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FÖRORD 

Denna rapport innehåller populärvetenskapliga artiklar om ett tjugotal 
forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet. Projekten presente-
ras även på konferensen Resultatdialog 2013 som är ett forum för alla som är 
intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. 

Varje år startar mellan 30 och 40 projekt finansierade med forsknings-
bidrag från utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). I många av pro-
jekten är ett flertal forskare och doktorander involverade. Drygt 100 projekt 
och forskarskolor är aktiva samtidigt och varje projekt pågår cirka tre till 
fyra år. Forskarna som medverkar i rapporten slutredovisar projekt som har 
finansierats av Vetenskapsrådet. 

Konferensen Resultatdialog arrangeras av Vetenskapsrådet, i år tillsam-
mans med Stockholms universitet. Utöver de forskningsprojekt som haft  
finansiering från Vetenskapsrådet, presenterades även projekt vid Stock-
holms universitet, under konferensen. Dessa finns dock inte med i rapporten.

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och om-
fattar samtliga fakultetsområden och en rad olika discipliner. Vetenskaps-
rådet vill med denna redovisning medverka till att sprida nya forskningsrön 
och främja kontakter mellan alla som är intresserade av utbildningsveten-
skaplig forskning.

För att ta del av projekt som helt eller delvis finansieras av Vetenskapsrå-
dets utbildningsvetenskapliga kommitté hänvisas till ”Forskning vi stödjer” 
på www.vr.se. Där finns tematiska sammanställningar av pågående forsk-
ning. På webbplatsen finns också korta presentationer av samtliga projekt 
vid årets Resultatdialog.

Stockholm i oktober 2013

Petter Aasen Eva Björck
Ordförande Huvudsekreterare





PREFACE 

This report is comprised of popular science articles on 20 research projects 
financed by the Committee for Educational Sciences at the Swedish Re-
search Council. These projects have also been presented at the conference 
“Resultatdialog 2013” which is a forum for all those interested in.

The Committee for Educational Sciences finance every year 30 to 40 pro-
jects within educational sciences. Each project runs for three to four years.

Several researchers and doctoral students are involved in each research 
project. Which means that more than 100 projects and graduate schools are 
active at the same time in projects and graduate schools funded by the Com-
mittee for Educational Sciences at the Swedish Research Council.

The researchers participating in the projects that are presented in this re-
port have all been financed by the Swedish Research Council’s Committee 
for Educational Sciences. The conference “Resultatdialog 2013 “ is arranged 
by the Swedish Research Council, this year in conjunction with Stockholm 
University. Besides the research projects financed by the council other pro-
jects at the Stockholm University were presented at the conference. These 
are however, not included in this report. 

Educational sciences is a transdisciplinary research area and encompasses 
all faculties and a range of disciplines. The Swedish Research Council aims, 
with this report, to disseminate new research breakthroughs and promote 
contacts between all those who are interested in Educational research. To 
learn more about all projects that are wholly or partly financed by the Com-
mittee for Educational Sciences at the Swedish Research Council please 
see our website www.vr.se under the tab Research supported. Thematic ac-
counts of current research can be found there. On the website you will also 
find short presentations of all projects included at this year’s “Resultatdialog”. 

Stockholm, October 2013

Petter Aasen Eva Björck
Chair Secretary General



INNEHÅLL

HAGSTRÖmS mUSIKSKOLA BIDROG TILL DET SVENSKA mUSIKUNDRET .............................................9
Pedagogik för det populära – Hagström, undervisningen  

och det musikpedagogiska fältet

mÖjLIGT ATT VäNDA EN SKOLA I KRIS GENOm  
INTERNA UTVECKLINGSPROCESSER ..........................................................................................................................................................................18
Lärandemiljö: skolutveckling genom det sociala klimatet

NATIONELLA mATEmATIKPROV HAR SVAG EFFEKT SOm KATALySATOR  
FÖR UTBILDNINGSREFORm ............................................................................................................................................................................................................31
Kompetensmålsreformens införande i Sverige –  

