, och de som angett ”han” som män. De som valt pronomet hen kallas fortsättningsvis 

vid sitt personliga pronomen. Det är problematiskt ur en etisk synpunkt att tilldela personer som 

inte identiferar sig med konventionella könsnormer ett normativt kön, därför väljer jag att inte 

göra det. 

Jag är studerar till präst i Svenska kyrkan. Jag nämner varken min identitet som kristen 

eller mina studier i vloggen men jag är likafullt färgad av min kontext, detta har oundvikligen 

påverkat den vlogg jag gjort. Jag hänvisar också till Svenska kyrkan vid några tillfällen i 

uppsatsen, detta är ett medvetet val eftersom Svenska kyrkan är ett stort samfund i Sverige och 

det konfessionella sammanhang som jag har mest erfarenhet av. 

1.4.5 Grounded Theory 

Analysen av insamlad data sker i metodhänseende med utgångspunkt i Grounded Theory som 

den beskrivs i Svensson och Starrin. Grounded Theory (GT) utgår från den data som insamlats. 

39 Det första steget är att med en så öppen inställning som möjligt studera vad datan förmedlar 

för att sedan gå in på detaljer och först i ett senare skede koppla detta till en eller flera teorier. 

I kodningens första fas har jag jobbat med öppen kodning och analyserat varje grupps svar för 

sig. Som grund att stå på i kodningsarbetet har jag använt frågorna: Vad uttrycker de data jag 

har? Vad uttrycker denna händelse eller företeelse för någonting? Vad är det egentligen som 

händer i data?40 

Utifrån dessa frågor har jag försökt få en övergripande bild av informanternas svar 

för att sedan gå vidare till selektiv kodning då jag kodat datan inom ramverket av specifika 

faktorer, som tidsaspekten, fysisk miljö m.m. I den selektiva kodningen har jag låtit vissa 

informanter komma till tals utifrån de intervjuer som har bedömts ha mest substans och något 

att bidra med till en senare diskussion om lärande.  

                                                             
38  http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hen hämtad 2/12 2016 11.30. 
39 Svensson och Starrin, 103 ff. 
40 Svensson och Starrin, 109–110. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/hon%20hämtad%202/12
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1.4.6 Avgränsningar 

Informanterna har, som tidigare angivits bildat tre grupper: 

- en grupp med 24 konfirmander (varav 19 medverkade i intervjun). 

- en grupp med 8 vuxna individer som studerar eller överväger att studera till en 

profession inom Svenska kyrkan. 

- Samt en grupp som består av 5 individer som uttryckt intresse av att vara med i studien 

i ett öppet Facebookevenemang. Denna grupp har gjort intervjun över internet. 

Internetgruppen delar inte ett religiöst sammanhang på samma sätt som de andra 

grupperna, den gruppen har därför fungerat som en kontrollgrupp41 i första hand. 

Undersökningen är geografiskt avgränsad så till vida att de två grupperna som samlats på 

samma plats befunnit sig i Västerbottens län. Den tredje gruppen består av människor som 

befinner sig på olika platser i Sverige. Den vlogg som skapats för undersökningen har en uttalat 

kristen prägel.  Religionspedagogik existerar både inom skolans värld och inom 

trosgemenskaper.42 Vloggens fokus är på religionspedagogik inom trosgemenskaper, och på 

hur den moderna religionspedagogiken i trosgemenskaper i Sverige kan berikas av digitala 

medier. Larsson delar in religionspedagogiken i fyra kunskapsområden.43 Den här uppsatsen är 

placerad och rör sig i huvudsak inom det filosofisk-teoretiska området och 

församlingspedagogikens område. Uppsatsen kommer således inte att beröra den 

skolorienterade religionspedagogiken överhuvudtaget. De historiska områdena lämnas också 

utanför uppsatsen. 

1.5 Forskningsöversikt 

Norma Cook Everist diskuterar hur meningsfullt lärande äger rum. Hon beskriver hur lärande 

äger rum i så kallade ”learning communities” här kallade lärandegemenskaper.44 Hon 

problematiserar specifikt hur kyrkan som lärandegemenskap förhåller sig till frågan om 

medlemskap och inklusion/exklusion. Om för mycket fokus läggs på medlemskap finns en risk 

att personer som vill och behöver vara del av lärandegemenskapen exkluderas. Hon beskriver 

                                                             
41 I det här fallet innebär kontrollgrupp att den gruppen inte befinner sig i en gemensam religiös kontext. Gruppens syfte var 

alltså att synliggöra huruvida informanternas reaktioner på något sätt gick att koppla till deras religiösa kontext. 
42 Larsson, 20. 
43 Ibid. 
44 Cook Everist, 23. 
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att människor kan vara på olika ställen i sin ”resa till tro” och att en lärandegemenskap måste 

vara öppen för detta.45 Jag återkommer till ”resa till tro” i uppsatsens diskussionskapitel.  

Cook Everist identifierar följande goda ramar i en lärandemiljö: trygg, pålitlig, 

gästvänlig och hälsosam.46 Dessa ramar har jag förhållit mig till i skapandet av den 

egenframställda vloggen. Jag berör också några av dem i diskussionsdelen. Hon menar att 

följande faktorer måste tas i beräkningen när det kommer till en god lärandemiljö: 

 

- Den fysiska faktorn: Denna faktor refererar till platsens fysiska miljö, är det rörigt eller 

högljutt runt omkring oss så påverkar det vår förmåga att ta till oss information. 

-  Tidsfaktorn:  När och hur länge undervisning äger rum kan påverka lärandet, kanske 

väljs en tid som är svår för många att passa in i schemat, isåfall kanske deltagarantalet minskar. 

Tid är viktig för alla människor och behöver respekteras i en lärandemiljö. 

- Auktoritetsfaktorn: Denna faktor  berör lärandemiljö på så vis att det är viktigt med 

tydlighet och balans i en lärandemiljö. Cook Everist skiljer på det hon kallar tung disciplin och 

att vara tydlig med gränser och förväntningar, det senare ser Cook Everist som en positiv 

auktoritet. 

- Relationsfaktorn: I en god lärande miljö så undervisar inte Undervisaren för eller i 

riktning mot sina studerande utan ger näring åt olika relationer och uppmuntrar lärande 

tillsammans, inte från en person, till en annan. 

- Den intellektuella faktorn: I en god lärandemiljö utmanas de studerande till att 

utvecklas och växa intellektuellt. 

- Den emotionella faktorn: Denna faktor berör känslornas plats i en god lärandemiljö. 

Vi behöver känna oss fysiskt trygga men också emotionellt trygga på så vis att vi kan uttrycka 

våra känslor. Om en lärandemiljö är emotionellt trygg så kan de studerande relatera till det som 

händer, lära sig av och med varandra, växa och uttrycka sig. 

 

Dessa faktorer kan påverka miljön negativt om det finns brister i miljön när det kommer till 

dessa faktorer och positivt om de används på ett sätt som främjar lärande. Undervisaren har ett 

ansvar i att skapa en så god lärandemiljö som möjligt. Om undervisaren inte tar sitt ansvar så 

begränsar det de studerandes möjligheter att tillägna sig ny kunskap. 47 Jag använder, som 

                                                             
45 Cook Everist, 29. 
46 Cook Everist, 64-69. 
47 Cook Everist, 80-86. 
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tidigare angivits ovanstående faktorer för att analysera och kritiskt reflektera över de data som 

undersökningen genererat. 

I början av 1970-talet så introducerade Karl Ernst Nipkow en pedagogisk modell som 

förde samman teologi och pedagogik. Detta innebar ett nytt sätt att tänka kring trosundervisning 

i skolan.48 Med dialogisk undervisning syftar Nipkow på en dialog mellan den religiösa 

traditionen och människors livserfarenheter. I modellen för Nipkow samman två 

utgångspunkter, den första är den religiösa traditionen (som bibliska texter och praktiserad tro) 

och elevernas egna livserfarenheter och frågor inför livet är den andra. Nyckeln för en lyckad 

undervisning är enligt Nipkow en dialog mellan teologi och pedagogik.49 Nipkows beskrivning 

och analys av dialogisk undervisning fungerar som en teoretisk grund för mina pedagogiska 

ställningstaganden i framtagandet av de personliga vloggarna. Det teologiska perspektivet är 

tydligt i språket och ämnesvalet i vloggen, den pedagogiska aspekten genomsyrar vloggen både 

genom val av bakgrund, text, språk och så vidare men också genom vilken pedagogisk modell 

jag använder. 

Larsson beskriver några typer av pedagogiska modeller som har olika mål och syn på 

kunskap.50 Modellerna skiljer sig från varandra i grundläggande mål, innehåll, kunskapssyn, 

människosyn, syn på eleven, syn på läraren och metodfrågor. Med sitt schema över dessa 

pedagogiska modeller visar Larsson hur varje pedagogisk modell får tydlig inverkan på flera 

delar i undervisningen. Ett exempel på en pedagogisk modell är; dialogpedagogik. I 

dialogpedagogik är det grundläggande målet förmåga att lära i möte med andra, att lyssna, dela 

erfarenheter och tolkningar. Innehållet är deltagarnas egna erfarenheter och valda 

kunskapsområden och kunskapssynen är att kunskap skapas i möten med andra. I 

dialogpedagogik upplevs eleven som en partner i lärandeprocessen. Eleven och läraren växlar 

roller och lär tillsammans. Skillnaderna mellan dialogpedagogik och förmedlingspedagogik 

illustrerar hur pedagogiska modeller skiljer sig åt. I förmedlingspedagogik är det grundläggande 

målet att överföra kunskap. Innehållet är kulturarv, kristen/religiös tro, historia och bibeln/andra 

religiösa urkunder. Kunskapssynen är att kunskap är fakta att ta över, memorera och återge. I 

förmedlingspedagogik är eleven mottagaren, den som får kunskaper, medan läraren är experten. 

