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Svenskdidaktikens håg för ungdoms- och mediekulturer 

Per-Olof Erixon  

 

Inledning 

Vilken inriktning har den forskning som bedrivs inom det svenskdidaktiska fältet? Vilken 

betydelse har det faktum att vi nu lever i en värld som i hög grad förmedlas via visualiseringar 

av olika slag på en skärm när nya forskningsfrågor formuleras? Redan för tjugo år sedan 

ägnades i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) stort utrymme 

åt skolans relation till medieutvecklingen och omvärldsförändringarna. Man menade att det 

var viktigt att ta elevernas intresse för medievärlden på allvar. Ungefär samtidigt, dvs. i skiftet 

1980- och 1990-tal, konsoliderades också stora delar av forskningen och grundutbildningen 

inom medieområdet i egna ämnesinstitutioner eller ämnesavdelningar i det som blev medie- 

och kommunikationsvetenskap (MKV) (HSV 2001). Den forskning som utvecklades inom det 

nya ämnet var förbunden, inte bara med utvecklingen inom forskningsdiscipliner som 

beteendevetenskap, statsvetenskap, ekonomisk historia, konstvetenskap och filosofi, utan 

också språk- och litteraturvetenskap, dvs. ämnen historiskt nära förbundna med utbildningen 

av lärare i skolämnet svenska och därmed också forskningen inom det svenskdidaktiska fältet. 

Medieforskningen är liksom många and vetenskapliga discipliner dessvärre måttligt 

intresserad av fältet pedagogik, menar Thavenius (1995), som diskuterar mediepedagogikens 

nuvarande och möjliga roll i skolan. Han identifierar två förhärskande mediediskurser 

kopplade till skola och undervisning: den ena gäller historien om mediernas farlighet, som 

innebär att mediekompetens (media literacy) definieras som en förmåga att skydda sig mot 

något som samhället inte kan göra så mycket åt, den andra att mediepedagogiken formats av 

en snäv syn på vad undervisning kan vara och vad medievetenskap är för något. 

Mediepedagogiken riskerar därför att bli ett endimensionellt inslag i skolans kulturella 

produktion, menar han. På motsvarande sätt menar Rönnberg (2003) att skolan underlåter att 

anknyta till elevernas medieerfarenheter och att den koncentrerar sig ensidigt på skriftligt 

tillägnande och struntar medvetet i kommunikationen via och kring medier och andra språk än 

de rent verbala. Hon argumenterar därför för införandet av ämnet ”Mediepedagogik” i den 

svenska skolan och formulerar ett vidgat och internationellt förankrat perspektiv på läs- och 

skrivinlärning, medier och kommunikation. Skolan måste, menar hon, ta till vara elevernas 
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vardagserfarenheter och fritidskunskaper och anknyta till deras läroprocesser utanför skolan; 

det gäller att försöka begripa vardagskulturen. 

Det här kapitlet handlar om den forskning som vuxit fram inom det svenskdidaktiska fältet 

under de senaste två decennierna. Fonden utgörs av den forskning som länge bedrivits inom 

ett mer lösligt sammansatt forskningsfält kring svenskdidaktiska frågor och som 

huvudsakligen varit förbundna med läsning av böcker (codex) och skrivning för hand. 

Specifikt behandlar kapitlet hur svenskdidaktiken, här sedan ungefär tio år tillbaka i tiden 

betraktat som ett mer sammanhållet forskningsfält, intresserar sig för och förhåller sig till 

modern teknologi och dess relation till ungdomskulturer. Intresset är således inte enbart riktat 

mot datorn som ett hjälpmedel, utan ny teknologi knutet till ungdomskultur och elevers 

erfarenheter. Teoretiskt utgår jag från ett medieekologiskt perspektiv, vilket bland annat 

innebär att jag betraktar institutionen skola och den tillhörande undervisningen i svenska som 

historiskt och symbiotiskt förbunden inte bara med kyrka, läs- och skrivundervisning (Erixon 

2010; Johansson 1977; Tyner 1998), utan också med teknologierna bok, papper och penna. 

 

Didaktik och svenskdidaktik 

Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet Didaskalia, som betyder lära och undervisning 

(Kroksmark 1997). Termen är en latinisering från grekiskan och används i modernt nordiskt 

och europeiskt språkbruk för att beteckna ett specifikt forsknings- och undervisningsområde: 

läran om undervisning; undervisningslära; undervisningens och inlärningens teori och 

praktik. Werner & Meyer (1997) talar på motsvarande sätt om disciplinen didaktik som 

undervisningens och inlärningens teori och praktik i alla andra tänkbara sammanhang.  

Ämnesdidaktiken underordnas specifika avgränsningar, bl.a. mot olika discipliner och 

skolämnen, t ex svenskämnets didaktik. Man kan jämföra begreppet ämnesdidaktik med 

begreppet ”fackdidaktik”, som har anknytning till danskans och norskans ”fag-didaktik” och 

tyskans ”fach-didaktik”. Både som begrepp och teoribildning fanns didaktiken i Sverige redan 

i slutet av 1800-talet (Kroksmark 1987). Efter att ha varit mer eller mindre frånvarande i den 

svenska pedagogiska diskursen, framträder didaktiken i Sverige under 1980-talet i samband 

med reformeringen av den svenska lärarutbildningen och den så kallade 

Grundskollärarreformen (Lärarutbildning för grundskolan 1984; Erixon Arreman 2005). 

Framför allt är det då lärarutbildningen som gör anspråk på begreppet.  
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I en förteckning över vad Svedner (2006) kallar ”ämnesdidaktisk litteratur i svenska” 

återfinner vi det som brukar betraktas som den första svenskdidaktiska studien i Sverige, 

nämligen Karin Tarschys avhandling ”Svenska språket och litteraturen”. Studier över 

modersmålsundervisningen i högre skolor (1956). Studien växte fram vid Stockholms 

högskolas litteraturhistoriska seminarium med docent Karl-Ivar Hildeman som 

seminarieledare. Av förordet framgår att avhandlingsförfattarinnan beträtt ny mark, på 

gränsen mellan två etablerade discipliner: 

Vid fullbordandet av denna avhandling är det mig en stor glädje att få tacka 

professor Henry Olsson för den omtanke och välvilja jag från hans sida alltid 

fått röna. Han har icke förtröttats att uppmana mig att fortsätta studierna, och 

fastän jag inte hållit mig på litteraturhistoriens vanliga marker, har hans intresse 

alltid räckt till för diskussioner och goda råd /…/ Då mitt ämne kommit att röra 

sig på gränsområdena till Nordiska språk har det varit en stor vinst att kunna 

diskutera problem i min avhandling med nordister som professor Carl Ivar 

Ståhle /…/. (s 6-7) 

Den första vad jag här kallar svenskdidaktiska studien växte således fram i gränslandet mellan 

disciplinerna litteraturhistoria med poetik å ena sidan och nordiska språk å den andra. Det 

gäller även en annan tidig studie, framsprungen som den är ur disciplinen litteraturhistoria 

med poetik, nämligen Gunnar Hanssons avhandling vid Uppsala universitet, Dikten och 

läsaren: studier över diktupplevelser (1959). Detta var långt innan begreppet didaktik kom in 

i sammanhanget. 

Lärarutbildningen har av tradition haft en svag anknytning till forskning, som satts i samband 

med en generellt otydlig och därmed svag ställning inom högskolesystemens struktur (Erixon 

Arreman 2005). Den forskning som bedrivits på lärarutbildningens område har i huvudsak 

varit isolerad från lärarutbildning och majoriteten av lärarutbildare har själva varit utestängda 

från att bedriva forskning. Den utveckling som skett och där svenskdidaktiken spelar en viktig 

roll, innebär en kamp mot mer etablerade discipliner. Därför kan den forskning som bedrivs 

inom det svenskdidaktiska området ses som en vidgning av det utbildningsvetenskapliga 

forskningsfältet; från ett område som företrädesvis ägs av disciplinen litteraturvetenskap och 

nordiska språk, men också till en del av ämnet pedagogik, till ett interdisciplinärt område, 

med deltagande av forskare från en rad olika discipliner mer förbundna med 

Lärarutbildningen och den pedagogiska praktiken, såsom exempelvis pedagogiskt arbete. 