Kursplaner och nationella provs roller

TRE PERSPEKTIV PÅ KRITISKT TäNKANDE I HÖGSKOLEUTBILDNING .......................................................39
Kritiskt tänkande för en pluralistisk högskola

BARNDOm, LäRANDE OCH ämNESDIDAKTIK – EN FORSKARSKOLA .........................................................47
Forskarskola – Barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa)

DET mAGISKA SPRÅKET – Om SmÅ BARNS LäRANDE ............................................................................................................ 59
Det magiska Språket – små barns relationer till språket,  

läsande och skrivande i en globaliserad värld

Ny TEKNIK PÅVERKAR FÖRUTSäTTNINGAR FÖR LäRANDE I BILD,  
mUSIK OCH SVENSKA ...........................................................................................................................................................................................................................72
Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen –  

bild, musik och svenska under påverkan

STUDENTERS TOLKNINGAR AV GENUS OCH NATION .................................................................................................................82
Att förändra sin förståelse – Kön och nation i det statsvetenskapliga klassrummet

SKRIVUNDERVISNING I SKOLAN BÖR HA TyDLIGA mÅL ....................................................................................................89
TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan

VAD äR DET FÖR LäSFÖRmÅGA SOm mäTS I INTERNATIONELLA TEST ......................................... 102
Testet under lupp. Konstruktion av läsförståelse i internationella läsundersökningar



mOT EN Ny FÖRSTÅELSE FÖR VETENSKAPLIG UNDERVISNING OCH LäRANDE ............. 109
Representations and access to disciplinary knowledge

DET FRIA SKOLVALET ÖKAR KLyFTOR mELLAN SKOLOR .................................................................................................... 119
Den svenska skolans nya geografi

EFFEKTER AV LIKHETER OCH SKILLNADER mELLAN ExEmPEL  
VALDA ATT FRämjA LäRANDET ................................................................................................................................................................................... 127
How is students’ learning affected by similarities and differences  

between examples chosen to help them to learn

SOCIAL DELAKTIGHET I TEORI OCH PRAKTIK ............................................................................................................................................ 137
Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet

DET FRIA SKOLVALET FÖREFALLER HA LITEN PÅVERKAN PÅ  
HUR ELEVER KLARAR SIG ..............................................................................................................................................................................................................................146
Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elevers utfall på kort och lång sikt?

SÅ FORmADES DEN SVENSKA yRKESUTBILDNINGEN ...............................................................................................................153

ATT STUDERA PÅ UNIVERSITETET mED DySLExI................................................................................................................................. 161
Universitetsstudenter med dyslexi: Lärandestrategier, studieresultat  

och konsekvenser för undervisningen

LIVSKUNSKAP – VAD äR DET OCH HUR UPPSTOD DET? ..................................................................................................170
Kan man skapa ett skolämne underifrån?

mOTVERKAR SKOLANS STRUKTURER INSATSER SOm GÖRS FÖR ATT ÖKA  
ELEVERNAS mOTIVATION? .......................................................................................................................................................................................................178
Interaktioner mellan den lärande och lärandesituationen: effekter på affektiva  

upplevelser och lärandeutfall

ImPLEmENTERING AV UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING:  
mÖjLIGHETER OCH PROBLEm .......................................................................................................................................................................................... 190
Implementering av utbildning för hållbar utveckling

KÖN OCH KARRIäR I AKADEmIN ....................................................................................................................................................................................... 198





72 RESULTATDIALOG 2013

Ny TEKNIK PÅVERKAR  
FÖRUTSäTTNINGAR FÖR LäRANDE  
I BILD, mUSIK OCH SVENSKA

Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker 

i skärmkulturen – bild, musik och svenska under 

påverkan

Per-Olof Erixon (projektledare), Umeå universitet
johan Elmfeldt, Malmö högskola
mikael Alexandersson, Högskolan Halmstad
Anders marner, Umeå universitet
Bengt Olsson, Göteborgs universitet
manfred Scheid, Umeå universitet
Tommy Strandberg, Umeå universitet
Hans Örtegren, Umeå universitet
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet

Nyckelord: medieekologi, digitala medier, digitala verktyg, motstånd, adde-
ring, inbäddning, performativitet, IKT, estetiska ämnen, integrering

Resultat i korthet

Bild

• Förhållningssätt till digitala medier: motstånd, addering, inbäddning och 
digitala mediers dominans.

