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Abstract 

Technology as a subject in Swedish high schools faces many problems. The subjects purpose and 

content has gone through significant changes over the years, and today (2018) less than half of all 

active teachers possess the right qualifications. There is therefore a need to aid these teachers in 

planning and executing their classes, to ensure a quality education for our pupils. 

With the assumption that a big part of learning is to be able to connect knowledge gathered outside 

of school to the academic knowledge acquired in school, the purpose of this paper was to analyse 

which technological discourses high school pupils could acquire outside of school.  These discourses 

were then compared to the technological discourses that can be found in schools, to help aid the 

technology teachers’ planning of their classes. 

To find out where pupils are exposed to technology discourses on their free time, this paper looked 

to the social video-sharing platform, Youtube. Practically all Swedish kids between the ages of 12 to 

15 use Youtube, and 86 % of them use it every day.  At Swedish award shows the Swedish Youtuber 

and Influencer Therese Lindgren won titles such as Youtuber of the year and the Kids favourite 

vlogger. Therese Lindgrens Youtube series, “Therese testar teknik”, won the title of Series of the 

year. This seems to tell us that Therese Lindgren and her show “Therese testar teknik” are popular 

among kids and could potentially influence their view of technology. 

A selection of episodes from the series were picked to be analysed, to find out which technological 

discourse was represented in these videos, and how it compared to the discourses in schools. The 

results showed that the videos presented technology comparable to schools, but with some 

differences in focus. In the videos, technology was presented as the artefacts and systems of 

artefacts used in an activity to solve a problem or a task, that were affected by natural sciences and 

affected society.  

Aside from the parts of the technology discourse that was comparable to the ones in schools, the 

videos also presented emotions connected to technology, through non-verbal communication. The 

videos presented technology as something fun and exciting, something that can influence the 

viewers’ own attitude towards technology. 

Key words: Technology discourse, Youtube, informal learning 



 
 

Sammanfattning 

Teknikämnet i grundskolans senare år är ett ämne som möter många problem. Ämnet har i sitt 

innehåll och syfte förändrats en hel del i och med de olika skolreformerna och idag (2018) saknar 

över hälften av de verksamma lärarna ämnesbehörighet. Det finns behov av att underlätta för dessa 

obehöriga lärare och hjälpa dem att lättare planera tekniklektioner för att därmed underlätta 

elevernas lärande.  

Med utgångspunkten att en viktig aspekt för lärande är att kunna knyta an vardagskunskaper till 

akademiska kunskaper, ämnade denna undersökning att analysera vilken teknikdiskurs 

högstadieelever kan få utanför skolan. Denna teknikdiskurs jämfördes sedan med de teknikdiskurser 

som finns i skolans värld, med syftet att kunskap om teknikdiskurser utanför skolans värld kan stötta 

lärares planering av teknikämnet.  

För att ta reda på var elever möter teknikdiskurser under sin fritid, använde sig denna undersökning 

av videodelningsplattformen Youtube. I stort sett alla svenska ungdomar mellan 12-15 år använder 

Youtube, och 86 % av dem använder den varje dag. Vid olika svenska prisutdelningar vann den 

svenska Youtubern och Influencern Therese Lindgren titlar som Årets Youtuber och Barnens 

favoritvloggar. Även Therese Lindgrens Youtubeserie, ”Therese testar teknik”, vann pris som årets 

serie. Detta pekar mot att Therese Lindgren och hennes serie ”Therese testar teknik”, är populär 

bland ungdomar och kan påverka deras syn på teknik. 

Ett urval av avsnitten av serien ”Therese testar teknik” valdes ut för analys för att ta reda på vilken 

teknikdiskurs som fanns representerade i dessa videor och hur de förhöll sig gentemot den diskurs 

som finns i skolans värld. Resultatet visade att videorna presenterade teknik på ett jämförbart sätt 

med skolan. Videorna motsatte sig inte skolans bild av teknik, men diskurserna hade olika fokus. 

Teknik i videorna representerades som artefakter och system av artefakter som användes i en 

aktivitet för att lösa ett problem eller en uppgift, som påverkades av naturvetenskap och påverkade 

samhället.  