Det innebär att svenskdidaktiken emanerar ur två traditioner: dels lärarutbildningen, dels den 

forsknings som bedrivits med inriktning mot undervisning i skolämnet svenska inom ämnena 

litteraturhistoria med poetik, från 1970-talet benämnd litteraturvetenskap, och nordiska språk. 
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En av de första gruppbildningarna var den så kallade Pedagogiska gruppen, geografisk knutet 

till Lunds universitet och högskolan i Malmö, men med basen på litteraturvetenskapliga 

institutionen vid Lunds universitet. Ur denna litteraturpedagogiska mylla växte sedan Svenska 

med didaktisk inriktning (SMDI) fram höstterminen 1995 vid lärarhögskolan i Malmö, i 

samarbete med de två institutionerna nordiska språk och litteraturvetenskap vid Lunds 

universitet (Bergman 2011). Det nationella nätverket för forskning och forskarutbildning i 

svenska med didaktisk inriktning startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som 

värdlärosäte i samarbete med de två institutionerna nordiska språk och litteraturvetenskap vid 

Lunds universitet (Bergman 2011). Sedan utvecklades ett samarbete mellan tretton av landets 

lärosäten för att bedriva en nationell forskarskola i svenska med didaktisk inriktning. Detta 

blir också det yttre tecknet på att de två traditionerna, dvs. å den ena sidan 

universitetsdisciplinerna och å den andra sidan lärarutbildningsinstitutionerna och ämnen som 

pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap, börjat smälta samman till något som kunde kallas 

en gemensam forskningsmiljö. Denna fusion påskyndades under hårt politiskt tryck av den 

nya Lärarutbildningen, som sjösattes i Sverige 2011, och som i en fordrande 

examensrättprövning krävde formell didaktisk kompetens i alla ämnen som hade ambitionen 

att erbjuda lärarutbildning. En mer subtil skillnad mellan de båda traditionerna skulle kunna 

vara att ämnen rotade i lärarutbildningen kommit in i fältet från mer allmändidaktiska 

utgångspunkter och den mer disciplinärt rotade traditionen mer från ämnesdidaktiska 

utgångspunkter. Jag väljer här att från 2003 betrakta svenskdidaktiken som ett förhållandevis 

samlat vetenskapligt forskningsfält, även om forskningen bedrivs inom olika discipliner.  

 

Skolämnet svenska - historik 

Skolämnen har sina karakteristiska strukturer och traditioner som påverkar ämnets paradigm 

(Baggot et al 2004) liksom ämnets undervisningspraktik (Hennesy 2005; McEachron 2003). 

Utifrån Kuhns (1962) begrepp ”paradigm” kan man tänka sig ett skolämne i ett förhållandevis 

stabilt tillstånd, där ett visst innehåll, vissa metoder och teknologier premieras. Via ett inflöde 

av nytt innehåll, nya metoder och nya teknologier kan stoffträngsel, innehållsförskjutningar 

och konflikter uppstå, vad Kuhn kallar ”anomalier”, vilket kan leda till ”paradigmatiska” 

förändringar.  

De bildade klassernas pojkar mötte i läroverket ett svenskämne som huvudsakligen bestod av 

språk och litteratur. Läsningen hade sin rot i den sekelgamla undervisningen i de klassiska 
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språken och först på 1830- och 1840-talen gjorde svensk litteratur sitt intåg i skolan. Men 

läsning i läroverket under 1800-talet var inte den individuella sysselsättning vi idag 

förknippar den med, utan i hög grad en social handling. Man läste tillsammans med de andra i 

klassrummet, vilket innebar att deklamation och högläsning var vanligt förekommande. 

Samtidigt som det uppstod en marknad för litteratur och läsare, uppstod det också ett 

pedagogiskt problem med läsandet som kan följas från 1830-talet och framåt. 

Litteraturläsningen kunde inte överlåtas åt fritiden, utan skolan måste skapa ett alternativ och 

en motvikt, dvs. en förnuftig och sedlig metod för litteraturläsning. Historiskt finner vi således 

att svenskämnets paradigm huvudsakligen varit grundat i språk och litteratur, men också att 

den traditionella läsningen av litteratur utmanades när litteraturen blev ett massmedium på en 

litterär marknad (Thavenius 1991).  

När Pedagogiska gruppen på 1970-talet betraktade den utveckling svenskämnet genomgått 

sedan början av 1900-talet tyckte man sig kunna urskilja tre olika svenskämneskonceptioner, 

ett, vad man kallade färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne och ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren 1988, s 94-98; Bergöö 2005, s 14). I svenskämnet 

som färdighetsämne står eleverna språkliga färdigheter i fokus; grundbulten är formalisering 

och isolerad färdighetsträning. I den andra konceptionen, i det så kallade litteraturhistoriska 

bildningsämnet utgör litteraturläsning (och grammatik) undervisningens huvudsakliga 

innehåll. Det handlar om att utrusta eleverna med en gemensam kulturell referensram som 

byggs upp genom läsningen av ett urval litterära verk och slutligen det tredje, det 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet, det ämne gruppen utvecklade. Prövat och analyserat i 

forskning och undervisning innefattade denna konception en strävan att funktionalisera 

elevernas språkliga arbete; utveckla elevernas sociala och historisk förståelse, en kamp mot 

likgiltigheten, genom en medveten litteraturundervisning som knöt an till elevernas egen 

livsvärld (Malmgren 1988; Bergöö 2005, s 43). Dessa konceptioner ska naturligtvis också 

förstås i sitt sammanhang. Erfarenhetspedagogiken definieras mycket utifrån vad den inte är, 

dvs. inte ett formaliserat och isolerat färdighetsämne, inte heller ett bildningsämne. Detta sätt 

att se på svenskämnet har varit dominerande inom den svenskdidaktiska forskningen, särskilt 

den som vuxit fram inom SmDi.  

Kärnan i Pedagogiska gruppen proklamerade med en antologi och välfunnen titel år 1976 

Svenskämnets kris. De deltagande författarna menade att svenskämnet hade nått en punkt som 

bland annat innefattade nya metoder, nya teknologier, stoffträngsel, innehållsförskjutningar 

och därmed konflikter, vad Kuhn (1962) kallar ”anomalier”. I antologin kritiseras ämnes- och 
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momentuppdelningen, men också vad man kallar den abstrakta och isolerade 

färdighetsträningen liksom den konstlade motivationen för skolarbetet. Bristen på anknytning 

till elevernas konkreta erfarenheter och verkliga behov analyseras, liksom hur 

svenskundervisningen döljer motsättningar och konflikter och slår sönder elevernas sociala 

identitet. Två artiklar berör frågor kring medier och populärkultur. Svens Nilsson skissar i 

”Massmediapedagogik” (97-104) en marxistiskt inspirerad, kritisk 

masskommunikationsforskning. Enligt Nilsson handlar det om att inte göra undervisningen 

om massmedier till ett problem. En alternativ massmediapedagogik analyserar den roll 

massmedia spelar i samhället, enligt Nilsson. Sven Ottosson vill i ”Triviallitteratur i skolan” 

(105-140) öppna vägen för det som kallas ”triviallitteratur” i skolan. Med utgångspunkt i 

denna litteratur vill han ställa frågor om vilka behov triviallitteraturen vill täcka, vilka 

lösningar som föreslås, liksom vad dessa myter säger om det samhälle där de produceras.  

Ett kristecken för svenskämnet som pekade fram mot dagens förhållande, fast av ett annat 

slag, ett annat tonläge och framför allt av en annan dignitet, kan sägas ha kommit till uttryck 

när Filmutredningen 1972 (SOU 1972:9) föreslog införandet av ett nytt ”blockämne” på 

skolschemat: ”kommunikation”, som skulle ersätta svenska, musik och teckning. Flera 

remissinstanser var kritiska och man lyfte bland annat fram att ”vårt viktigaste 

uttrycksmedel”, dvs. ordet, därmed var hotat (Stigbrand 1989, s 12). Det man bara tyckte sig 

ana i början av 1970-talet ser vi nu 40 år senare tydliga tecken på.  

 

Svenska skolan och medierna – historik 

Sverige anses vara ett föregångsland när det gäller bruket av medieteknologiska innovationer i 

undervisningen, nämligen på ”skolfilmens område”. Gustaf Berg, f d chef för Statens 

Biografbyrå inledde  på Svensk Filmindustri år 1921 världens första skolfilmproduktion i 

större skala. Redan efter första året fanns det 500 vanliga dokumentärfilmer på 35 mm 

omredigerade för skolbruk, vilka sågs av c 500 000 elever. Inrättandet av detta filmarkiv kan 

ses som ett led i den vid denna tidpunkt sedan över ett decennium bedrivna kampen mot vad 

man ansåg vara biografväsendets suggestiva inflytande över massorna och då speciellt 

ungdomen (Rönnberg 2003). 

Filmen utgjordes under 1930-1950-talet av undervisningsfilm med uppfostrande och bildande 

funktion. Under 50-talet börjar den ”konstnärliga” filmen att tränga sig in i skolan via 

bildningsförbunden. Under 1960-talet var tiden mogen för undervisning om film på skoltid, 
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men till en början genomförd av ”eldsjälar” och på prov. Det handlade om att lära unga 

uppskatta filmen som konstart. Dessutom förväntades eleverna bli medvetna om filmens 

påverkande roll och kritiska mot schabloner. Vid denna tid hade TV-medier även gjort sitt 

intåg och styrkeförhållandena mellan skolan och massmedia försköts. Detta ledde till att 

filmen till sist välsignades av SÖ och momentet ”Filmkunskap” skrevs in i läroplanen Lgr 62. 