Läraren lär ut kunskaper och ger svaren.51 Dialogpedagogik är den pedagogik som bäst 

                                                             
48 Karl Ernst Nipkow Schule und Religionsunterricht im Wandel (1971) återgivem i Larsson Samtal vid brunnar (Lund: 

Arcus 2009). 60.  
49  Ibid 
50 Larsson, 66. 
51 Larsson, 66. 
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beskriver den pedagogiska modell som används i vloggen, detta anknyter jag till i 

diskussionsdelen. 

Groome presenterar en modell som han kallar ”från liv, till tro, till liv”.52 I sin modell 

presenterar Groome fem rörelser och beskriver hur dessa rörelser möjliggör ett meningsfullt 

lärande. Grundbulten i Groomes modell är delandet av liv och tro, där den egna livserfarenheten 

leder till tro.53 Jag har valt att sträva efter att vloggen ska anknyta till mottagarnas liv, eftersom 

Groome menar att det skapar goda förutsättningar för att lärande ska äga rum. Detta val kommer 

sedan att lyftas i diskussionen. 

I Nätbaserad utbildning diskuterar Stefan Hrastinski problem och fördelar med bland 

annat nätbaserade läroplattformar och annan nätbaserad undervisning. Hrastinski redogör för 

begreppet Blended Learning som beskriver hur olika medier och pedagogiska metoder kan 

blandas och komplettera varandra i undervisning.54 I diskussionsdelen så återkommer jag till 

hur blended learning kan vara ett pedagogiskt grepp som kommer till nytta när det kommer till 

användandet av vloggar. 

I Antagonism on YouTube diskuterar Stephen Pihlaja YouTube som en digital 

gemenskap och hur kommunikation och konflikthantering sker med ett särskilt fokus på 

religiösa diskussioner på YouTube.55 Pihlajas definition av vlogg, som angavs i inledning, 

stämmer väl överens med min förståelse av vlogg och hur jag tolkat att en vlogg bör vara 

utformad. Pihlajas definition har därför påverkat de val jag gjort gällande skapandet av en 

egenframställd vlogg. Mina val gällande formellt och informellt språk diskuteras i detalj i 

analysen och diskussionsdelen. 

Hjarvard och Lövheim (red) lyfter i Mediatization and Religion flera röster i ett försök 

att sprida ljus över och problematisera medialisering och religion. De har sammanställt artiklar 

som behandlar olika aspekter av relationen mellan media och religion. Hjarvard beskriver hur 

den danska protestantiska kyrkan har påverkats av medialisering och vilka effekter olika val 

får.56 När kyrkan inte dominerar den religiösa dialogen (på internet) i samhället så skapas en 

lucka som snabbt fylls av andra aktörer, det öppnar för mer individualisering men mindre enhet. 

Hjarvard visar på att även om den danska protestantiska kyrkan inte dominerar på internet så 

äger religiös dialog rum på diverse onlineforum, till exempel på bloggar.57 Hjarvard och 

Lövheims problematisering av relationen mellan kyrka och media har ökat min förståelse för 

                                                             
52 Groome, (2015) 26. 
53 Groome, (2015) 319–320 
54 Stefan Hrastinski Nätbaserad utbildning (Lund: Studentlitteratur 2009), 24. 
55 Pihlaja, 1–13 
56 Hjarvard återgiven i Hjarvard och Lövheim (red) Mediatization and religion (Göteborg: Nordicom, 2012), 21–30. 
57 Hjarvard och Lövheim, 21–30. 
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hur medialiseringen påverkar kyrkan. Detta återkommer jag till i bakgrundskapitlet samt i 

diskussionsdelen. 

Roger Säljö beskriver hur virtuella gemenskaper skapar sammanhang för lärande och 

påminner om en fysisk gemenskap. Däremot ändras spelreglerna för hur vi kommunicerar, till 

exempel interagerar vi på ett annat sätt med maskiner än med människor. Det blir också möjligt 

att på ett annat sätt visualisera saker som annars inte skulle vara synligt för ögat genom att till 

exempel skicka bilder. Det går också att via digitala medier skapa en simulering på ett annat 

sätt, till exempel kan multimediala upplevelser innebära en aktivering av flera sinnen. Digitala 

medier innebär nya influenser i undervisningen och kan därmed upplevas som ett hot mot den 

så kallade traditionella klassrumsundervisningen. Till exempel så förändras den traditionella 

rollfördelningen mellan lärare och studerande. Läroprocessen blir då också mer produktion än 

reproduktion eftersom eleven analyserar, skriver och syntetiserar i större utsträckning.58 Säljös 

analys av medias konsekvenser för kommunikation ger ett viktigt perspektiv på vilken funktion 

vloggar fyller för de som använder dem. Han synliggör också hur så kallad traditionell 

undervisning kan kompletteras av digital media. Relationen mellan traditionell och digital 

undervisning ger ytterligare en dimension av hur vlogg fungerar som ett religionspedagogiskt 

verktyg, detta återkommer jag till i diskussionsdelen. 

1.6 Disposition 

I inledningskapitlet presenterades uppsatsens syfte, att bidra med kunskap om vloggens 

funktion och lämplighet som religionspedagogiskt verktyg. I samma kapitel presenterades 

teoretiska perspektiv gällande medialisering som är relevanta för uppsatsen, samt analysredskap 

som jag tar bruk av. I forskningsöversikten lyftes flera religionspedagoger fram och de olika 

sätt som deras röster bidrar till en diskussion om digitala läromedel. Norma Cook Everist som 

diskuterar god lärandemiljö och Thomas Groome som talar om vikten av att knyta an till 

studerandes livsmiljö  är särskilt tongivande. I inledningskapitlet anges vidare att jag gjort en 

vlogg som behandlar den apostoliska trosbekännelsen. Tillvägagångssättet för att göra vloggen 

och utföra presentationen gås igenom i första kapitlets metoddel. Det innefattar även en 

redogörelse av etiska överväganden.  

I bakgrundskapitlet ges en kontextuell genomgång av religionspedagogikens 

utveckling och vloggmediets framväxt för att tydliggöra vilken kontext vloggen som medium 

hör hemma i. 

                                                             
58 Roger Säljö, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Nordstedts akademiska förlag, 2000), 240–

250. 
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I kapitlet Undersökning och resultat presenteras den studie som genomförts samt studiens 

resultat. Informanterna presenteras och de generella resultaten som framkommit genom 

skriftliga intervjuer läggs fram. Resultaten analyseras sedan i mer i detalj, inom ett 

religionspedagogiskt ramverk som det presenteras av Norma Cook Everist.59 Kapitlet avslutas 

med en överblick av gruppernas svar, där skillnader mellan de olika grupperna synliggörs. 

Diskussionskapitlet innehåller en avslutande diskussion kring den insamlade 

datan i förhållande till relevant litteratur och uppsatsens arbetsfrågor. Kapitlet ger förslag på 

hur vlogg lämpligast kan användas samt dess för och nackdelar. I koppling med varje 

arbetsfråga presenteras också slutsatser som har dragits med stöd i litteratur och empiri. Jag tar 

också ställning till huruvida vlogg borde användas i religionspedagogiska sammanhang. 

Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel. 

                                                             
59 Cook Everist, 80–86. 
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2. Bakgrund 

2.1 Religionspedagogik i Sverige 

I det svenska skolsystemet innebar 1990-talet skolreformer och nya läroplaner, vilket i sin tur 

även påverkade Svenska kyrkan.60 I Lpo 94 står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan 

kommer till uttryck i olika former (fakta , föståelse, färdighet och förtrogenhet) som samspelar 

med varandra.61 Detta betonar mångtydigheten i begrepp som kunskap och representerar ett sätt 

att se på den lärande som en aktiv agent. Likheter mellan skolans och Svenska kyrkans 

kunskapssyn menar Larsson kommer av att skola och kyrka delar samma kulturella 

gemenskap.62  Ett exempel på dessa likheter syns enligt Larsson i styrdokumentet Riktlinjer for 

konfirmandarbetet som revideras på 1990-talet.63 I det reviderade dokumentet beskrivs kyrkan 

som medvandrare, och alla församlingsbors ansvar gällande undervisning betonas. I detta 

dokument ges begreppet ”livstydning” en centralplats, kyrkan ska hjälpa ungdomar att ”tyda 

sina liv utifrån dopet”.64 Detta kan jämföras med Larssons resonemang om läraren som 

medvandrare65 och Groomes betoning på varje kristens ansvar att undervisa snarare än en tydlig 

lärar-studerande roll.66 

Vid millennieskiftet så får de framväxande tankarna om delat ansvar i undervisningen i 