• Digitala medier är oftast inte inbäddade. 
• Användning i steg: 1) Sökning på internet, 2) digitala presentationer.  

3) skapande med digitala verktyg. 

musik

• Musikens performativitet ökar.
• Digitaliserade förlagor blir fler.
• Medieintegrationen ökar.
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Svenska

• Kunskapens relativisering tilltar.
• Nivellering av hierarkier pågår.
• Decentrering av skriftens dominans.

Bakgrund
Forskningsprojektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärm-
kulturen – bild, musik och svenska under påverkan tar sin utgångspunkt i att 
undervisningen i skolan i allt högre grad står under inflytande av den digi-
tala skärmkulturen. En annan utgångspunkt är att olika skolämnen är olika 
mycket inbäddade (”embedded”) (Sutherland et al. 2004) i digitala medier. 
I projektet står de tre skolämnena bild, musik och svenska i fokus. Vi har 
undersökt vilka faktiska förändringar man kan urskilja i de tre ämnenas 
paradigm och undervisningspraktik när digital teknologi integreras, och hur 
lärare och elever förhåller sig till denna i de olika ämnena. 

Områdesöversikt
Sutherland et al (2004) visar att föreställningen om ämneskulturer har be-
tydelse när det gäller lärares och elevers användning av IKT. IKT kan dock 
inom vissa ämnen betraktas som en ”trojansk häst” (Olson, 2000), som står 
i konflikt med en av traditionen djupt liggande ”ämnesgrammatik”. Ungdo-
mar för med sig populär- och mediekulturella kunskaper och erfarenheter 
in i klassrummet och de specifika skolämnena. De lever i en multimedial 
kultur utanför skolan, där bild, musik och text intar en framträdande plats 
(Facer et al, 2003; Elmfeldt & Erixon 2007). 

Teoretiska utgångspunkter
Projektet bygger på sociokulturella teorier om lärande (Wertsch 1998). En 
viktig aspekt är antagandet att mänsklig aktivitet medieras med hjälp av 
verktyg. Ur medieekologiskt perspektiv inkluderas en föreställning om att 
medierna inte är neutrala, transparenta och värderingsfria ”informations-
motorvägar”. De är en ofrånkomlig del av det innehåll som medieras (Mey-
rowitz 1985/1986). Vi använder Kuhns (1970) begrepp ”paradigm” för att 
studera skolämnenas förhållande till medieteknologiska förändringar. Vi 
utgår också från några av Bernsteins (2000) teoretiska ramverk. Bernsteins 
koncept ”the sacred and the profane”, används för att analysera sätt på vilka 
skolämnen står i förhållande till IKT (John, 2005). 
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metod
Studien har genomförts i form av tre delprojekt, i skolämnena bild, musik 
och svenska, med särskilt ansvariga forskare för det specifika ämnet. Ett väl 
utvecklat samarbete mellan forskarna har ägt rum inom projektet. I jämförel-
ser mellan de olika ämnena utgick vi från följande gemensamma kriterier när 
vi valde ämnesmiljöerna i respektive delprojekt: minst nio olika grundskolor 
studerades i varje delstudie, de utvalda skolorna hade regional spridning och 
återfanns i större och mindre orter. Ämnesmiljöerna utgörs av år nio. 

Lärare i respektive ämne har intervjuats individuellt eller i fokusgrupper. 
Ett antal elever i varje ämne har intervjuats i fokusgrupper. Intervjuerna 
fokuserar erfarenheter och uppfattningar av digitala medier i ämnet och sy-
nen på relationen mellan fritids- och skolaktiviteter, med fokus på digitala 
medier och det specifika ämnet.