Under denna period växte också Svenska Filminstitutet fram. Filmen skulle enligt Lgr-62 

fungera estetiskt berikande, dvs. som ett alternativ eller komplement till filmcensuren. 

Historiskt sett, menar Stigbrand (1989), har mediekunskapen i vårt land vuxit fram som svar 

på en oroande medieutveckling. Medierna har definierats som hotet, skolan och lärarna som 

skyddet. Ett spänningsförhållande har utvecklats mellan barnens värld och fritiden å ena sidan 

och skolans krav å den andra.  

När det gäller bruket av den moderna digitala teknologin har utvecklingen gått långsamt. 

Stora förväntningar ställdes tidigt på att ny digital teknologi skulle bli ett kraftfullt verktyg för 

att utveckla skolans verksamhet. Titeln på en statlig utredning från den så kallade IT-

kommissionen från början av 1990-talet, där ordföranden hette Carl Bildt, 

Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118), förmedlar några av 

de stora förväntningar som då ställdes och fortfarande ställs på den nya 

informationsteknologin som en förändringsfaktor, inte minst i skolan. I likhet med många 

andra länder har Sverige satsat stora resurser på att nya digitala medier ska bli en naturlig och 

viktig del i skolans undervisning. Ett utvecklat bruk av digitala medier antas leda till en 

pedagogisk förändring och därmed bättre undervisning (SOU 1994:118; Prop. 1995/96:125). 

Att sådana förväntningar dock inte infriats visas i en rad svenska och internationella studier 

(Skolverket 2005a; 2005b; Hennesy et al 2005; Jedeskog 2005; Alexandersson & Limberg 

2003; Alexandersson & Limberg 2005). Erixon (2010) visar att den nya teknologin används 

ungefär i 10-15 procent av den totala undervisningstiden i ämnet svenska, främst när det 

gäller skrivundervisning. Men utvecklingen går snabbt och i det pågående forskningsprojektet 

”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen” (2010-2012) framkommer 

att skolor nu på bred front satsar stora summor för att varje elev ska få en egen dator, ett så 

kallat ett-till-ett-förhållande (Erixon, 2012). Bergman (2007) och Ohlin-Scheller (2006) 

bekräftar bilden av ett svenskämne i dagens skola där utrymmet för andra medier än 

skönlitteratur i den tryckta bokens form inom ämnets ram fortfarande är begränsat. 

 

Forskningsöversikt  
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Forskning med inriktning mot ungdomskultur och nya medier bedrivs inom olika discipliner 

och forskningsområden, med sina respektive ingångar, ibland med hög relevans för skolämnet 

svenska. Kommunikationsforskaren Kerstin Severin Eklundh (1986) var en av de första som i 

Sverige studerade hur språket förändras i datormedierad kommunikation. Ett annat exempel är 

boken Mediekulturer. Hybrider & Förvandlingar (2004), redigerad av redaktörerna Claes-

Göran Holmberg och Jan Svensson. Av samlingens totalt 12 kapitel behandlar flera frågor 

som är relevanta och intressanta i ett undervisningssammanhang, dock icke specifikt 

skolämnet svenska. Medverkar gör språkforskare, litteraturforskare, teologer, medieforskare 

liksom utbildningsvetenskapliga forskare. Två av de medverkande författarna är för övrigt 

engagerade inom Svenska med didaktisk inriktning, SmDi. I sammanhanget kan även nämnas 

Alf Arvidssons et als samling av texter, Computer games as meeting places and as fiction 

(2008), med medverkande författare från främst ämnet etnologi, men även från nordiska 

språk, med hög relevans för skola och undervisning.  

Inom discipliner mera inriktade mot undervisning och lärande och i studier som genomfördes 

innan det svenskdidaktiska fältet hade konsoliderats, exempelvis inom nordiska språk, 

återfinner man ett antal studier med fokus på nya medier av relevans för skola och 

undervisning, exempelvis Olle Josephson med flera (1997) Svenskan i IT-samhället (1997). I 

antologin utvecklas dock inte närmare frågan om nya medieteknologiers betydelse för det 

svenska språkets utveckling, trots redaktören Josephsons inledande diskussion om inter-

nationaliseringen, det växande informationsflödet, intimiseringen, visualiseringen och den 

eventuella sekundära muntligheten. Antologins bidrag fokuserar på verbalspråket och ser 

aldrig skriftspråket i förhållande till andra semiotiska resurser. Ett normativt perspektiv, 

utifrån vilket språkets olika framträdelsesformer via olika medier upplevs som brister, 

dominerar i exempelvis Rickard Domeijs artikel ”Datorn och språkriktigheten”. Ett undantag 

utgörs av tidigare refererade Kerstin Severinson Eklundh, som i ”Samtalsmönster i 

elektroniska nätverk” menar att kommunikation i sådana nätverk utmanar våra föreställningar 

om tal och skrift, vilket bland annat, menar hon, kommer att kräva en mer ”tvärvetenskaplig 

ansats av kommunikationsforskning” (Severinson Eklundh 1997:136).  

I svensk läs- och skrivforskning med inriktning mot skola och undervisning finner man just en 

stark tradition att förbinda vad man sett och ser som bristande läs- och skrivförmåga med 

mediekulturella och medieteknologiska förändringar (Elmfeldt & Erixon 2007). Larsson 

(1984) lyfte tydligt fram Tv-tittande som en negativ kvantitativ variabel i förhållande till 

skrivprestation. Han tyckte sig kunna konstatera att skrivprestationen var klart lägre hos 
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elever som uppgav att de ägnade relativt mycket tid åt Tv-tittandet. Tv:ns skadliga inverkan 

ansågs mer vara av indirekt art, då intensivt Tv-tittande förbands med en språkligt mindre 

stimulerande miljö. Larsson (1984) sökte i sin argumentation stöd hos Postman (1979) och 

andra, som bland annat menade att TV:s icke-linjära, associativa bildspråk kunde få allvarliga 

psykologiska och sociala effekter. Det handlade framför allt om en oro för att förmågan och 

tålamodet att bygga upp stegvisa tankegångar skulle minska. Men traditionen lever vidare in i 

datorernas tidevarv. En av de senare studierna utgörs av en 2005 presenterad avhandling 

författad av Per Fröjd och framlagd vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs 

universitet: Att läsa och förstå svenska: läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-

2002. Den fick stor uppmärksamhet i dagspress och lärartidningar, precis som den här typen 

av undersökningar ofta får. I studien konstateras bland annat att eleverna har uppenbara 

svårigheter att ta till sig längre texter. Bristerna förbinds med det allt flitigare datorbruket, 

som enligt författaren inte bara främjar jakten på snabba belöningar, utan också står i ett 

konkurrensförhållande till läs- och skrivförmåga. 

I svensk skrivpedagogisk forskning har, menar Catharina Nyström (2000), ett normativt 

perspektiv på skoltexter varit förhärskande och betygen har inte sällan utgjort måttstock för 

texterna i de olika undersökningarna. Den traditionen stadfästs tydligt i Tor Hultmans & 

Margareta Westman Gymnasistsvenska (1977). Deras berömda studie av gymnasisters skrivna 

språk rörde ordförråd, ordklassfördelning, syntax och grafiska förhållanden. Det är en av de 

mer omfattande undersökningar av gymnasisters språk inriktad på ord och ordantal, 

ordklasser, syntax och grafiska förhållanden, som finns och den har bildat skola. Materialet 

utgjordes av elevlösningar från det centrala provet för årskurs 3 år 1970 och genomfördes som 

en del av projektet Skrivsyntax. En uppföljning av Gymnasistsvenskas undersökning gjordes 

av Åke Pettersson (1980) som jämförde uppsatserna från 1977 års centrala prov med dem 

från 1970, en undersökning som i sin tur följs upp med skrivråd i Pettersson (1982). En senare 

studie i denna tradition utgörs av Eva Österlund-Stjärnegårdh (2002), som utgör en 

bedömningsundersökning av gymnasieelevers texter på nationella prov med avseende på 

betyg. Den är skriven inom Gruppen för nationella prov i svenska, som inte bara har ansvaret 

att konstruera utan också att bedriva forskning på det material, elevtexter och lärarenkäter, 

som sänds in. I gruppens rapportserie Svenska i utveckling behandlas olika aspekter av barns 

och ungdomars skrivande. Till de studier som behandlar yngre barns skrivande hör bland 

annat Persson (1998), och Lagrell (2000). Texter från de senare åren i grundskolan behandlas 

av Öberg (1997) och Olevard (1999). Sammantaget finner man, menar Nyström (2000) 
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utifrån ett millennieskiftesperspektiv, att man inom den svenska elevspråksforskningen i stor 

utsträckning har arbetat i en tradition av kvantitativ stilistik.  