Svenska kyrkan ett ordentligt genomslag. I styrdokumentet Lärande och undervisning – grund 

för Svenska kyrkans pedagogiska arbete från år 2000 syns detta tydligt. Här föreslås det att 

begreppet undervisning till viss del bör bytas ut mot begreppet lärande detta för att tydligare 

markera deltagarnas roll i sitt eget lärande.67 I kyrkoordningen så beskrivs det som en av 

församlingens grundläggande uppgifter att bedriva undervisning.68 

2.2 Kristna vloggare 

Medialiseringen av samhället har främst skett i slutet på 1900-talet.69 Även kyrkan påverkas av 

medialisering eftersom samhällets medialisering påverkar alla nivåer i samhället. Hjarvard 

konstaterar att medialiseringen både innebär nya möjligheter att kommunicera för kyrkan men 

också nya svårigheter. I en studie gjord i Danmark 2009 framkommer att bara 7% av den danska 

                                                             
60 Larsson, 34. 
61 Lpo 94 i ”Grundskolans regelbok” Kerstin Thoursie och Lars Werner. (Göteborg: Nordstedts juridik AB, 1996) 47. 
62 Larsson, 35. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Larsson, 157. 
66 Groome, 106. 
67 Lisa-Gun Bernerstedt (red) Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans pedagogiska arbete. (Västerås: 

Svenska kyrkans nämnd för kyrkolivets utveckling, 2000) 7. 
68 Kyrkoordningen, 2016, 6 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen hämtad 7/12 2016 09.30. 
69 Hjarvard, 13. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
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befolkningen använder religiösa hemsidor, däremot använder protestantiska präster internet 

flitigt inom sitt yrke, dock mest för att kommunicera internt, via exempelvis intranät.70 Detta 

leder i sin tur till att religiös media i Danmark inte domineras av protestantiska kyrkan utan av 

andra aktörer.71 Denna pluralisering av religiösa röster leder till att nya religiösa gemenskaper 

bildas. Dessa nya gemenskaper är mer individualiserade men också mer influerade av andra 

digitala gemenskaper. Bloggar, och andra forum online72 kan bli en mötesplats för religiösa 

aktörer. Andra diskussioner kan då bli aktuella än de som förs i en traditionell kyrklig kontext.73 

För att ge en ökad förståelse av vloggmediumet har jag analyserat fem kristna vloggar 

och tittat närmare på tre enskilda vloggar (avsnitt) av varje vlogg (för att få en överblick av 

gemensamma drag i vloggarna se Tabell 1) 

ThatChristianVlogger görs av Justin Khoe och är en amerikansk vlogg.74 Justin talar om 

allt ifrån amerikansk politik till olika kristna frågor. Han har alltid ett tydligt kristet perspektiv 

och hänvisar flitigt till bibeln. Vissa vloggavsnitt, som till exempel det om en kristen syn på 

yoga utgår från kommentarer där hans tittare ställt frågor om det går att kombinera yoga med 

kristendom. Justin spelar in sina vloggar med svag musik i bakgrunden och växlar miljöer, 

ibland är han utomhus, ibland i sitt sovrum och ibland i någon form av studio. Vloggavsnitten 

är mellan 5-12 min. 

The Bible Project är ett YouTube-projekt där varje avsnitt behandlar olika delar av 

bibeln.75 The Bible Project skiljer sig från de andra vloggarna på så vis att det inte finns en 

talare som tittar in i kameran. Avsnitten har istället en berättarröst och ofta en illustration. 

Istället presenterar sig ”berättarna” kort i slutet av vloggavsnitten. Jim Collins och Tom Mackie 

skriver och regisserar avsnitten. De hjälps åt att agera berättare och vissa ord visas i text för att 

understryka budskapet i den text det talas om. Vloggen är på engelska. Vloggavsnitten är mellan 

7-10 min långa. 

Filadelfiakyrkan Stockholm har en aktiv YouTubekanal.76 Gudstjänster och bibelskolor 

läggs upp med jämna mellanrum men avsnitten är ofta ganska långa till skillnad från de andra 

vloggarna.77 För att göra reklam för sin kommande alphakurs finns det dock flera korta 

                                                             
70 Hjarvard och Lövheim, 30. 
71 Hjarvard och Lövheim, 28–30. 
72 Som YouTube. Min anm. 
73 Hjarvard och Lövheim, 30. 
74 ThatChristianVlogger: https://www.YouTube.com/channel/UCY2oVqVImgGKGsCmN4JdfiQ hämtad 7/12 2016 9.30. 
75 The Bible Project: https://www.YouTube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA hämtad 7/12 2016 9.35. 
76 Filadelfiakyrkan Stockholm: https://www.YouTube.com/channel/UCrTlvT5MriC7RDlbWHsKiKA hämtad 7/12 2016 

9.35. 
77 Filadelfia innebär i regel en frikyrkobyggnad eller församling som tillhör Pingströrelsen. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filadelfia.  

https://www.youtube.com/channel/UCY2oVqVImgGKGsCmN4JdfiQ%20hämtad%207/12
https://www.youtube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA%20hämtad%207/12
https://www.youtube.com/channel/UCrTlvT5MriC7RDlbWHsKiKA%20hämtad%207/12
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vloggavsnitt där en person delar korta tankar om olika ämnen som ande, bibeln och bön.78 Varje 

avsnitt utspelar sig på en ny plats, ofta i en vardagssituation. Huvudpersonen presenterar sig 

inte men talar om hur han tänker med ett jagperspektiv och hänvisar också till bibeln. Det sägs 

inte att vloggens syfte är att locka till alphakurs, utan videon avslutas med en länk till mer 

information om kursen. Avsnitten är på svenska och de är alla under 2 minuter. 

Jon Jorgenson är en amerikansk vloggare som har en YouTubekanal med samma 

namn.79 Han vloggar på engelska varje dag, ofta men inte alltid om sin kristna tro. Han lägger 

också ut spoken word poesi. Han byter miljö i sina vloggar och använder ofta sitt kroppsspråk 

och sina ansiktsuttryck för att göra avsnitten mer humoristiska. Han beskriver sig själv som 

någon som ”berättar historier”80. Hans mål är, enligt honom själv att ”berätta om allt för att 

rikta oss mot den enda saken som är viktig”81. Jon har en länk till en sida där en kan bjuda in 

honom att tala på olika evenemang och skolor. Han har också en blogg. Han  använder ofta 

vloggen för att låta tittaren följa med honom i hans dagliga liv. Hans vloggavsnitt är mellan 5-

10 minuter långa. 

Kristofer Aspén vloggar på Grace Church Rotsundas YouTubekanal.82 Han vloggar på 

svenska och befinner sig i olika miljöer och talar om olika bibelpassager.83 Kristofer spelar in 

alla sina vloggavsnitt utomhus. Han gör ibland personliga saker medan han pratar, till exempel 

dricker kaffe eller fiskar. Han beskriver att han vill dela med sig av vad han upplever att Gud 

talar med honom om. Hans vlogg liknar på många sätt en predikan.  Han säger inte 

nödvändigtvis att allt han säger är hans personliga åsikt, istället ger han uttryck för det han 

finner självklart som: ”det är klart att det måste finnas en domstol”84. Kristofers avsnitt är 

mellan 6-12 minuter. 

                                                             
78 Alphakurs är en nybörjarkurs i kristen tro, http://sverige.alpha.org/. 
79 JonJorgenson: https://www.YouTube.com/channel/UC3sezeaHPsJW9-TRGnQXlRg hämtad 7/12 2016 09.38 
80 JonJorgenson, vlogg. (Min översättning) (Jon tells stories) https://www.youtube.com/user/TheAnimaSeries/featured 

hämtad 23/1 2016, 17.50  
81 JonJorgenson, vlogg. (Min översättning) (Jon tells stories about everything in the hopes of pointing us towards the one 

thing that really matters) https://www.youtube.com/user/TheAnimaSeries/featured hämtad 23/1 2016 17.50 
82 Runt om i världen existerar ”grace church” som är kristna församlingar. För mer information se Grace Church Sveriges 

hemsida: http://gracechurch.se. 
83 Grace Church Rotsunda: https://www.YouTube.com/channel/UCfBXWvVcOuSMgPgWx-ah2pQ hämtad 7/12 2016 9.40. 
84 Grace Church Rotsunda. https://www.youtube.com/watch?v=3_CigU_aqLk hämtad 23/1 2016 17.50 

https://www.youtube.com/channel/UC3sezeaHPsJW9-TRGnQXlRg%20hämtad%207/12
https://www.youtube.com/user/TheAnimaSeries/featured%20hämtad%2023/1%202016
https://www.youtube.com/user/TheAnimaSeries/featured%20hämtad%2023/1%202016
https://www.youtube.com/user/TheAnimaSeries/featured%20hämtad%2023/1
https://www.youtube.com/channel/UCfBXWvVcOuSMgPgWx-ah2pQ%20hämtad%207/12
https://www.youtube.com/watch?v=3_CigU_aqLk
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3. Undersökning och resultat 

3.1 Studie 

För att undersöka hur vlogg fungerar så har jag visat fyra delar av en vlogg jag kallar för Jag 

tror för tre grupper med informanter. De informanter som presenteras i detta avsnitt har valts 

ut därför att deras svar på olika sätt erbjuder en fördjupning och komplettering till datan som 

helhet. Samtliga intervjuer har kodats, därmed är informanternas anonymitet säkrad. 