Bild
I bildämnet har vi funnit fyra sätt att förhålla sig till digitala medier: mot-
stånd, addering, inbäddning och digitala mediers dominans. Dessa katego-
rier relateras dels till ett traditionellt estetisk-praktiskt paradigm, med en 
retorik om ett fritt skapande, och knuten till manuella verktyg som penna 
och pensel, dels till ett kommunikativt paradigm som infördes när ämnet 
bytte namn från teckning till bild, med ett brett bildbegrepp. En hypotes 
är att ämnets kommunikativa paradigm är väl förberett för digitala medier. 
Men vi kan se att så inte alltid är fallet. 

motstånd

En ytterlighet är att digitala medier ses som irrelevanta i ämnet och att en-
bart traditionella verktyg för teckning och målning framhålls. I tre av de nio 
studerade skolorna finns ett motstånd till digitalisering. Lärare ser ämnet 
som främst fritt skapande, ”det heliga”, som hotas av digitala medier. En av 
bildlärarna behärskar digitala medier och omfattar ett kommunikativt äm-
nesparadigm, men anser sig inte kunna föra in medierna i undervisningen 
på grund av stora undervisningsgrupper. Ramfaktorer är här viktigare än 
lärarens ämnesparadigm.

Även elever är ibland skeptiska till digitala medier. Estetisk-praktiska fär-
digheter bör ha företräde vid bedömning, då digitala medier är alltför lätta 
att använda och medger ”fusk”. Många elever hävdar att de ofta använder 
sig av digitala bildmedier på fritiden, men kopplar inte detta till bildunder-
visningen. Den icke-digitale bildläraren går här miste om elevernas intresse 
för digital bild. I motståndskategorin konstrueras en ömsesidig dikotomi 
mellan ämnet och digitala medier. 
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Addering

Ytterligare en inställning är att digitala medier kan infogas i ämnet som ännu 
ett verktyg inom en i övrigt manuell undervisning. Vid fyra av de nio sko-
lorna förekommer en begränsad genomsläpplighet av digitala medier. De 
adderande lärarna är skeptiska eller ambivalenta till digitalisering. I dessa 
skolor kan digitala medier användas i tillvalsämnen med bildanknytning. Att 
andra ej obligatoriska ämnen tar ansvar för digital bildundervisning är en 
flexibel men osäker lösning. Tillvalsämnen saknar den hållbarhet och uthål-
lighet som nationell kursplan och timplan, samt utbildade lärare kan ge. Me-
dietillvalet vid minst en av de undersökta skolorna har numera försvunnit.

Inbäddning

Två av de nio skolorna som vi studerat bäddar in de digitala medierna i sin 
vardagliga bildundervisning, i de flesta av ämnets didaktiska och kommu-
nikativa faser. Förhållandet manuellt och digitalt arbete är då lika. Skol-
ämnesparadigm är i dessa två skolor viktigare än ramfaktorer och resurser, 
eftersom dessa skolor inte har en dator per elev. I skolorna finns platser för 
digitala visningar och presentationer, inkl. skolans hemsidor, och i förläng-
ningen i sociala medier. Det heliga för de inbäddande lärarna är kommuni-
kation, inte estetisk-praktisk verksamhet.

Effektiviteten ökar med mer hemarbete. Enkelheten och hastigheten po-
ängteras, samt ökad motivation, även för svagpresterande. Ämnet har blivit 
mer uppskattat som en del av den medievärld som eleverna är en del av. Äm-
nets status ökar när kollegor märker att eleverna i bildämnet lär sig arbeta 
med bild- och presentationsprogram. Också estetiska argument för digital 
bild förs fram, t ex kring djärva bildmontage och bilders förbättrade finish. 

Digitala mediers dominans

En ytterlighetsposition skulle kunna innebära att enbart framhålla IKT som 
ett ensidigt tekniskt och instrumentellt verktyg. Gestaltande och kommu-
nikativa aspekter av bildämnet skulle då lämnas därhän. Det heliga blir i 
så fall digital teknologi, inte kommunikation. I tillvalsämnen som media 
präglas undervisningen ibland av att enbart bemästra digitala program. Fo-
kus på gestaltningsprocesser saknas. En företrädare hävdar att man mycket 
väl skulle kunna ta bort medieämnet, eftersom eleverna redan behärskar de 
vanligaste digitala verktygen. 