Frågor kring ungdomskultur och medier eller medieteknologier och skrivande behandlas dock 

sällan eller aldrig i forskning kring skrivandet i skolsammanhang. Trots en av Nyström (2000) 

påtalad sociokulturell och genreteoretisk vändningen verkar en snäv sociokulturell syn på 

språkbruk och språkliga förändringar har utvecklats, där medielandskapet lyser med sin 

frånvaro. Att det som av Vygostkij kallas för medierande redskap eller verktyg inte bara är 

abstrakta begrepp utan medieteknologiskt bestämda medel för tanke och kommunikation 

problematiseras inte i någon högre grad.  

Ett exempel som ytterligare bekräftar detta förhållande är Birgitta Garmes (red.) Språk på 

väg. Om elevers språk och skolans möjligheter (2002), som innehåller nio artiklar, skrivna av 

lärare och forskare inom läs- och skrivområdet. Inget av de nio bidragen behandlar specifikt 

ungdomars språkutveckling i förhållande till mediekulturella förändringar. Den artikel som 

mer än någon annan skulle kunna säga något om detta och samtiden, av rubriken att döma, är 

Anders Danells ”Ungdomar skriver – elevtexter som tidsdokument”. Danell analyserar några 

elevtexter skrivna vid utprovningen av ett nationellt prov i svenska från slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet. En blick i referenslistan visar att han huvudsakligen lutar sig mot en 

referens: Erik Wellanders Riktig svenska (1939/1973), som Wellander fick i uppdrag av 

Svenska Akademien att skriva redan 1924. Det är en bok som mer än någon annan just sätter 

gränser och anger normer för ”riktig svenska”.  

Typografins visuella betydelse belyses språkvetenskapligt i Anna-Malin Karlssons (2002) 

avhandling om personliga hemsidor och om hur texter där är strukturerade. Karlsson menar 

att visuella principer är centrala för hemsidesinnehavarnas produktion och bruk av hemsidor 

och visar att textualiteten här består av multimodalt koherenta enheter på flera olika nivåer 

(Karlsson 2002; 2002a).
 
 

I antologin Gunnarsson & Karlsson (red) Ett vidgat textbegrepp (2007), som bygger på texter 

från konferensen ”Ett vidgat textbegrepp” i Uppsala den nionde maj 2006, riktas 

uppmärksamheten bland annat mot det ”vidgade textbegreppet”, mot skärmbaserade 

textaktiviteter och dess förhållande till undervisning och lärande i skola liksom till 

multimodaliteten som utmaning mot den språkliga representationens hegemoni. Antologins 

nio artiklar lyfter på detta sätt fram olika sidor av nya medieteknologiers betydelse för 

textskapandet. De ungdomskulturella referenserna lyser dock med sin frånvaro.  
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I en nyligen framlagd studie studerar Bellander (2010) unga människors interaktion med olika 

typer av media. Syfte med studien är att undersöka hur unga människor använder språket i 

skilda kontexter och fokus ligger på ungdomarnas fritid. Studien är intressant därför att den 

också involverar olika perspektiv på hur ungdomskulturen är en del av de nya medierna.  

 

Metod 

Den här undersökningen sträcker sig från år 1990 fram till 2010. Denna tidsmässiga 

avgränsning motiveras av att den digitala medieteknologiska utvecklingen skett på bred front 

och i de flesta samhällssektorer under denna tid. I försöken att ringa in den svenskdidaktiska 

forskningen och dess förhållande till ny teknologi och ungdomskultur har jag använt mig av 

två tidigare genomgångar av forskningen inom fältet samt genomfört egna sökningar via 

Umeå universitetsbiblioteks bestånd.  

Arfwedson (2006) gör med utgångspunkt i tre i början av 2000-talet utkomna antologier ett 

försök att spåra vad hon kallar ”trender inom den didaktiska utforskningen av svenskämnet” 

(117). De tre antologierna är: Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning 

(2004), Svensklärarföreningens årsskrift 2005, Perspektiv på svenska och ett nummer av 

tidskriften Utbildning och Demokrati (2/2003) med temat svenskämnet som demokratiämne. 

Arfwedson finner efter att kortfattat ha presenterat totalt 33 pågående och avslutade 

forskningsprojekt att det finns ungefär lika många projekt om litteraturläsning som om 

skrivande. Hennes slutsats är således att svenskämnets centrala inslag: språk och litteratur 

belyses noggrant. Samtidigt finner hon att forskning som på det ena eller andra sättet, under 

mellanrubriken ”Teater, film och nya medier” (s 120) behandlar frågor kring det vidgade 

textbegreppet är väldigt få, eller om man även innefattar Elmfeldt & Erixon (2007), vilket är 

rimligt, fyra studier av totalt 33.  

Som bilaga återfinns i Arfwedsons genomgång under rubriken ”Ämnesdidaktisk litteratur i 

svenska – ett försök till förteckning” (s 161) en av Svedner (2006) uppställd förteckning över 

avhandlingar, främst från nordiska språk, litteraturvetenskap och pedagogik samt artiklar med 

vetenskapliga ambitioner i exempelvis Svensklärarföreningens årsskrift fram till år 2006. 

Materialet grupperas också under rubriker som ”större undersökningar” alternativt 

”undervisningsförslag och undervisningsbeskrivningar”. Svedner har grupperat materialet 

under totalt åtta olika rubriker och bygger sin framställning på totalt 246 avhandlingar och 

artiklar med vetenskapliga ambitioner från 1950-talet och framåt, men med en betoning, som 
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han säger, på de senaste decennierna. Det mönster som framträder är detsamma som 

Arfwedson ovan kan rapportera om, även om indelningarna är finmaskigare. Svenskämnet 

som helhet, litteraturläsning och svenska språket behandlas i drygt 90 procent av studierna. 

Det Svedner kallar ”Massmedier i svenskundervisningen” behandlas i enbart 7 procent av 

studierna.  

Jag har också gjort en genomgång av 21 årgångar av Svensklärarföreningens Årsskrift 1990 -

2010 med avseende just på artiklar som behandlar ny teknologi utifrån ett ungdomskulturellt 

intresse. Ämnesföreningen för svenska heter sedan 1970 Svensklärarföreningen och innan 

dess Modersmålsföreningen, som bildades 1912. År 1917 började man ge ut årsskriften 

Modersmålslärarnas förenings årsskrift, som från 1970 kallas Svensklärarföreningens 

årsskrift. Martinsson (2009) visar att årsskriften gått från att vara en vetenskaplig 

föreningstidskrift till att bli en vetenskaplig antologi med sikts på svensklärarens behov, dvs. 

kraftigt orienterad mot vetenskap. Det vetenskapliga innehållet har ökat med tiden.  

Till detta ska läggas systematiska sökningar med hjälp av sökverktyget Album vid Umeå 

universitetsbibliotek, som är ett av de svenska universitetsbibliotek som erhåller så kallade 

pliktexemplar. Det innebär att den litteratur som kommit ur svenskt tryck, som är det 

intressanta i denna studie, under de senaste 50-60 åren med säkerhet kan sökas via Album. I 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006), det så kallade SAB-systemet, har jag 

företrädesvis gjort sökningar under beteckningen E, som står för ”uppfostran och 

undervisning” (s 51) i olika kombinationer, främst av språk (klassifikation F) och litteratur 

(klassifikation G), dvs. de delar som av tradition utgör grunddelarna i ämnet svenska. Till 

detta ska även läggas sökningar i Eabx, som avser datorer och Internet i undervisningen 

allmänt, dvs. inte specifikt inriktat mot något särskilt skolämne. Eftersom filmmediet tidigt 

kom in i undervisningen i ämnet svenska har jag för säkerhets skull även gjort sökningar i 

klassifikationen Eabim, som står för filmundervisning i SAB:s klassifikation. Dessutom har, 

avslutningsvis, sökningar genomförts i klassifikationerna ”Eabbs”, som står för pedagogisk 

metodik med avseende på särskilda ämnen, i det här fallet mediepedagogik, och ”Bs-c”, som 

står för massmedier, allmänt, med inriktning mot svenska studier.  

Jag har även gjort en genomgång av åtta konferensvolymer inom ramen för Svenska med 

didaktisk inriktning mellan åren 2003-2010 samt Vetenskapsrådets internationella utvärdering 

av bland annat svenskdidaktisk forskning som erhållit forskningsmedel, International 

Evaluation of Didactics. Swedish, Mathematics and Natural Science (2006:10). 
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Förutom dessa mer systematiskt genomförda sökningar innefattar min metod även sökningar i 

mitt eget minne, som bygger på erfarenheter från fältet under närmare 20 års tid, under de 

senaste åren med inriktning mot svenskämnet och den nya medieteknologin. Det innebär 

bland annat att jag i min ordinarie verksamhet som forskare orienterat mig i forskningen inom 

fältet och kan sägas ha en förhållandevis god bild av den.  