3.2 Grupp A. Konfirmander 

I slutet på september träffade jag tre konfirmandledare som arbetar med en konfirmandgrupp i 

Västerbottens län och presenterade undersökningen. Genom ledarna fick konfirmanderna och 

föräldrarna ett informationsbrev om undersökningen.85 Dagen innan undersökningen så 

spelades delarna av vloggen upp för den präst som ansvarar för konfirmandundervisningen. 

Tillsammans diskuterade vi hur vloggen skulle visas för konfirmanderna. Följande schema är 

framtaget tillsammans med konfirmandprästen med målet att göra vloggvisningen till en del i 

ett pedagogiskt program för dagen: 

 

Tabell 2: Körschema för visning av vloggen ”jag tror” för konfirmander i grupp A 

Del 1 av vloggen visas. I den ställs frågan vad allsmäktig betyder för mottagaren. Del 1 ska då pausas så att de får en kort tid att anteckna. 

Del 2 av vloggen visas. Mot slutet ställs frågan ”Hur mottagaren kan märka Gud i sina egna livsberättelser”. 

Efter Del 2 tas en liten paus med en rörelselek som leds av konfirmandledarna. 

Del 3 av vloggen visas. I Del 3 ställs frågan hur Jesus ger dem vägledning. Efter Del 3 får konfirmanderna kort diskutera vad de har för 

erfarenhet av vägledning. 

Del 4 av vloggen visas. Efter Del 4 får de intervjun och de skriver tills de känner sig klara. 

 

Gruppen består av 26 konfirmander, av dessa var 24 närvarande då undersökningen 

genomfördes. Alla 24 konfirmander såg de fyra delarna av vloggen, 19 personer medverkade 

sedan i den skriftliga intervjun. Samtliga informanter är under 18 år. Av samtliga informanter i 

den här gruppen använder en person han som pronomen och en person har inte angett 

pronomen, övriga 17 informanter är flickor. 

Då undersökningen genomförs träffas gruppen för första gången som en 

konfirmandgrupp. Innan undersökningen har de lekt lekar för att lära känna varandra och skapa 

en familjär stämning. Jag var med på presentationsrundan och lekarna med målet att få en 

                                                             
85 Se bilaga 2 
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relation till konfirmandgruppen som i så hög grad som möjligt motsvarar den relation jag har 

till de informanterna i de två andra grupperna.  

Många av informanternas svar i intervjun är korta och det varierar i vilken grad (om 

alls) informanterna svarat på frågorna. Del 1 och 2 (om ”Gud Fader Allsmäktig” och 

”Himmelens och jordens skapare”) var de delar som informanterna ansåg var de bästa. Delen 

om ”Helig Ande” är den del som flest tycker sämst om. Trots detta har flera informanter noterat 

att de lärt sig saker från del 4.86  

Det är också värt att notera att även om många informanter överlag visat lite intresse av 

intervjun (lämnat de flesta fält tomma, eller svarat med samma svar på de flesta frågor) så har 

alla 19 informanter svarat på frågan om vad de använder YouTube till.   

3.2.1 Presentation av informanterna 

I följande avsnitt ges en kort presentation av informanterna jag valt ut i konfirmandgruppen. 

Samtliga av de utvalda informanterna är flickor och samtliga är under 18 år. I följande 

presentation redogörs för det som skiljer informanterna i grupp A åt. 

Anita 

- Tror på något. 

- Använder YouTube för att titta på kläder, smink, roliga klipp och artister. 

Angelica 

-  Tror på något. 

- Använder YouTube för att kolla på roliga YouTubers. 

Anna 

- Har inte kryssat i något alternativ för att beskriva sin syn på andlighet. 

- Använder YouTube för att titta på folk som spelar cs-go och league of legends.87  

Astrid 

- Kristen. 

- Använder YouTube till att titta på vloggar med till exempel Therese Lindgren 

(vloggare), Kammi (vloggare), LakiDoris (vloggare), Linn Ahlborg (vloggare), Helen 

(Jag tror att Astrid syftar på Helen Torsgården, vloggare) och Jockiboi (vloggare) 

 

 

                                                             
86 Figur 2. Informanternas svar gällande vilken del som var bäst. Samt Figur 3. Informanternas svar gällande vilket del som 

var sämst. stycke 3.5. 

87 Dataspel. Min anm. 
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Amanda 

- Tror på något. 

- Använder YouTube för att kolla på hauls,88 skönhetsvideos och kläder. 

Alice 

- Har inte besvarat frågan hur hon definierar sin syn på andlighet.  

- Använder YouTube för att titta på videos. 

3.3 Grupp B. Stiftsgrupp 

Stiftsgruppen är en grupp som är öppen för dem som tänker sig ett arbete inom Svenska kyrkan, 

i första hand studenter. Vid undersökningstillfället var åtta personer på plats, varav en kaplan. 

Samtliga deltog i undersökningen. Jag presenterade mig innan eftersom några informanter var 

nya för mig och de presenterade sig också för varandra. Majoriteten av informanterna i den här 

gruppen är kvinnor.  

Vloggens olika delar visas två och två med en kort paus mellan del tre och fyra. 

Deltagarna har tillgång till penna och papper. Efter att ha sett alla fyra delar, svarar de på den 

skriftliga intervjun, de skriver tills de känner sig klara. 

Del 2 (om ”Himmelens och jordens skapare”) och Del 4 (Om Helig Ande”) var mest 

populärt i den här gruppen. Kvalitén på inläggen kommenteras av flera informanter som något 

negativt.89 

3.3.1 Presentation av informanterna 

I följande avsnitt ges en kort presentation av de informanter som valts ut för närmare analys ur 

grupp B. 

Bosse 

- Mellan 18–25 år. 

- Kristen. 

- Brukar titta på ”Fåret Shaun” och ”Mumin” med sin son. Han tittar sällan på egenvalda 

klipp och tittar aldrig på vloggar men ibland tittar han på det hans fru ser på YouTube 

eller på konserter. 

 

 

 

                                                             
88 Hauls är videos som visar personers nya inköp av till exempel mode, smink m.m. 
89 Figur 2. Informanternas svar gällande vilken del som var bäst. Samt Figur 3. Informanternas svar gällande vilket del som 

var sämst. stycke 3.5. 
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Bella 

- Mellan 18–25 år. 

- Kristen. 

- Brukar lyssna på musik på YouTube och ser även på vloggaren Therese Lindgren. 

Bianca 

- Över 25 år.  

- Kristen. 

- Brukar inte använda YouTube men tittar ibland på klipp som vänner gillat, kommenterat 

eller hänvisat henne till. 

Benny 

- Mellan 18–25 år. 

- Kristen. 

- Brukar se videoklipp på kanaler han följer på YouTube. 

Berit 

- Över 25 år.  

- Kristen. 

- Använder YouTube för att se på musik, filmklipp och även hela filmer. 

3.4. Grupp C. Internet 

Internetgruppen består av fem informanter, samtliga får länkar till vloggens fyra delar och ett 

digitalt intervjuformulär, samt fyra timmar att genomföra undersökningen. Majoriteten av 

informanterna i den här gruppen är kvinnor.  

Jag får svaren via en länk och kan inte se vem som svarat vad. Tidsramen för att 

se vloggen och besvara frågorna är 4 timmar eftersom informanterna befinner sig i en hemmiljö 

som inte går att kontrollera i övrigt när undersökningen genomförs på samma sätt som om hela 

gruppen var i ett rum. Samtliga informanter är över 25 år. I den här gruppen uppfattas del 4 (om 

Helig Ande) som den bästa delen.90 Det råder delade meningar om vilken del som är sämst.91
 

Flera informanter identifierar sig i den här gruppen som något annat än kristna 

eller som något mer än kristna. Till exempel har vissa informanter kryssat i flera alternativ då 

det gäller hur de ser på andlighet. 

                                                             
90 Figur 2. Informanternas svar gällande vilken del som var bäst. Samt Figur 3. Informanternas svar gällande vilket del som 

var sämst. stycke 3.5. 
91 Ibid. 
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3.4.1 Presentation av informanterna 

I följande avsnitt ges en kort presentation av de informanter som valts ut för närmare analys ur 

grupp C. Samtliga informanter i gruppen är över 25 år. 

Clara 

- Kristen, sökande och tror på något. 

- Använder YouTube i sitt yrke, hon tittar också på tutorials92 om smink och hantverk. 

Hon följer miniserier som ”YouTubers gör”93 och följer också vloggar. 

Cim 

- Beskriver sin syn på andlighet som Övrigt och skriver i marginalen att hen är ”kristen 

med inslag av andra religioner, kortfattat”. 

- Använder YouTube för; nöje, eller för att se olika instruktioner och tutorials, som till 

exempel program eller vardagssaker som en inte lyckas lösa själv. Hen brukar också se 

på speed-paintings.94 

Cornelia 

- Tror på något. 

- Använder YouTube för att kolla på musikvideor och intressanta klipp. 

Camilla  

- Beskriver sin syn på andlighet som Övrigt och skriver i marginalen att hon är neo-

pagan.95  

- Använder YouTube till att titta lyssna på musik, se trailers och lektioner av olika slag. 