Reflektion

Mot bakgrund av hur synen på fotografi som konstform förändrats historiskt, 
från tidigare skräckinjagande spetsteknologi till idag såväl ett konstnärligt 
som ett vardagligt medium, kan man förstå spänningar mellan olika ämnes-
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paradigm inom bildämnet. Motstånd, addering och inbäddning kan ses som 
kulturprocesser som kontinuerligt pågår i samhället i förhållande till ny tek-
nologi. Nya sätt att se på digitala medier i ämnet och i skolan måste först 
etableras för att dessa inte ska över- eller undertolkas i enlighet med äldre 
ämnesparadigm. Digitaliseringen har påbörjats och kommer att fortsätta, 
därför att digitala verktyg på sikt kräver kompatibilitet. Det betyder att också 
ramfaktorer spelar stor roll i uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen. 

musik
I resultatet framkommer en komplex bild av musikämnet i skärningspunk-
ten mellan digital teknologi och undervisning. Den digitala teknologin är 
integrerad i undervisningen då den till stora delar bygger på och utgår från 
internet. Det gemensamma musicerandet är samtidigt baserat på elektroa-
kustiska och digitala instrument. 

Ämnesparadigmet påverkades av ett förändrat medieutbud under 60- och 
70-talen och de nya kursplanerna i Lgr 62 och 69 samt införandet av en 
ny lärarutbildning där nya stilar som jazz- och populärmusik kom att ingå. 
Elevernas musikintresse präglas då liksom nu av det mediala musikutbu-
det. Skolans väggar blir allt mer genomsläppliga för influenser utifrån. Såväl 
lärare som elever menar att musik ska vara på ”riktigt”. Skillnader mellan 
musik utanför skolan och skolmusiken minskar. 

Vi vill belysa att mycket digital teknik är inbyggd i instrument som an-
vänds i undervisningen, som ytligt sett liknar traditionella instrument. Key-
board och syntar liknar ett piano men är digitala. Många mixerbord är digi-
tala och alla inspelningar som lärare gör redigeras digitalt i datorer. Digital 
teknik används i undervisning utan att den explicit skrivs fram som digital 
och elever använder mobiltelefoner i undervisningen som ett naturligt in-
slag. En del musiklärare beskriver digitala verktyg som instrument, det vill 
säga att en laptop är ett instrument när den används för att skapa ljud och 
när den används för att redigera och bearbeta inspelningar. 

När vi undersöker tillgången till digital hård- och mjukvara i musiksa-
lar visar det sig att den är bristfällig. Det finns få datorer och ännu färre 
program för inspelning och redigering av ljud och video. Detta resulterar 
i att datorer i stor grad används till att registrera elever och kommunicera 
med föräldrar. Vi noterar detta med förvåning då lärare i intervjuer visar in-
tresse och målar upp visioner hur de vill utveckla musikämnet med digitala 
verktyg. Få elever arbetar musikaliskt med dator (sampling, inspelning, re-
digering, mixning, remixing, sequencing) för att komponera eller arrangera. 
Flertalet elever använder dock dator och egna mobiler för att hämta musik 
och information samt för att kommunicera. 
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Det performativa inslaget i musikundervisning ökar och är en tydlig effekt 
av digital teknologi. Det performativa handlar om musikframträdanden och 
tillgången till musik- och instruktionsvideor. En aspekt av detta är musik-
videor som elever lägger ut på sig själva och de band de spelar i som del i en 
marknadsföringsstrategi. En annan aspekt är elevframträdanden som läggs 
ut på skolors hemsidor, bland annat för att attrahera hågade elever. Ytterli-
gare en aspekt är undervisningsmaterial som lärare skapar och delger elever 
digitalt. Detta material är ofta tillgängligt både i skolan och på fritiden. Di-
gital teknologi har förändrat musik såväl kvalitativt som kvantitativt; kva-
litativt genom att musik i allt större omfattning innefattar visualiseringar 
och videor; kvantitativt genom att tillgången på musik i olika former ökat.