Sökningarna ger vid handen att samma författare ibland återkommer inte bara med liknande 

texter i olika publiceringssammanhang, utan också med nya texter inom samma 

forskningsområde, i det här fallet kring svenskämnet och nya medier. Samma författare kan 

naturligtvis publicera artiklar och kapitel i olika sammanhang, kanske först som en 

introducerande artikel i en konferensvolym eller i Svensklärarföreningens årsskrift, för att 

sedan återkomma med mer genomarbetade artiklar och färdiga bokmanus. Ett och samma 

projekt kan således uppenbara sig i materialet under olika titlar och rubriker, liksom 

textgenrer. 

 

Teori 

Teoretiskt tar jag min utgångspunkt i ett medieekologiskt tänkande, som utgår från 

föreställningen att kommunikationsmedier inte är neutrala, genomskinliga eller värderingsfria 

kanaler för att transportera information från en plats till en annan (Lum 2006). 

Utgångspunkter är istället att mediers inneboende fysiska strukturer och symboliska form 

spelar en avgörande roll när det gäller utformningen av vad och hur information kodas och 

överförs och därför också hur det avkodas. Det är mediets struktur som bestämmer 

informationens innehåll och karaktär. Marshall McLuhans välkända devis ”mediet är 

budskapet” ska förstås i det sammanhanget (McLuhan 1964/1999). Medieekologin utgår 

också från att varje mediums unika uppsättning av fysiska och symboliska karakteristika bär 

med sig en uppsättning systematiska och ideologiska betoningar (”biases”). De skilda 

inneboende fysiska och symboliska formerna i olika medier förutsätter motsvarande skilda 

betoningar(”biases”). Som en logisk följd av detta hävdar medieekologin att olika medier 

främjar olika fysiska eller perceptuella, sociala, ekonomiska, politiska och kulturella effekter 

som går att relatera till mediers inneboende betoningar (”biases”). Det handlar om hur medier 

påverkar kulturen. Med en sådan utgångspunkt betraktar jag institutionen skola som historiskt 

och symbiotiskt förbunden inte bara med kyrka, läs- och skrivundervisning (Erixon 2010; 

Johansson 1977; Tyner 1998), utan också med teknologierna bok, papper och penna.  
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Populärkulturen har återkommande varit utsatt för olika typer av motkampanjer, inte minst 

därför att den ansetts hota ungdomen och bidra till dess förfall. I Sverige inleddes exempelvis 

redan 1908 en strid mot de så kallade Nick Carterböckerna. Under kampanjen föddes 

Riksförbundet mot osedlighet i litteratur, press och bild. Liknande reaktioner förekom i våra 

grannländer (Boëthius 1989). Ungefär samtidigt utpekades det nya filmmediet som en annan 

av ungdomens farligaste fiender. I Sverige ledde kampanjen till att filmcensur infördes 1911. 

Dansbaneländet och veckotidningarna angreps under 1930- och 1940-talet (Frykman, 1988; 

Rydén, 1979). Efter kriget betraktades de tecknade serierna som ett stort hot mot ungdomen, 

vilket 1954 kulminerade med böckerna Lorentz Larsons Barn och serier och Nils Bejerots 

Barn-serier-samhälle (Knutsson, 1987; Furuland & Ørvig 1986). Under 1980-talet blev 

videobandspelaren målet för mångas vrede och liktydigt med filmer som 

Motorsågsmassakern. Sociologen Stanely Cohen lanserade begreppet ”moraliska paniker” 

(1972/1987), för att beskriva de motkampanjer som särskilt kopplade till olika 

ungdomskulturer. I hans efterföljd har Kirsten Drotner (1990) myntat begreppet 

”mediepaniker”, för att knyta fenomenet just till medier och det faktum att de nya medierna 

utmanar gällande kulturella värdeskalor och kulturella makthavares auktoritet. I grunden, 

menar Cohen, kan dessa paniker ses som uttryck för intressekonflikter eller ideologiska 

motsättningar, aktualiserade av moderniseringen och samhällsförändringarna (Cohen 1973). 

 

Resultat 

(a) Svensklärarföreningens årsskrift 1990-2010 

Av de totalt 21 årgångar av Svensklärarföreningens årsskrift som är av intresse i denna 

undersökning innehåller sju årgångar artiklar, ibland i temanumrets form, som berör 

ungdomskulturer och nya medier. Årsskriften 1990 har temat Ungdomskultur och kan så här i 

retrospektionens ljus ses som ett försök att förstå inte bara ungdomskulturella rörelser i 

samtiden, utan också deras betydelse för undervisning i svenska och i sin förlängning språket. 

Huvudredaktören Ingrid Rindberg ställer frågan varför lärare och då särskilt svensklärare, 

som dagligen arbetar med ungdomar, vet så lite om ungdomskulturforskning. Frågan mynnar 

ut i en önskan att det borde skapas bättre kanaler mellan sådan forskning och skola. Hon lyfter 

fram några nya ”infallsvinklar” på ungdomsfrågor som temanumret aktualiserar, bland annat 

att de unga framstår som språkliga nyskapare och att dagens rockartister övertagit 

romanförfattarnas roll som sanningssägare och avslöjare av maktens hyckleri och 
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dubbelmoral. Årsboken innehåller både presentationer av teoretiska grundvalar för ungdoms-

kulturforskning liksom artiklar som binder samman ungdomskulturella fenomen med just 

undervisningen i svenska.  

Temat för 1993 års årsskrift, Språket och bilderna, kan tolkas som ett uttryck för den alltmer 

framträdande roll bilden, inte minst via medieteknologierna, fått i samhället. Några artiklar 

behandlar bilder i språket, men också bilders förhållande till det skrivna språket, exempelvis i 

Marias Linds ”Bild som text – text som bild” (s 101-114). Numret hyser intressant nog också 

en artikel om själva bildämnet i skolan (Hans Wetterholm: ”Bildämnet i ett didaktiskt 

perspektiv”, s 115-134). 

Dessa två och tidiga årsskrifter kan ses som nödvändiga orienteringar för svenskämnet för att 

möta den nya medieteknologiska verklighet som allt snabbare växer fram. Årsskriften från 

1994 med temat @ Rytmer i etern fullföljer de intentioner man enbart anar sig till i de två 

föregående årsskrifterna. I redaktörens förord sägs bland annat syftet vara att belysa vad som 

händer inom radio-, teve och datavärlden ”just nu” och därmed ge en inblick i barns, 

ungdomars och vuxnas vardagstillvaro. Alla de fjorton bidragen handlar om TV, radio, men 

framför allt datorn i skolan; om läsutveckling med hjälp av dator, dataspel, cyberspace och 

virtual reality. Huvudredaktören Susanne Larsson-Krieg hänvisar till den nya kursplanen 

(Lpo94) där textbegreppet fått en vidgad betydelse och anpassats efter det mediesamhälle vi 

lever i: 

/…/ en text kan vara oskriven och omfattar nu även bild och elektroniska media. 

Detta är viktigt och ställer nya krav på undervisningen.(7) 

Hela årsskriften är framåtsyftande och förutskickar i denna anda att framtida nummer av 

årsskriften eventuellt kommer att kunna läsas på Internet.  

Årgång 1996 har temat Skrivandet som redskap och ägnas uteslutande åt skrivandet, särskilt 

med inriktning mot processkrivandet. Tre av artiklarna behandlar skrivandet i vad som kallas 

”nya sammanhang”, dvs. skrivandet med hjälp av datorer. Mirjam Eladharis artikel 

”Interaktiv skönlitteratur på hypertexten”, syftar till att undersöka vad hon kallar interaktiv 

litteratur (s 135-150).  

I årgång 1999 med temat På väg, medverkar Roger Säljö med artikeln ”Informationsteknik 

och språkliga verksamheter” som behandlar hur människornas sätt att kommunicera i 

historien förändrats och ställer frågor om vilken betydelse för skrivandet som den nya 

informationstekniken kommer att ha (s 61-71).  
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Det dröjer till årsskriften 2003 med temat Texter och så vidare – det vidgade textbegreppet i 

svensk skola och förskola, tills det vidgade textbegreppet mer ingående tas upp till diskussion 

igen. Två av artiklarna behandlar det vidgade textbegreppet i förhållande till nya medier; Elise 

Seip Tønnesen undersöker barns läsning av olika Internettexter (”Å handle med tekster i det 

digitale rom” (s27-42)) och Eva Nordlinder diskuterar litterära cd-romspel för barn i ”Bok blir 

spel. Om litterära cd-rom-spel för barn” (43-54). 

I årgång 2004 med temat ’Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets 

mikrokosmos’ står identiteten i centrum, och då med avseende på läsandet och skrivandet och 

dess betydelse för identiteten. Här återfinns Sofia Asks artikel ”Vad ska vi göra med Markus? 

Intermedialitet i postmodern elevtext” (s 49-60). Markus text uppvisar spår av en 

mediekompetens som hör hemma inom filmens område. I artikeln diskuterar hon vad hon 

kallar postmodernt berättande text, som hon beskriver som ett slags blandmedium där saga, 

film, serietidning och uppsats blandas ”respektlöst” (58), benämnt ”filmtext” (59). Den 

intertextualitet och intermedialitet som gör postmoderna texter komplicerade kräver en vidgad 

kompetens hos läraren, menar hon.  