Hon lär sig begrepp och tittar på spelgenomgångar.96 Hon tittar också på roliga och söta 

videos, ofta med djur. 

Carl  

- Kristen. 

- Har inte besvarat frågan om hur han brukar använda YouTube. 

  

                                                             
92 Tutorials är videos som ger instruktioner på hur någonting ska göras. 
93 YouTubers, personer som gör YouTube-videos 
94 Speed-paintings är en slags blandning av en tutorial och ett program. 
95 Camilla beskriver med egna ord att hon:  ”Tror på den kristna guden men dyrkar honom inte på grund av första budordet”. 
96 En slags lektion där en kan se hur spel spelas. 
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3.5 Redovisning 

I följande avsnitt presenteras en överblick av svaren som redovisats i föregående kaptiel. I 

samtliga grupper är majoriteten av informanterna kvinnor. Det finns sammanlagt 4 män bland 

informanterna och en ”hen”. I konfirmandgruppen (grupp A) finns det 17 flickor, 1 pojke och 

1 person som inte svarat på frågan. I stiftsgruppen (grupp B) finns 5 kvinnor och 3 män. I 

internetgruppen (grupp C) finns 3 kvinnor. 1 man och 1 hen. Informanterna har fått välja mellan 

olika alternativ för att beskriva sin syn på andlighet. I konfirmandgruppen och Internetgruppen 

förekommer det att en informant kryssat i flera alternativ. Det finns i konfirmandgruppen, 8 

kristna, 8 som tror på något, 1 person med en annan religion. 3 som kryssat i övrigt och 2 som 

inte svarat på frågan. I stiftsgruppen identifierar sig alla informanter som kristna. I 

internetgruppen finns det 2 kristna, 2 som tror på något, 2 som kryssat i övrigt och 1 som är 

sökande. (Se figur 1) 

 

 

Figur 1: Informanternas svar gällande sin syn på andlighet 

 

I konfirmandgruppen är del 2 (Himmelens och jordens skapare) populärast men även del 1 (Gud 

Fader Allsmäktig) är populär. I de båda andra grupperna är istället del 4 (Helig Ande) den del 

som flest informanter tycker bäst om. (Se Figur 2)  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Konfirmander Stiftsgruppen Internetgruppen

Kristen Tror på något Sökande Annan religion Ateist Övrigt Inget svar



 

29 
 

 

Figur 2:  Informanternas svar gällande vilken del som var bäst. 

 

Informanterna i konfirmandgruppen tyckte sämst om del 4 men många kände också att inget 

klipp var sämre än något annat. I stiftsgruppen var det del 1 som flest tyckte sämst om, del 2 

stod också ut som en av de sämre delarna. I internetgruppen tyckte informanterna att del 3 och 

2 var sämst. (Se Figur 3) 

  

 

Figur 3:  Informanternas svar gällande vilken del som var sämst. 
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3.6 Analys 

I följande avsnitt kommer jag gå djupare in på data som jag finner särskilt intressant, detta görs 

inom ramverket av de faktorer som Norma Cook Everist listar som betydande i skapandet av 

en god lärandemiljö.97 

3.6.1 Den fysiska faktorn 

Vissa saker påverkar den fysiska faktorn i de delar av vloggen som visats, valet att byta kläder 

och scen mellan delarna, den enkla klippningen av delarma samt kvalitén på kameran är 

exempel på saker inom den fysiska faktorn som på olika sätt lyfts av informanterna. Ingen i 

konfirmandgruppen har påpekat den fysiska faktorn i de olika delarna, i de andra grupperna 

framkommer dock varierade åsikter. Clara, i internetgruppen, beskriver hur hon upplever den 

fysiska faktorn då hon berättar vad hon tyckte om vloggen (fråga 2): 

 

Jag tycker generellt att de var bra. Ljudet och bilden var något dålig och stötig, men det är okej. Jag hade 

gärna sett lite längre avsnitt med kanske lite bättre koppling till vad varje avsnitt skulle handla om och 

vad varje avsnitt handlade om. Ibland var det lite mycket klipp i video men inget som var jättestörigt. Jag 

hade gärna sett bättre text, i första avsnittet finns det en lång text som du läser upp och som även syns på 

skärmen, jag hade gärna sett en referens där, även om du berättar var den finns.
98 

 

I samma grupp, så kommenterar Cim de klädbyten och scenbyten som görs i de olika delarna, 

Cim fattar sig kort men verkar ändå ha upplevt variationen som något positivt; ”Jag noterade 

att de olika klippen ibland var på olika ställen och att du hade olika kläder på dig, det var lite 

roligt.”99 

När det kommer till internetgruppen är också den fysiska miljön trygg på ett annat sätt 

än de grupper som sett vloggen tillsammans. När en person tittar på en vlogg på YouTube från 

sitt eget hem kan personen själv välja när hen vill pausa i, eller stänga av vloggen. 

Stiftsgruppen bidrar med ytterligare ett perspektiv på den fysiska miljön, där flera 

informanter lyfter problem som de upplever när det kommer till den fysiska faktorn: 

 

Jag tycker att, bildkvalitén ljudkvalitén och klippningarna inte gav mig en tillfredställande upplevelse. 

Det var kornigt, bulkigt och hackigt vilket stör. Illustrationerna borde ha gjorts annorlunda. Texterna dök 
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upp relativt hafsigt, vara alldeles för slarvigt inklippta. Låt texterna dyka upp på ett annat sätt. Förbättra 

kvalitet på ljud, klippning och bild.
100 

 

Ovan beskriver Bosse hur han upplevde de olika delarna. Det är tydligt att informanterna i den 

här gruppen har andra förväntningar på vloggen då flera informanter ger uttryck för samma sak. 

Bella förklarar hur den fysiska faktorn påverkat vilket klipp hon tycker sämst om: ”Minns ej 

vilken men i något var det lite dålig skärpa ”grönt ljus”.”101  

3.6.2 Tidsfaktorn 

I konfirmandgruppen kommenteras inte tidsaspekten överhuvudtaget, men informanterna i de 

andra grupperna, reflekterar över tidsfaktorn. I stiftsgruppen verkar konsensus vara att de olika 

delarna har en bra och lagom längd. Bianca uttrycker sig så här: ”Lagom långa, behöver dock 

inte vara lika långa.”102 

I internetgruppen beskriver Clara vad hon anser skulle vara en lämplig längd: 

 

Jag hade gärna sett lite längre avsnitt med kanske lite bättre koppling till vad varje avsnitt skulle handla 

om och vad varje avsnitt handlade om. [...] Alla avsnitt hade kunnat vara mycket längre, ge utrymme för 

att vara ledig. Jag förstår tanken bakom avsnitten, men skulle gärna se längre mer babblande avsnitt. Jag 

saknar att inte hela trosbekännelsen läses upp någon gång.
103 

 

Cim upplever både för och nackdelar med tidsaspekten: ”Jag tyckte samtliga var bra. Nackdelen 

med att de är korta är att stora ämnen får svårt att få plats. Fördelen med att de är korta är att 

jag orkar lyssna och se igenom dem utan att tappa fokus.”104 

3.6.3 Auktoritetsfaktorn 

Vissa informanter efterlyser en ledigare stil (med hänseende på berättar-ton) medan vissa andra 

efterlyser mer referenser och mindre egna åsikter. I stiftsgruppen uttrycker Bianca att det: 

”Kunde ha varit mer refereringar105 istället för personliga åsikter”106 

Detta speglas och utvecklas av Bosse: 
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I min värld blir förklaringarna något tunna då jag upplevde att du konsekvent hänvisade till hur ”jag” (du) 

tänkte om frågeställningarna. Dina reflektioner var fundamentet något jag inte hade väntat mig. Dina 

reflektioner tog för stora grepp, försökte besvara frågor av för stor karaktär, utan hänvisning till forskning 

i hög utsträckning.107 

 

Camilla, i internetgruppen, erbjuder ett annat perspektiv på auktoritetsfaktorn i vloggen 

och säger: ”Det är jätte intressant att inte bara kortfattat säga : så här betyder trosbekännelsen. 

Utan istället just ifrågasätta, klura och fundera på varje enskilt ord. Lite som en rubiks kub.”108 

Camilla ger uttryck för att hon uppskattar att en auktoritet inte bara förmedlar vad ”något 

betyder” utan är mer problematiserande. 