Den mångfald som internet erbjuder innebär att elever har ett rikt ur-
val av förebilder att relatera till. Mångfalden av musikrelaterat material på 
internet innefattar ett brett spektra av stereotyper. Dessa används för att 
utveckla det egna musicerande och att pröva olika identitetskonstruktioner. 
Utifrån förhållandet genus- och instrument verkar elever och lärare i skolor 
som har musikprofil eller satsar på musik arbeta mest överbryggande. Elever 
och lärare menar att skicklighet på ett instrument relaterar till individen 
och inte till övergripande kategorier som kön. 

Det heliga i musikämnet är musicerandet tillsammans med andra. Det 
profana som skulle kunna hota detta är att alltför mycket undervisning blir 
digital med möjlighet att arbeta ensam hemma, menar elever och lärare. Då 
hotas samspelet och känslan av att ingå i en ensemble. Vår tolkning är att 
skolan blir allt viktigare som den plats där elever kan spela tillsammans och 
framträda. 

Sammanfattning musik

Den digitala utvecklingen i musikämnet indikerar ett paradigmskifte då 
tillgången till musik, kunskap om musik, material om musik, möjligheter 
att spela in, redigera och distribuera musik förändras. Materialet visar på 
nya möjligheter för musikaliskt lärande, såväl i skolan som på fritiden. Den 
enskilde läraren implementerar digital teknologi utifrån resurser och äm-
nesuppfattning. I en sådan ny paradigmatisk förändring spelar digitala me-
dierna en allt större roll för förändringar av lärares musik- och ämnesupp-
fattningar och därmed också av deras undervisningspraktik.

Svenska 
Elever och lärare är överlag positivt inställda till att ny teknologi används 
i svenskundervisningen och motiven för det är att arbetet blir lättare och 
enklare med ny teknologi, dvs. effektivare. Det tryck lärarna känner när 
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det gäller att använda ny teknologi i undervisningen kommer företrädesvis 
från eleverna, vilket ger dem möjligheter att anknyta till elevernas livsvärl-
dar och intressen, dvs. en mer relevant undervisning. Underförstått finner 
man här en kritik av inte bara läroboken som teknologi, utan också det 
innehåll läroboken kan erbjuda i form av ett rekontextualiserat ämnes- 
innehåll.

Den nya teknologin innebär att fler verktyg står till buds i undervis-
ningen, vilket betyder att variationen i undervisningen därmed kan öka. 
Variationen gäller inte bara formerna för undervisning, utan också inne-
hållet i undervisningen då antalet informationskällorna ökar. Den rikliga 
tillgången på information innebär fler perspektiv och i sin förlängning 
en sorts relativisering av kunskapen. Det kreativa, nyskapandet och det 
fantasirika som förbinds med ny teknologi står i motsättning till det mer 
instrumentella, dvs. det man gör enligt en viss ordning i traditionell skol-
undervisning. 

Skärmen och tangentbordet anses vara ett överlägset och effektivt verk-
tyg när det gäller att skriva uppsatser, berättelser och recensioner. För elever 
som har problem att skriva för hand, och de blir hela tiden flera, är datorn 
otvetydigt ett alternativ. Skrivning med hjälp av dator och ordbehandlings-
program upplevs som mindre fysiskt krävande. Man orkar därför skriva mer, 
får bättre självförtroende eftersom det ser finare ut, det är lättare att bear-
beta texter och man har bättre översikt över skrivprocessen. Till nackde-
larna hör att man tappar möjligheterna att öva stavning, eftersom den hjälp 
datorns rättningsmarkeringar, enligt många elever, inte leder till att man lär 
sig att stava rätt. Eleverna talar också om att vad man kallar ”grammatiken” 
blir lidande; man lär sig inte riktigt att sätta punkt och komma rätt. Då är 
det lättare att känna språket genom att hålla en penna; att man stavar rätt. 
Med pennan i hand anser man sig stå i ett mer intimt fysiskt förhållande 
till språket, jämfört med dator och tangentbord. Handstilen står för något 
personligt och unikt, men också som gammalmodigt.