Årgång 2005, Perspektiv på didaktik. Svenskämnet i fokus presenterar det snabbt växande 

forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning och har som uttalat syfte att ge en 

uppfattning om ämnets bredd och karaktär. Forskningen sägs bedrivas av forskare och 

doktorander med lång erfarenhet av undervisning på olika stadier med avstamp i lärares och 

elevers verklighet. Christina Olin–Schellers artikel ”Såpor, Strindberg och Sagan om ringen. 

Några perspektiv på gymnasieelevers litterära repertoar” (98-109) anlägger perspektiv som 

anknyter till nya medier genom att hävda behovet av att vidga elevernas repertoarer till att 

omfatta både såpor och Strindberg.  

I årsskriften 2006, Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola presenteras och 

diskuteras olika infallsvinklar på begreppet literacy. Carina Fast ställer där med utgångspunkt 

i sitt pågående avhandlingsprojekt frågan: ”Vad kan vi lära av sjuåriga Oskar och hans 

dataspelande?” (68-79). Hon diskuterar olika infallsvinklar på begreppet literacy och den 

forskning som pågår och ställer sig bakom ett vidgat textbegrepp. Syftet är att ta reda på hur 

vägarna in i skriftspråket kan se ut för några olika barn och har i det syftet observerat några 

barn både i skola/förskola och på fritiden. Resultatet visar att barn har en bred erfarenhet av 

literacies; filmer, teve, leksaker, kataloger etc. I övrigt står skönlitteraturen i fokus.  

Årsskriften från 2007, Perspektiv på praktik behandlar skrivande och läsande i svenskämnet, 

men innehåller också en artikel med anknytning till ny medieteknologi, Johan Elmfeldts & 
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Per-Olof Erixons ’Våga säga nej till Lunarstorm’. Om skriförmåga och medieteknologiska 

förändringar. (s 35-48). 

Årgång 2008, med temat Ungdomskulturer – äger eller suger? behandlar ånyo 

ungdomskulturfrågor. Redaktören konstaterar att det är 18 år sedan sist och fastslår att det i 

jämförelse mer 1990 nu är en helt annan värld vi lever i och då med avseende på den enorma 

teknologiska förändring som skett. Denna insikt går som en röd tråd genom sex av samlingens 

totalt 14 artiklar. Här rapporterar Theres Belander från sin kommande avhandling, om hur 

ungdomar kommunicerar såväl muntligt som skriftligt i sin vardag och om oron kring hur 

chattandet, Internet och messandet påverkar hur ungdomar talar och skriver (’halloo 

babe..tack såå mkt för ditt mess!. Om ungdomars skrivande inom olika kommunikativa 

verksamhetstyper” (39-52)). Stefan Lundström konstaterar i sin artikel ”Vad gör ni? Om 

interaktivt berättande” (s 121-134) att ungdomar ägnar mindre tid åt traditionellt läsande, men 

samtidigt gärna spelar spel. I artikeln undersöker han spelvärlden och dess betydelse och 

koppling till gymnasiets svenskämne. 

I 2010 år årsskrift, slutligen, med temat Växtkraft. Om svenskämnets möjligheter, ligger fokus 

på litteraturläsning och skrivutveckling. Här återfinner vi flera artiklar som på det ena eller 

andra sättet tar den nya medieteknologin i beaktande. I artikeln ”I huvudet på Nintendo-

generationen – om datorspel och Internet, kunskap, inlärning och olika sätt att tänka” (135-

148) fokuserar Else Nygren den så kallade ”Nintendogenerationen”, dvs. barn och ungdomar 

som vuxit upp med Internet och dataspel som en självklar del av verkligheten, och deras 

inlärningsstilar. Utan omsvep konstaterar hon att medieteknologin påverkar vårt och unga 

människors sätt att tänka. I samma nummer skriver Liza Grezcanik om bokcirkelbloggande 

och om hur elever diskuterar litteratur med varandra på nätet (’Det häftigaste är att författarna 

kan se vad vi gör’. Om nyttan och nöjet med bloggen som språkutvecklare”, 149-162). 

Christina Olin-Scheller presenterar i samma nummer en ny sorts litteratur som uppstått, 

fanfiction, vilket lett till att skrivintresset bland ungdomar inte är begränsat till formella 

lärmiljön i skolan, utan lärmiljöer och feedback från andra utanför skolan (”Mugglare i 

medielandskapet. Svensklärare och svenskundervisning i en ny tid, 163-178)]. Slutligen 

diskuterar Johan Holmberg vikten av att i klassrummet se film, prata film och lära sig filmens 

språk, dess grammatik (”Film – och mediepedagogik i svenskundervisningen. Det vidgade 

textbegreppet på riktigt”, 179-194). 

En genomgång av de 21 årgångarna av Svensklärarföreningens årsskrift visar således att 13 av 

årgångarna innehåller en eller flera artiklar kring ungdomskultur och nya medier, vilket får 
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anses vara en förhållandevis hög siffra. Innehållet i årsskrifterna vetter mot den pedagogiska 

praktiken och ska vara av intresse för verksamma svensklärare. En slutsats man möjligen 

därav kan dra är att frågor kring ungdomskultur och nya medier har upplevts som ett 

förhållandevis relevant ämne eller problem för verksamma lärare under de två gångna 

decennierna.  

Man finner även att antalet författare är stort, men också att många av dem, varken tidigare 

eller senare, dyker upp i andra sammanhang som här är av intresse, dvs. som författare till 

avhandlingar, böcker eller artiklar i exempelvis konferensrapporter från den Nationella 

konferensen i svenska med didaktisk inriktning. En förklaring till detta kan vara att medier 

och ungdomskultur inte utgör fokus i författarens forskningsinriktning eller att författare som 

är verksamma inom helt andra forskningsfält, exempelvis sociologi, vilket var fallet i 

temanumret från 1990, inbjudits att i vinkla sitt intresse just i detta fall med inriktning mot 

svenskundervisningen.  

Man kan också konstatera att huvuddelen av materialet i de genomgångna årgångarna av 

Svensklärarföreningens årsskrift fokuserar på läsning, skrivning och vad man kunde kalla 

svenskämnet som en helhet, utan närmare knytning till nya medieteknologiska sammanhang 

eller ungdomskulturella frågor.  

 

b. Den Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning 

Jag har som tidigare framkommit valt att betrakta svenskdidaktiken som ett förhållandevis 

samlat vetenskapligt fält från 2003, vilket också är året då den första nationella konferensen i 

svenska med didaktisk inriktning hålls.  

I den första konferensvolymen från år 2003 presenterar Christina Olin-Scheller under rubriken 

”Gymnasieelevers textvärldar” sitt pågående avhandlingsprojekt kring gymnasieelevers möten 

med och reception av texter i skolan och på fritiden; huruvida dessa textvärldar befinner sig i 

dialog med varandra och vilka relationer som i så fall finns mellan dem (s 45-64). I samma 

volym presenterar också Annette Årheim under rubriken ”Svenskläraren och 

mediepedagogiken. Progressiva hållningar och pedagogisk vanmakt?” en pilotstudie om 

mediepedagogikens ställning och framtid inom svenskämnet (s 161-178). Hon står inför 

formuleringen av ett forskningsproblem som gäller frågan kring hur man arbetar mot en 

gemensam värdegrund i en mångkulturell skolklass som har genererat en bred flora av texter. 
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I den andra konferensvolymen från 2004 presenterar Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon några 

reflektioner och resultat från sitt pågående VR-projektet ”Genrer i rörelse – estetiska 

textpraktiker i gymnasieskolan” (s 37-46); om hur skolans skriftnormer utmanas, hur 

produktionen av multimodala texter utmanar skriften och de problem som uppstår när man 

gör andras texter till sina egna, dvs. plagiering. Här diskuterar också Christina Olin-Scheller 

under rubriken ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken” (s 172-185) det vidgade textbegreppet och 

mer specifikt i vilken omfattning andra fiktionstexter än tryckta kommer till uttryck i 

klassrumspraktiken i ämnet svenska. I samma volym presenterar Håkan Sandgren några 

tankar om film som pedagogiskt redskap i lärarutbildningen och vilka möjligheter det finns att 

bruka filmmedier på ett kreativt sätt i lärarutbildningen. (Från Åsa-Nisse till Brad Pitt: 

Filmens möjligheter som pedagogiskt redskap i den nya lärarutbildningen, s 215-230). 

Sandgren, Håkan (2004). Ylva Hård af Segerstund och Sylvana Sofkova Hashemis artikel ” 

Att lära sig skriva i IT-samhället” syftar till att undersöka skrift hos barn och ungdomar i olika 

skrivsituationer och effekterna i samband med IT-användning, dock inte med anknytning till 

ungdomskulturella frågor.   