3.6.4 Relationsfaktorn 

Det blir i intervjuerna tydligt att bilden informanterna har av mig i olika grad påverkat 

reaktionen på vloggen. Detta syns extra tydligt i Stiftsgruppen som till stor del består av 

studenter vid Umeå Universitet. Flera informanter i denna grupp ställer sig frågande till varför 

vloggen utgår från min personliga ståndpunkt. Även om detta är ett av kännetecknen för en 

vlogg så framkommer det tydligt att detta inte var informanternas förväntning. Benny ger ett 

bra exempel på detta: ”alldeles för personliga tilltal i texten, det var dina ord och inte 

nödvändigtvis kopplat till Svenska kyrkans tro och lära, kändes mer frikyrkligt (på ett negativt 

sätt)”.109 Benny verkar ha en tydlig förväntning på det grepp jag skulle ta i vloggen. Han 

förmedlar implicit sin förväntning på att innehållet skulle vara tydligt kopplat till Svenska 

kyrkan, en åsikt som inte framkommit i någon av de andra grupperna (Benny vet sedan tidigare 

att jag är student och prästkandidat). Informanterna i de andra grupperna har reagerat 

annorlunda; Clara, i internetgruppen, beskriver här vilken del hon gillade bäst och varför (notera 

att jag aldrig säger i de olika delarna att jag är kristen, präst eller prästkandidat, att jag studerar 

till präst är dock något Clara har kunskap om sedan innan): 

 

fjärde var roligast, det kändes lätt och ledigt när du pratar teckenspråk och tappar bort dig lite och därför 

säger andetag/ande flera gånger. Jag gillar även hur du avslutar första och andra videon med att knäppa 

med fingrarna. Jag gillar hur du berättar, trots att du är kristen präst, att du tycker det är svårt att få 

kristendomen att gå ihop med vetenskapen. Jag tycker det är bra att du återkopplar vad varje avsnitt 

handlat om, men jag skulle gärna haft en snabb repa om vad man kommit fram till. typ; andra avsnittet 

blev lite svårt att förstå, det var lite luddigt med allt.
110 
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Clara gör under intervjun jämföranden med andra ”YouTube-personligheter” och beskriver hur 

hon önskat att tonen i vloggen varit ”mer babblande” och mer energisk. Hon ger ett tydligt 

intryck av att hon är bekant med vloggar och YouTube eftersom hon använder termer som 

tutorials och YouTubers. På så sätt visar Clara att hon har en förförståelse för relationen mellan 

en vloggare och mottagare. 

3.6.5 Den intellektuella faktorn 

Del 4 beskrivs ofta som den del som konfirmanderna tyckte minst om, eftersom de ”inte hängde 

med”. Trots det så hänvisar flera konfirmander till att det som de lärt sig är en del av del 4; 

nämligen hur en säger ande på teckenspråk. Detta uttrycks av bland andra Alice, som säger att 

hon lärt sig: ”Det der111 om anden på teckenspråk.”112  Även Berit i stiftsgruppen anser att del 

4 är bäst: ”Den sista om det hebreiska ordet för ande och vind” 

Även i internetgruppen lyfter vissa informanter del 4, till exempel Camilla som 

beskriver sina tankar kring del 4 men också kring vloggen som helhet: 

 

Ja. Som jag skrev ovan så älskade jag alla nya tankar jag fick om anden och kopplingen mellan vid113, 

ande och andetag. Det var också väldigt nyttigt för mig själv att tänka igenom övriga frågor. Både där jag 

håller med och inte håller med. Det är sällan jag får en chans att prata religion, och en vlogg på detta viset 

ger mig mycket mentalt. Framför allt ifall man skulle kunna få igång kommentatorn-lett på videorna.
114 

 

Del 4 tycks ha gjort störst intryck när det kommer till lärandeaspekten av vloggen men alla 

delar kommenteras i någon utsträckning som lärorika. Olika informanter har olika favoritdelar 

och har lärt sig olika saker. Cim, i internetgruppen, hänvisar till del 3: 

 

Jag tyckte om att höra om översättningarna, att de hebreiska orden inte nödvändigtvis är de ord som vi 

läser i översättningen. Jag har bara en gång tidigare hört någon säga att Jesus talade till Gud som "pappa", 

så det var roligt att höra igen.
115 

 

Flera informanter lyfter också del 2 om skapelsen och Angelika i konfirmandgruppen beskriver 

vad hon lärt sig: ”Ja hur jorden skapades. Och typ vad Gud innebar.”116 Anna i samma grupp 
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beskriver också vad hon lärt sig av vloggen och refererar till del 1:”Att det inte är så viktigt att 

ha fina kläder och om det ska vara god mat m.m”117 Samma del tycks också ha gjort intryck på 

Astrid som beskriver vad hon lärt sig så här: ”Ja jag lärde mig nått nytt. Att Fader betydde 

nånting”118 

Amanda och Anita i konfirmandgruppen gör också en metareflektion över sitt lärande, 

Amanda konstaterar att: ”Jag lärde mig saker och det var inte bara saker som man har trott”119 

Anita gör samma iakttagelse: ”Ja det gjorde jag, jag tänkte mer på hur det egentligen var och 

inte bara på saker man trott”.120  Även i internetgruppen förekommer en självreflektion kring 

lärande, Cornelia reflekterar kring vad hon lärt sig: ”Jag lärde mig att den kristna tron inte är så 

långt ifrån min tro (som jag i dagsläget har svårt att definiera) som jag kanske föreställde mig 

innan.”121 

3.6.6 Den emotionella faktorn.  

Norma Cook Everist122 beskriver sju punkter som skapar en hälsosam emotionell lärandemiljö: 

1) Respektera varandra. 2)  Lyssna. 3) Håll förtroenden. 4) Använd ”jag” istället för ”du” i 

tilltalet till andra/studerande. 5) Uppmuntra reflektion. 6) Undvik trivialisering. 7) Förstå och 

dela makt. I vissa intervjuer är informanterna tydliga med hur den emotionella faktorn påverkat 

dem och i andra fall är det mer subtilt, till exempel när det kommer till möjligheten till 

reflektion. Clara i internetgruppen beskriver det hon tyckte sämst om så här: 

 

Jag saknar att du inte har ett avsnitt där du presenterar dig. Jag saknar koppling till första avsnittets text 

som du läser upp. Jag har lite svårt när YouTube-personligheter stannar upp för at man ska få tänka… 

personlig preferens är att ha en ganska energisk person som ganska mycket babblar på
123 

 

I samma grupp beskriver Carl sin emotionella upplevelse av vloggen: ”nära och innehållsrika 

på så kort tid. Du använder "jag tror” vilket inte gör att det begränsar de tittandes egen tanke 

eller att det är rätt eller fel.”124  
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Camilla i internetgruppen ser också positivt på hur innehållet förmedlats och uttrycker en 

önskan att ta en aktiv interaktiv roll i förhållande till vloggen: 

 

Trots att varje klipp bara handlar om ett ord eller strof så väckte videorna många frågor av skiftande slag. 

Jag blir sugen på att verkligen kommentera under varje klipp och skulle gärna vilja prenumera125 på en 

sådan kanal med fler avsnitt. Helst skulle jag velat gå igenom varje del av hela trosbekännelsen. (Pinad 

under Pontius pilatus var alltid min favorit del att säga när jag var barn. Undrar vad det säger om mig :P 

) Det är jätte intressant att inte bara kortfattat säga : så här betyder trosbekännelsen. Utan istället just 

ifrågasätta, klura och fundera på varje enskilt ord. Lite som en rubiks kub. Jag är väldigt glad att den här 

idéen har fått rötter och ser fram emot fortsättningen.
126 

 

För Camilla tycks formatet vara ”i rätt form” för att gott lärande ska äga rum. Medan vissa 

informanter upplever frustration kring frågorna och tonen i vloggen så verkar det falla sig 

naturligt för Camilla att dela makt på makt vilket blir tydligt i och med att hon gärna själv vill 

ta en aktiv roll. 

3.7 Gruppegenskaper 

Huruvida vloggen levt upp till informanternas förväntningar varierar mellan grupperna och 

individerna. Vilken del som anses vara det bästa och det sämsta varierar men del 4 är populärast 

i två grupper.  När det kommer till vad informanterna tagit med sig från de olika delarna så 

verkar spänningen mellan vetenskap och religion samt delar med språkliga inslag vara de som 

gjort starkast intryck. 

I både stiftsgruppen och internetgruppen så lyfter informanter en önskan om tydligare 

referenser i vloggen. Unikt för stiftsgruppen är dock åsikten att det personliga tilltalet är något 

negativt. Den här inställningen återkommer flera gånger i stiftsgruppen. Möjligtvis för att 

stiftsgruppen på grund av sammanhanget ser mig i första hand som en prästkandidat för ett stift 

i Svenska kyrkan och inte en privatperson. I internetgruppen betonas det personliga tilltalet och 

valet av ett ”personligt grepp” i större drag som något positivt. Informanterna i 

konfirmandgruppen och internetgruppen ställer överlag mindre krav på hur de anser att jag 

borde agera och talar mer utifrån hur de upplevde vloggen.  

Konfirmandgruppen är den grupp som utbroderar minst. De ger svar på frågorna men 

väljer generellt att inte svara på något annat än just det som frågas efter. Möjligtvis förstår 

informanterna i konfirmandgruppen intervjun som frågor som ska svaras på så konkret som 
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möjligt utifrån hur det är vana att svara på frågor i skolan. De har därför inte analyserat 

innehållet och utförandet på samma sätt som de andra grupperna. Konfirmandgruppen består 

av unga människor i skolåldern. Det är därmed inte omöjligt att de har en annan relation till 

frågor-svar-strukturen än informanterna i de andra grupperna.  

Internetgruppen är den grupp som ger mest uttömmande och reflekterande svar när det 

kommer till vad informanten lärt sig av att se vloggen, i den här gruppen, och även i 

konfirmandgruppen så varierar i hög gradhur informanterna definierar sin andlighet.  
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4. Diskussion och slutsatser 

Av 32 intervjuer framkommer 32 olika reflektioner kring lärande och tankar kring vloggar. 