Läsning, en annan viktig del av svenskundervisningen, anses vara mindre 
lämpad för ny digital teknologi. Skärmen bjuder motstånd när det gäller att 
läsa längre texter; den skapar friktion. Lärare och elever har ännu inte, tycks 
det, approprierat skärmen för läsning. Men skärmen erbjuder också distrak-
tion i form av hemsidor som kan besökas, nyheter att läsa, mail att besvara 
och relationer på sociala medier som ska underhållas. Skärmen anses dock 
har sin fördelar när det gäller att snabbt hitta fakta, utdrag eller korta texter, 
exempelvis recensioner som kan användas som förebilder när man själv ska 
skriva en recension. 

Boken anses i det sammanhanget mer vilsam för ögat. Andra fördelar som 
lyfts fram är att man kan bläddra i en bok och man kan ta med den vart 
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man vill – till mysiga platser. Boken anses också erbjuda ett annat sätt att 
läsa, mer begrundande eller vad Hayles (2007) kallar ”deep attention”. Den 
förbinds också med en särskild typ av litteratur – ordet kulturskatt nämns 
ofta. Boken tillhör därför det ”heliga”.

I samband med den muntliga delen i svenskundervisningen erbjuder 
den nya teknologin eleverna hjälp genom att de blir tryggare i presenta-
tionen och framförandet när de har en snygg Power Point och möjligheter 
att kombinera olika multimodala uttrycksformer. Det är ”roligare” när fler 
sinnen används och det underlättar inlärning jämfört med enbart skriftliga 
framställningar. När man kombinerar bild, ljud och text blir det inte bara 
bättre, utan det ”fastnar mycket bättre”, eftersom man kopplar en viss typ 
av information till något annat, menar några flickor. Ljud till en text eller 
en bild till en text gör att man kommer ihåg innehållet, menar eleverna. 
Till svenskämnets paradigmskifte hör att skriften i allt större utsträckning 
ersättas av bilder i olika multimodala konstellationer. Bilden uppmuntrar 
till individuella tolkningar i större utsträckning än skriften och överlämnar 
mer av tolkningen till eleverna, vilket också leder till en relativisering av 
kunskapens natur. 

De nya teknologierna påverkar påtagligt det sociala livet i klassrummet. 
Det gäller exempelvis förhållandet till lärarna, eftersom många lärare inte 
är så bra på ny teknologi. Eleverna har högre kompetens och hjälper där-
för lärarna. Förtroendet för läraren tenderar att minska, och då inte bara 
vad gäller den tekniska kompetensen, utan också den kompetens som är 
förbunden med läraruppdraget, nämligen som kunskapsbärare och kun-
skapsförmedlare. Det framstår som ytterligare en aspekt av hur kunskapen 
relativiseras.

Sammanfattning bild, musik och svenska
Digital teknologi är starkast inbäddad i skolämnet musik jämfört med 
bild och svenska, men över lag görs digitala inbrytningar i alla ämnena. I 
vissa skolor har den digitala teknologin dock haft ett tydligare genomslag. 
Mycket talar för att ett paradigmskifte generellt äger rum, men att vår 
tidsbegränsade undersökning inte till fullo kan fånga dynamiken i den 
processen.

Den digitala teknologins användning skapar nya förutsättningar och 
maktförhållanden i samtliga ämnen. Om det heliga tidigare var en väl defi-
nierad kärna av kanon, kunskaper och färdigheter utmanas dessa av digitala 
mediers möjligheter till informationsinhämtning och ny kunskapsbildning 
samt en relativisering av vad kunskap är. Detta resulterar i förändrat inne-
håll, arbetssätt och leder till ökad performativitet i samtliga ämnen. 
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