I den tredje volymen från 2005 undersöker Johan Elmfeldt i ”Dagbok i mediekultur – en 

presentation av två giraffers bildspel” hur mediereflexivitet gestaltas med hjälp av elevers 

producerade mediedagböcker med hjälp av mulitmedial programvara (s 37-54).  

I volym nummer fyra från 2006 menar Jonas Carlquist att det i diskussioner om 

skriftbrukskompetens är viktigt att utgå från semiotiska domäner och inte enbart utifrån 

termer som skrivning och läsning (”Vad lär sig ungdomar när de spelar Half-life? Om 

datorspelens inverkan på läsning och skrivning”, s 33 – 36). I samma volym rapporterar både 

Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon med artikeln ”John skriver och regisserar; skriftspråk i den 

samtida mediekologin”( s 37 – 50) och Christina Olin Scheller med ”Vidgat textbegrepp 

hinder eller möjlighet?”, som handlar om elevers och lärares förhållningssätt till olika 

texttyper utifrån ett vidgat textbegrepp, om sina respektive pågående forskningsprojekt (s 83-

96).  

I den femte volymen 2007 återkommer Christina Olin–Scheller med artikeln ”Om osynligt 

och synligt i gymnasieelevers textvärldar”, som handlar om fanfiction och de nya möjligheter 

som den digitala tekniken erbjuder när det gäller unga och äldres möjligheter att vara aktiva i 

skapandet av nya kulturella uttryck. Hon börjar i erfarenheterna från den egna avhandlingen 

och tar spjärn mot nya frågeställningar (s 163-173).  
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I den sjätte volymen från 2008 återfinns inga texter med den inriktning som här är av intresse, 

men den sjunde volymen från 2009, slutligen i denna uppräkning, problematiserar Johan 

Elmfeldt & Magnus Persson en dikotomi utifrån hypotesen att mediekulturell förändring för 

med sig nya textuella hybridformer, läsarter och receptionsmönster som inte låter sig 

beskrivas med enkla uppdelningar mellan det naiva och det kritiska (64). (”Kreativ läsning 

och mediereflexivitet. Ett försök till inringning av en problematik”, 64-73). I samma volym 

återfinns också en artikel med fokus på medier, skriven av en professor i medier och 

information från Danmark, Jens Elmelund Kjeldsen.  

Den som publicerar artiklar i en konferensrapport av detta slag kan i jämförelse med den som 

publicerar artiklar i Svensklärarföreningens årsskrift förmodas vara en mer etablerad forskare 

eller en forskare i vardande, dvs. doktorand, inom det svenskdidaktiska fältet. Som framgått 

av framställningen behandlar 13 av 98, dvs. cirka 13 procent av alla artiklar i 

konferensvolymerna från den Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning 

frågor kring ny medieteknologi, ungdomskultur och undervisning. Flertalet artiklar utgör 

rapporter från pågående avhandlings- och forskningsprojekt, vilket till en del förklarar att 

samma namn tenderar att återkomma.  

 

Svenskdidaktiska studier 

De systematiska sökningar jag gjort via Album och som jag redogjort för i metodavsnittet, har 

gett en mager skörd. En tidig studie inom Pedagogiska gruppen som tidsmässigt faller utanför 

denna är Olle Holmbergs licentiatavhandling Videovåld och undervisning (1988), i vilken han 

i ett projekt med sextonåriga blivande elektriker i en klass i gymnasieskolan försöker förstå 

fascinationen inför videovåldet som ett led i identitetsformationen. Inom de tidsramar och 

intresseområden som uppställts för den här undersökningen utkristalliseras 12 titlar som 

utifrån grupperingarna ”Metodböcker”, ”Översikt nya teknologier knutet till 

ungdomskulturella frågor”, ”Ny teknologi som pedagogiskt hjälpmedel” och slutligen 

”Studier inriktade mot ny teknologi och ungdomskultur”, här kortfattat ska presenteras.  

 

Metodböcker 

Ann-Katrin Svenssons Språkglädje (1995) är en metodikbok som presenteras en mängd rim, 

ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra former av 
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språklekar och språkliga övningar. I ett inledande avsnitt redogör författaren för olika faktorer 

som inverkar på barns språkförmåga samt tydliggör hur barns språk kan stimuleras på olika 

sätt, men bara antydningsvis med inriktning mot barnens egen värld. Till gruppen hänför jag 

även Ann-Katrin Svensons Barnet, språket och miljö (1998), där hon i kapitlet ”Kan datorer 

påverka språket?” konstaterar att kravet på kommunikativ kompetens ökar i takt med att 

tekniken utvecklas och ny teknik införs, som möjliggör kommunikation på mer än ett sätt: 

”Det kan gälla att använda sig av tal, text och bild var för sig eller i kombination” (Svensson, 

1998:168). För Svensson är det självklart att datoranvändningen får betydelse för människors 

sätt att tänka och därmed deras språk. Slutsatsen blir att datoranvändningen leder till ökat 

samarbete mellan elever i skolan samtidigt som det utvecklar barns sociala kompetens och 

språkliga förmåga. Till gruppen hör även Christina Olin-Schellers Såpor istället för 

Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap (2008), som bygger på Olin-

Scheller avhandling och presenterar tankar och idéer om hur läraren i sin undervisning kan 

utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap.  

 

Översikt nya teknologier knutet till ungdomskulturella frågor  

Till gruppen översikter hänför jag Olle Holmbergs bok Ungdom och media: om reception av 

fiktion på bio och TV (1994), som med ett 1990-talsperspektiv ger en aktuell översikt över 

aktuell mediereceptionsforskning. Boken innehåller en diskussion om kulturella förändringar i 

det moderna samhället och hur dessa påverkar ungdomar, men utgör ingen självständig 

vetenskaplig studie i den mening som här diskuteras.  

Magnus Perssons Populärkulturen och skolan (2000) är en annan sorts översikt, främst med 

fokus just på ungdomskultur. I inledningen, ”Populärkultur i skolan: Traditioner och 

perspektiv” (s 15-101) gör Persson en historisk genomgång av skolans njugga förhållande till 

populärkulturen och skolan som ett bålverk mot det låga och populära. Boken innehåller 

förutom redaktörens långa inledning fyra artiklar av utländska forskare inom fältet 

ungdomskultur.  

Anne Heiths, slutligen, Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan 

och i gymnasiet (2006), utgör en introduktionsbok kring medier och undervisning i 

svenskämnet för lärare. Författaren går bland annat igenom styrdokument för ämnet svenska, 

kunskapssyn, kulturbegrepp, ungdomskultur, litteraturbegrepp i förhållande till mediala 

förändringar, verktyg för analys av berättelser och berättande. 
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Ny teknologi som pedagogiskt hjälpmedel 

Två studier i den grupp om tolv böcker som utkristalliserats behandlar huvudsakligen datorn 

som pedagogisk hjälpmedel i undervisningen. Dit hör Olof Lannérs avhandling Datorstöd i 

skrivandet. En longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan (1999), framlagd vid 

Institutionen för informatik vid Lunds universitet. Studien fokuserar främst vilka effekter 

användning av ordbehandlingsprogram kan ha på elevers skrivande. Den andra är Anne-Mari 

Folkessons Datorn i det dialogiska klassrummet. En fallstudie av läs- och skrivprocessen år 

1-3 (2004), som utgör en redovisning av ett datorprojekt kring läs- och skrivprocessen år 1-3 i 

grundskolan och handlar främst om fördelarna med datorn i skolarbetet och möjligheterna att 

utveckla skrivprocessen med hjälp av den nya teknologin.  

Studier inriktade mot ny teknologi och ungdomskultur  

Av de tolv böcker som filtrerats fram i den här undersökningen är det bara fyra som utgör 

egna studier med inriktning mot ny teknologi i ett ungdomskulturellt sammanhang och med 

inriktning mot svenskämnet. En studie som tidsmässigt faller inom denna undersöknings ram, 

men innehållsligt positionerar sig inom mediepanikens fält är Josephsons, Melins & Olivs bok 

Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 (1990), där författarna bland annat 

spårar massmediala influenser som bryter mot traditioner och normer som har styrt skriv-

undervisningen i skolan under lång tid, som man uttrycker det. Författarna finner ett innehåll 

och ett språkbruk som är djupt ”motbjudande” (112) för många svensklärare. Mönstret, 

menade man, är snarare filmer än tryckta texter. Från filmduken, eller snarare TV-skärmen, 

tyckte man sig spåra tvära övergångar, ointroducerad dialog och brist på samband. Frågan 

ställdes om det finns ”ninjasnoveller”? 