Vissa gemensamma nämnare framkommer också. För det första att de allra flesta använder 

YouTube i någon grad i vardagen och för det andra, att många av informanterna anser sig ha 

lärt sig någonting. Vanligast förekommande är att informanterna har lärt sig någonting relaterat 

till språk, eller relaterat till tro, sin egen tro, eller den kristna tron.   

4.1 Vlogg som medium 

Som med alla medium så finns det för- och nackdelar med vlogg. Kvalitén på videoklippen och 

avsaknaden av referenser (personlig ton) är det som skapat mest varierande och i vissa fall 

negativa reaktioner. Om detta beror på informanternas uppfattning om vad jag borde ha gjort 

eller deras egna preferenser framkommer inte i undersökningen. Cook Everist konstaterar att 

det finns individuella lärostilar och att hur vi lär oss är olika. Hon menar att lärande kan äga 

rum överallt och att lärandegemenskaper inte är statiska.127 Vloggar har alltså potential att 

fungera som pedagogiska verktyg. Jag började arbetet med vloggen med att konstatera att jag 

identifierar mig som tydligast bekväm med metodfrågor inom dialogpedagogiken. Metoder i 

den här pedagogiken är samtal, erfarenhetsutbyte, lyssna, undersöka, tankeutbyte och öva på 

förmågan att dra slutsatser och förändras.128 Erfarenhetsutbyte och tankeutbyte är de metoder 

som framträder tydligast i de vloggar som gjorts av andra som jag har studerat, då syftet med 

vloggen är att avsändaren delar sina tankar och erfarenheter med andra. Till viss del fungerar 

detta väl med vloggmediet men det är samtidigt det pedagogiska greppet att bli personlig och 

ställa frågor som möter mest motstånd. Den personliga tonen gör vloggen bra så tillvida att det 

är en del av definitionen av vad en vlogg ska vara.129 Att det ändå upplevs av några som 

någonting negativt indikerar att det brustit mellan vloggen och mottagarnas förväntningar. En 

lärandemiljö kan enligt Cook Everist påverkas negativt om en auktoritet inte lever upp till de 

studerandes förväntningar.130 Om jag tydligare förmedlat vloggens karaktär hade kanske 

resultatet varit annorlunda.  

En annan aspekt av vlogg och lärande gäller internetgruppen. Informanterna i 

denna grupp är överlag positiva och de som uppvisar mest reflektion kring sitt lärande ingår i 

den här gruppen. Internetgruppen deltog i studien var för sig och från hemmet. Kanske detta 
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bidrog till en tryggare miljö och därmed en bättre lärandemiljö? Cook Everist lägger stor vikt 

vid att en lärandemiljö ska vara trygg såväl fysiskt som emotionellt.131  

Flertalet informanter lyfter att de inte uppskattar eller inte förstår syftet med att 

ställa frågor till mottagaren. Av detta drar jag slutsatsen att ambitionen att vara pedagogisk 

(närmare bestämt använda dialogpedagogik) här brutit mot mediets egen logik när det gäller 

relationen mellan avsändare och mottagare.132  

Det som däremot gör en vlogg ändamålsenlig i egenskap av att vara ett 

religionspedagogiskt verktyg är att vloggar har god potential att ligga i mottagarens 

”intellektuella kant”. Cook Everist beskriver att när en lär på sin intellektuella kant, alltså i 

gränslandet av det en redan vet och ny kunskap så lär en kreativt vilket är positivt. 133 Del 4 

(Om helig Ande) tycks ha lett till att många informanter lärde sig något nytt, även om inte alla 

av dessa informanter tyckte att den delen var bäst. Den sekvens i del 4 där jag tappar bort mig 

och upprepar ”andetag” flera gånger lyfts också som något positivt av flera informanter. Av 

detta kan slutsatsen dras att vloggen alltså enligt vissa informanter befinner sig på en bra balans 

mellan personlig och informativ, då detta inslag både är informativt men även verkar uppskattas 

som ett personlig inslag. 

Även del 2 (som handlar om skapelsen) är populär i flera grupper. Jag tror att 

detta beror på att den lyfter frågan om hur vetenskap och religion ska förhålla sig till varandra. 

Den ökade tilltron till vetenskap i dagens samhälle gör att det för många blir svårt att förhålla 

sig till tro.134 Frågan om vetenskap och religion är därför aktuell för många idag och därmed 

knyter del 2 an till mångas liv. Eller för att uttrycka det med Thomas Groomes tankar, det för 

livet till tron, med målet att tron sedan ska föra tillbaka till livet.135 I både  konfirmandgruppen 

och internetgruppen uttrycker många informanter att de lärt sig något, i båda grupperna finns 

det också informanter som metareflekterar kring sin egen tro i förhållande till det som sägs i 

vloggen. Del 3 är betydligt mindre populärt än de andra delarna, detta kan bero på att den inte 

utmanar informanterna intellektuellt. Det är också möjligt att del 3 (som handlar om Jesus 

Kristus) inte knyter an till de informanter som beskrivit sin andliga syn som något annat än 

kristen. Flera informanter lyfter också att frågorna som behandlas i vloggen ”är för stora” för 

att avhandlas på så kort tid. Att diskutera vem Jesus Kristus är, är säkert en sådan sak som 
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passar bättre när tidsramen inte är ungefär 4 minuter. En vloggserie (till skillnad från en del 

som det var i det här fallet) om Jesus skulle eventuellt behandla ämnet mer tillfredställande. 

  När det kommer till frågan om hur en ändanmålsenlig vlogg åstadkoms kan jag 

alltså konstatera att; det krävs en balansgång mellan att vara personlig och auktoritär när det 

gäller att göra en vlogg som ska användas som ett läromedel. Vloggen tycks lättare att ta till om 

det är möjligt att göra det på sina egna villkor och från hemmet. En ändamålsenlig vlogg 

behöver följa sin egen logik till exempel när det kommer till relationen mellan mottagare och 

avsändare. Del 4 är den mest populära delen och detta tycks bero på att innehållet både 

balanserar mellan personlig och informativ men också att delen innehåller språkliga inslag som 

utmanar mottagarna. Del 3 är mindre populärt kanske för att ämnet inte ges tillräckligt med 

utrymme. 

4.2 Respondenternas mottaglighet 

De som uttrycker starkast kritik mot vloggen identifierar sig som kristna. Av dem är det två 

personer som är missnöjda med vloggen, de är båda män. Kön behöver inte ha inverkat på 

svaren, det är nämligen betydligt färre män än kvinnor i studien, det är därmed svårt att 

överhuvudtaget dra slutsatser baserat på personligt pronomen eller kön. Därför är det kanske 

mer relevant att konstatera att de mest negativa rösterna är i minoritet men majoriteten av de 

som är negativa definierar sig som kristna. Kanske ligger svaret på varför det är så i Bennys 

kommentar  i stiftsgruppen om att innehållet ”kändes mer frikyrkligt, på ett negativt sätt.”136 

Vad Benny hade förväntat sig går inte att säga men det verkar som att kristna ställer andra krav 

på andra kristna än icke-kristna. Detta kan vara ett uttryck för att Bennys förväntningar alltså i 

högre grad var beroende av mig som avsändare än av vloggen som medium. Benny tycks inte 

ha uppfattat det som att en vlogg ska vara personlig. Carl i internetgruppen talar om hur han 

uppfattat vloggen och visar att han är trygg med den lärandemiljö som vloggen utgör på ett 

annat sätt än Benny. Trygg i det här fallet kopplar jag till Cook Everist krav på att en 

lärandemiljö ska vara trygg för att kunna uppfylla sitt syfte.137 Carl beskriver att: ”Du använder 

"jag tror” vilket inte gör att det begränsar de tittandes egen tanke eller att det är rätt eller fel.”138 

Carl verkar ha uppfattat att vloggen ska vara personlig och ser det därför inte som ett problem. 