Till de senare studierna och med andra förtecken hör Christina Olin-Schellers avhandling 

Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar från 2006. Olin-

Scheller placerar sin studie, som rör ungdomars förhållande till fiktionstexter, i ett 

sammanhang där också medier och populärkultur av olika slag beaktas. En ambition med 

studien är att öka förståelsen för elevers samlade textvärldar och deras fiktionsförståelse i vid 

mening. Med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp beaktas även andra texter än just de 

skönlitterära. Studien visar att eleverna i undervisningen, utan något större känslomässigt 

engagemang, företrädesvis möter vad som Olin-Scheller valt att kalla ”typografiska klassiska 

texter”, dvs. traditionell skönlitteratur, oftast med män i centrum. På fritiden, däremot, blir 
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eleverna starkt känslomässigt berörda av texter som många gånger är multimediala med såväl 

män som kvinnor i centrum. Olin-Scheller konstaterar således att elevernas läsning rör sig i 

olika textvärldar med få kontaktytor.  

Carina Fasts befinner sig med sin avhandling, Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola (2007) bland yngre barn i förskola och skola. 

Hon visar att barnen just via populärkultur och medier praktiserar läsandet och skrivandet i 

hög grad, långt före skolstarten. Hon visar också att barnen delar med sig av sitt engagemang 

för populärkulturella texter med andra barn och att de av detta dras in i en gemenskap av 

berättande, läsande och skrivande. Barnen rör sig bland texter och artefakter som har stor 

global publik, där de vuxna ofta manövreras ut. Oberoende av social, kulturell och ekonomisk 

bakgrund tycks dessa texter har stor dragningskraft på barnen. Lärarna i förskola och skola 

värderar dock barnens erfarenheter från den populärkulturella världen lågt i pedagogiska 

sammanhang. Man visar ett avståndstagande från den kultur barnen sysslar med utanför 

förskola och skola samtidigt som de ofta och med värme talar om TV-program, serier och 

leksaker de själva eller deras barn hade när de var små. 

Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon ställer i Skrift i rörelse. Om genrer och kommunikativ 

förmåga i skola och medielandskap (2007) frågan om vad det innebär att växa upp i det nya 

medielandskapet och nya mediers betydelse för förmågan att kommunicera mening, dvs.  vad 

det innebär att använda inte bara penna och papper, utan också tangentbord, mus och skärm. 

En av utgångspunkterna i studien är att elever i skolan tillägnar sig läs- och skrivkunnighet via 

andra gränssnitt än den tryckta boken och att eleverna utvecklar förmågor baserade på 

erfarenheter av olika medier och via medieteknologier, vilka är möjliga att bruka och 

återbruka också i det egna skrivandet.   

 

Diskussion 

Det mönster som framträder i denna undersökning ligger i linje med resultatet i både 

Arfwedsons (2006) och Svedners (2006) framställningar, nämligen att den svenskdidaktiska 

forskningen huvudsakligen och till allra stört delen intresserar sig för frågor om svenskämnet 

som helhet, litteraturläsning och svenska språket. De nya teknologiska utmaningarna och 

tillhörande ungdomskulturella frågorna intresserar inte fältet i någon större utsträckning, tycks 

det, även om det finns nyanser i väven.  
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Om svensklärarföreningens årsskrift kan ses som en mätare på vad som upplevs som 

angelägna frågor i den pedagogiska svensklärarpraktiken har frågor kring ungdomskultur och 

ny teknologi varit av förhållandevis stort intresse under de senaste två decennierna. Men 

redaktörerna för årsskriften har till en del bjudit in forskare från olika vetenskapliga fält för att 

penetrera frågor av hög aktualitet för verksamma svensklärarna i skolan, men kanske inte alla 

gånger för de inbjudna forskarna själva. Det skulle delvis kunna förklara den diskrepans som 

eventuellt finns mellan verksamma svensklärare och forskare inom vad som här kallas det 

svenskdidaktiska fältet kring vad som är intressant och relevant forskning i dagens skola.  

De traditioner som varit och fortfarande är förhärskande inom ämnena litteraturvetenskap och 

nordiska språk har påverkat inte bara innehåll och form i skolämnet svenska, utan också vad 

som är intressant att vetenskapligt undersöka i ett undervisningssammanhang. Detta i sin tur 

hänger naturligtvis till en del samman med den konsolidering som skedde av 

medieforskningen i medie- och kommunikationsforskning (MKV) i slutet av 1980-talet, som 

innebar att det skapades en särskild disciplin som så att säga tog hand om forskning kring nya 

medier. Med samma logik höll ämnen som litteraturvetenskap och nordiska språk fast vid en 

forskning kring äldre medier och teknologier. 

När vi indirekt noterar att forskningsintresset inom kärnan av den svenskdidaktiska 

forskningen uppehåller sig vid litteraturläsning av tryckta böcker och skrivning för hand på 

papper, dvs. ett vidhållande vid de gamla medierna finns det flera förklaringar till detta. Den 

svenskdidaktiska tradition, som emanerar ur en lärarutbildningstradition strävar av naturliga 

skäl efter ett erkännande inom akademin. Att i ett sådant läge utmana den goda smaken, 

konstnärliga hierarkier och normer är svårare än om man kanske kommer från ett mer 

etablerat fält, som man mera kan identifiera sig bort från, exempelvis ämnen som 

litteraturvetenskap och pedagogik. Det kan här nämnas att Carina Fast disputerade i ämnet 

pedagogik och Christina Olin-Scheller, liksom Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon i ämnet 

litteraturvetenskap.  

En annan förklaring kan vara den betydelse erfarenhetspedagogiken fäst vid 

litteraturundervisningen och därmed också forskning kring den. Bortsett från några här 

tidigare nämnda exempel, exempelvis Olle Holmbergs licentiatavhandling kring videovåld 

och ungdomskultur, har forskningsintresset, stundom med ett lätt repetitivt drag, uteslutande 

uppehållit sig vid läsundervisningens villkor och uppdrag.  

Samtidigt har skolan historiskt haft svårt att acceptera populärkulturen och ungdomars kultur 

– oavsett vilka medier de väljer att söka sig till eller uttrycka sig genom. Skolans kultur 
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uppfattar sig till skillnad från mediernas som nationell, icke kommersiell, högkulturell och 

inriktad på vad den definierar som kvalitet. Medierna representerar i skolans värld inte sällan 

okunnighet och kritiseras utifrån överdrivna föreställningar om skriftkulturens öppna och fria 

samtal, förnuft och liberalitet. Till förståelsen av detta förhållande hör också ett 

maktförhållande i den meningen att ungdomskultur och populärkultur är ett fält som tillhör 

och behärskas av ungdomarna/ eleverna själva. Om ett sådant innehåll tillåts i alltför stor 

utsträckning innebär det också att lärarens makt över innehållet minskar. Från ett 

medieekologiskt perspektiv förklaras detta med att svenskämnet innehållsligt och 

organisatoriskt är en funktion av skriftkulturen (Erixon, 2010).  

Persson (2005) tangerar detta förhållande när han problematiserar det vidgade textbegreppets 

införande i svenskämnet. I en genomgång av styrdokumenten i svenska finner han genom det 

så kallade ”vidgade textbegreppet” flera indikationer på vad han kallar en medialisering och 

estetisering av ämnet; hur den lingvistiska vändningen inom humaniora också slår igenom i 

skolan i den meningen att alla kulturella symbolsystem med detta semiotiska synsätt kan 

betraktas och analyseras som språk. En sådan vidgning av svenskämnets textuella repertoar är 

dock inte okomplicerad, menar Persson, eftersom den kanoniserade skönlitteraturen av hävd 

har utgjort ämnets privilegierade texttyp. Persson (2005) tycks mena att det vidgade 

textbegreppet genom att lämna skriften som teknologi utsätter ämnet svenska för ett tryck, 

vilket leder inte bara till stoffträngsel, utan också innehållsförskjutningar och konflikter, vad 

Kuhn kallar anomalier. De nya medierna utmanar sålunda inte bara gällande kulturella 

värdeskalor och kulturella makthavares auktoriteter, utan hela svenskämnets paradigm. 

Mediepaniker kan i ett sådant sammanhang ses som en motreaktion som bygger på insikten 

att ett innehåll inte bara kan byta modalitet utan att också innehållet därmed förändras (Cohen, 

1972/1987; Drotner, 1990).  

Man skulle även kunna hävda att intresset för nya medieteknologier i skolans 

svenskundervisning fortfarande är förhållandevis litet, och mot bakgrund av det framstår 

också forskning kring ny teknologi i ett undervisningssammanhang som mindre relevant (se 

Bergman 2007). Ett viktigt motargument skulle kunna vara att den medieteknologiska 

förändring vi är mitt uppe i är av sådan magnitud att det kräver ett professionellt 

förhållningssätt grundat på forskning. 

Den bild som framträder i den här undersökningen visar direkt och indirekt att det 

huvudsakliga forskningsintresset inom kärnan av svenskdidaktisk forskning rör frågor som är 

förbundna med läsning av böcker (codex) och skrivning för hand, dvs. ett innehåll och 
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tillhörande teknologi som skolan och därmed svenskundervisningen historiskt är djupt 

förankrad i. Därmed tycks den svenskdidaktiska forskningen så här långt också stå enad mot 

de krafter som hotar svenskämnets paradigm.  
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