När det gäller frågan om huruvida det spelar någon roll vem respondenten är kan 

jag konstatera att de informanter som överlag ställt sig mest positiva till vloggen som ett verktyg 

är de som antingen fyllt i flera syner på andlighet eller identifierar sig som något annat än 

                                                             
136 B:4/8. 
137 Cook Everist, 69. 
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kristna. Innehållet i vloggen och utförandet är inte optimalt för en grupp där de lärande är vuxna 

kristna. Vloggen tilltalade dock unga och vuxna som definierade sig själva som något annat än 

kristna (även om många ansåg att kristendomen var en del av deras andlighet). Om vi applicerar 

detta på Cook Everist idé om människor på ”resa till tro” så  kan vi konstatera att de som inte 

redan befinner sig ”i en kyrka” det här fallet uppskattat och lärt sig mest av vloggen. 139 

4.3 Undervisning i kristen tro 

Informanternas reaktioner på min roll i vloggen indikerar vissa nackelar med att undervisa om 

kristen tro med vlogg som verktyg. En sådan nackdel är att förväntningarna på auktoriteter kan 

skilja sig mellan digitala och tradiotionella konfessionella sammanhang. Auktoriteter och 

auktoritära källor är en viktig del av den kristna kyrkan, kanske så viktig att den inte kan räknas 

bort oavsett om mediet kräver det?140 

Det teologiska innehållet medför en annan utmaning när det gäller 

undervisningsaspekten. Frågorna som vloggen lyfter är stora till sin karaktär. Sådana frågor 

behöver ofta mycket tid för att göras rättvisa. Samtidigt ska vloggen som medium ska vara 

personligt, alltså inte en ”klassisk” föreläsning. Detta till trots uttrycker flera informanter att 

vloggen bidragit till att de börjat fundera kring sin egen tro. Att frågorna av flera informanter 

lyfts som ”för stora” tror jag är oundvikligt, religiösa frågor är ofta komplicerade och att 

förenkla dem för mycket menar jag skulle göra innehållet för banalt. Dessutom tror jag att det 

är just de ”stora” frågorna som uppmuntrat informanterna att reflektera över sin egen tro. Låt 

oss säga att jag i vloggen istället hållit mig till ”enklare” frågor, vilka frågor skulle det vara? I 

princip alla frågor som rör kristendom är i min mening komplicerade. Min erfarenhet är att för 

grova förenklingar är det som gör kristna den största björntjänsten. Frågor som ”Hur kan ni tro 

att Gud skapade jorden på sju dagar?” kommer av just den missuppfattningen att det är ”så 

enkelt” att vara kristen, att kristendomen består av en rad påståenden som för andra verkar 

dumma. Att försöka ge ett enkelt svar som ”därför att det står i bibeln” gör således kristna inga 

tjänster. Jag menar att risken att frågorna som vloggen behandlar blir för stora, är en risk som 

är alldeles nödvändig att ta, inte minst för att det i denna studie tycks vara de stora frågorna som 

lett informanter till en upplevelse av att de ”tänkte mer på hur det egentligen var och inte bara 

på saker man trott.”141 Vloggmediumet kan bidra med att människor blir medvetna om var de 

befinner sig på sin resa hellre än att förmedla ett kunskapspaket. 

                                                             
139 Cook Everist, 29. 
140 Jag syftar bland annat på bibelns status som auktoritär källa men också på den episkopala strukturen och det särskilda 

ämbetet. 
141 A:18/19. 
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När det gäller för- och nackdelar med att använda vlogg för att undervisa om kristen tro, har 

jag alltså kommit fram till att om vlogg ska kunna användas i kristen undervisning på ett sätt 

som passar andra målgrupper än de som angivits här så behöver vissa modifieringar ske. Jag 

anser på basis av framkomna resultat att vloggmediumet behöver kombineras med annan typ 

av undervisning. Frustrationen som många informanter ger uttryck för signalerar att vloggen 

för många inte ensam utgör en tillfredställande lärandemiljö. Den auktoritet som en del tycks 

sakna skulle kunna tillföras genom exempelvis en välstrukturerad bibelstudie eller föreläsning 

i anslutning till vloggen. Vloggmediet måste alltså anpassas efter vad som är målet med 

undervisningen och kompletteras därefter. Detta kan exempelvis ske genom att kombinera 

vlogg med andra pedagogiska medel i såkallad blended learning. 142 Ytterligare ett sätt att 

bemöta och undvika den frustration som informanterna ger uttryck för skulle kunna vara att 

fördela lärarrollen på flera personer. På så vis kan vloggaren vara personlig medan en lärare 

som till exempel använder vloggen i en mer traditionell undervisningssituation kan vara saklig 

och problematiserande. 

Utifrån informanternas metareflektioner så har jag kommit fram till att vlogg bör 

fungera väl som en start för att undervisa i kristen tro eftersom den kan nå de digitala 

generationerna där de befinner sig, online, på YouTube. På så vis kan vloggen fånga människor 

på olika platser i sin ”resa till tro”, detta garanterar dock inte att de engagerar sig i 

undervisningen eller går vidare från vloggen till andra kristna sammanhang.  

En fördel med att använda vlogg som ett religionspedagogiskt medel är att digitala 

läromedel enligt Säljö kan uppmuntra till produktion istället för reproduktion, det vill säga att 

de lärande tar ett ansvar i lärandet och kunskapandet.143 Delaktighet speglar också den syn på 

lärande Svenska kyrkan utvecklat under slutet på 90-talet, där just delaktighet i lärandet 

betonas.144 Vloggen som medium har alltså potential att bidra till lärande som passar väl in i 

vissa religionspedagogiska och konfessionella sammanhang, och är ett sätt att ta vara på digitala 

läromedel. Hjarvard och Lövheim visar att det finns god anledning för (den kristna) kyrkan att 

engagera sig i onlineforum och sociala medier, inte minst för att valet att inte göra det innebär 

att den digitala arenan upplåts åt andra och att de religiösa diskussioner som sker då sker helt 

utan kyrkans inflytande.145 För att återvända till Cook Everist tankar om exklusion och 

                                                             
142 Hrastinski, 24. 
143 Säljö, 249. 
144Bernerstedt, 7. 
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inklusion så kan vloggen fungera som ett sätt för människor att närma sig kyrkan, på sina egna 

villkor, på ett sätt som känns tryggt.146 

  

                                                             
146 Cook Everist, 29. 
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Sammanfattning 

I föreliggande uppsats har jag systematiskt närmat mig vloggmediet ur ett religionspedagogiskt 

perspektiv. Uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i spänningsfältet mellan de digitala 

generationerna, de äldre generationerna och religionspedagogiska perspektiv på lärande.  

Uppsatsens syfte har varit att bidra med kunskap om vloggens funktion och 

lämplighet som ett religionspedagogiskt verktyg. Detta har ramats in av arbetsfrågor som berört 

hur en ändamålsenlig vlogg åstadkoms, vilka för och nackdelar som finns med att använda 

vlogg för att undervisa i kristen tro samt för vilken tilltänkt målgrupp/respondent som vlogg 

lämpar sig bäst. Vloggmediet har undersökts med två infallsvinklar, från relevant litteratur samt 

genom en studie om hur vlogg fungerar som ett religionspedagogiskt verktyg. Som en del i 

studien har jag skapat en vlogg i fyra delar. Denna vlogg har visats för 32 informanter som 

därefter besvarat en skriftlig intervju. Jag har analyserat svaren i relation till Norma Cook 

Everists faktorer för en god lärandemiljö och genom diskussion gett svar på arbetsfrågorna. 

Följande slutsatser kan dras av det som framkommit i studien: 

En ändamålsenlig vlogg kan beskrivas som en video med ett personlig tilltal som 

berör erfarenheter eller åsikter. Den personliga tonen i vloggen tas emot av informanterna som 

både något positivt och negativt. För att vloggmediet ska fungera i religionspedagogiska, 

konfessionella sammanhang så krävs det en tydlighet kring vad som är vloggens syfte. Eftersom 

en vlogg för att vara ändamålsenlig bör vara personlig men samtidigt riskerar att bli för 

personlig så anser jag att vlogg bör kompletteras med andra läromedel och pedagogiska 

metoder. 

Vlogg lämpar sig som läromedel bäst för de som definierar sin syn på andlighet 

med flera olika begrepp som tror på något, sökande eller kristna. Människor som har en mer 

flytande inställning till sin andlighet än att enbart identifiera sig som kristna är överlag mer 

positiva till vloggen. Respondentens roll för hur vloggen fungerar märks tydligast när det 

kommer till hur informanterna reagerat inför olika delar av vloggen. Jag misstänker att 

informanternas förförståelse av vem avsändaren är och vad en vlogg är, har påverkat deras 

reaktion. Detta synligörs av hur informanter med olika andlig syn och i olika grupper reagerat 

olika på samma delar av vloggen. 

Studien visar att vloggen tas väl emot av de flesta informanterna och att den på 

olika sätt främjat lärande. Några informanter nämner hur vloggen påverkat deras relation till 

kristendom. För att närma sig den kristna tron och ett konfessionellt sammanhang kan vloggen 

fungera som en väg som på ett annat sätt är trygg för den som är nyfiken. Även om vloggens 
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innehåll kontrolleras av avsändaren/vloggaren så har mottagaren kontroll på så vis att hen kan 

deltaga på sina egna villkor på ett annat sätt än i exempelvis traditionell klassrumsundervisning. 

Den som vill nå de digitala generationerna behöver ta del av digital kultur. Om 

det är ett mål för den kristna kyrkan att anknyta till människors vardag så måste medialiseringen 

av samhället och hur detta påverkar den moderna människan tas med i beräkningen. Risken är 

att till exempel Svenska kyrkan står kvar i så kallad traditionell undervisning utan att inse de 

fördelar som finns med digital undervisning. I denna uppsats har jag visat på svårigheter och 

potential med vlogg som religionspedagogiskt verktyg. Jag har argumenterat för vikten att 

anknyta till de digitala generationernas liv och presenterat vlogg som ett möjligt 

tillvägagångssätt. Det är min uppfattning att YouTube på många sätt är en outnyttjad arena i 

konfessionella sammanhang. Samtidigt är YouTube en del av vardagen för många av de som 

kyrkan vill nå ut till. Min förhoppning är att uppsatsen bidragit till ökad kunskap om vloggar 

så att det i framtiden kommer att finnas fler möjligheter för den som vill att lära känna den 

kristna tron genom att fundera ”mer på hur det egentligen var och inte bara på saker man 

trott”.147 
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