Förutom de diskurser som kunde jämföras med skolan, förmedlar videorna även känslor kring teknik, 

genom Thereses icke-verbala handlingar. Therese förmedlar teknik som roligt, spännande och 

exalterande, något som kan påverka ungdomars egna inställningar till teknikämnet.  

 

Nyckelord: Teknikdiskurs, Youtube, informellt lärande 
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1. Inledning 
Teknikämnet i svenska grundskolor är ett ämne som länge präglats av identitetsproblem. Vad teknik 

som skolämne i grundskolans senare år bör vara och innehålla har skilt sig kraftigt mellan de olika 

läroplanerna som släppts av Skolverket genom åren (Bjurulf, 2015). Under de senaste decennierna 

har teknikämnet i högstadiet i sitt ämnesinnehåll skilt sig kraftigt från skola till skola, ett problem 

som kan förklaras med bristande ämnesbehörighet hos undervisande lärare. Forskning visar på att 

färre än hälften av tekniklärarna i grundskolan är behöriga i ämnet (Skolverket, 2018a), ett faktum 

som skapar svårigheter att planera och utföra undervisning av hög kvalité och kan skapa stora klyftor 

vad gäller kvalité och innehåll från skola till skola.    

Då lärarbehörigheten för teknikämnet är så pass låg, krävs det ett stöd för dessa lärare, ett stöd som 

kan underlätta lärarens planering av undervisningen. Lärarens roll i klassrummet är till stor del att 

underlätta lärande för sina elever. För att lättare förstå hur lärare kan underlätta lärande behöver vi 

först skilja på formellt och informellt lärande. Det lärande som sker i klassrummet, det som leds av 

läraren och ska följa Skolverkets riktlinjer när det gäller innehåll, benämns som formellt lärande. 

Formellt lärande skiljs från informellt lärande, som är den typen av lärande elever ägnar sig åt 

utanför klassrummet. Informellt lärande sker mer spontant och för elever i grundskolan så sker den 

ofta under fritidsaktiviteter eller när de umgås med familj och vänner. Även de kunskaper som kan 

fås vid lärande brukar delas upp i formell och informell. Den kunskap som skaffas vid formellt 

lärande benämns som akademisk kunskap och den som skaffas vid informellt lärande kallas 

vardagskunskap (Illeris, 2007). 

En viktig uppgift lärare har för att underlätta lärande är att skapa en brygga mellan den förståelse 

eleverna redan har om ett ämne, som de fått genom informellt lärande, och den akademiska 

kunskap de får från formellt lärande i skolan (Vygotskij, 1999). Om lärare ges en inblick i vilken 

kunskap elever kan tillskaffa sig genom sitt egna informella lärande, antas denna uppgift kunna 

underlättas. 

För att ta reda på detta behöver två frågor först besvaras: Hur lär man sig något och var får elever 

vardagskunskaper ifrån? För att besvara den första frågan krävs först en förståelse av vad lärande är. 

Ett vanligt sätt att se på lärande är det sociokulturella perspektivet, myntat av Vygotskij under 1930-

talet. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande en social process som sker vid interaktioner 

mellan människor, och där språket är det viktigaste verktyget med vilket lärande sker (Vygotskij, 

1999).  

Om det sociokulturella perspektivet kan ge ett svar på vad lärande är och hur det sker, behöver det 

även finnas ett svar på vad teknikkunskap är och vad som menas med teknik, för att kunna förstå hur 

barn kan lära sig om det. Lärande anses ske med hjälp av språket, vid sociala interaktioner använder 

människor språket för att förmedla ett innehåll. Men interaktionen anses innehålla mer än vad som 

explicit sägs. Språket som används anses säga något om vår samtid och präglas av den kontext det 

befinner sig i. Sociala interaktioner säger något om den kontext och samtid den är en del utav. Så om 

en social interaktion handlar om teknik så kan interaktionen analyseras utifrån vilken teknikdiskurs 

som finns representerad, alltså vad teknik verkar vara i det samhälle och den kontext den sociala 

interaktionen är en del utav.  

För att förstå var elever får sina vardagskunskaper ifrån, krävs insikt i vilken fritidsaktivitet elever 

spenderar mest tid med, som innehåller sociala interaktioner då detta var ett krav för lärande. 

Undersökningar visar att ungdomar spenderar en stor del av sin tid på internet. I en undersökning 

från 2017 använder över 98 % av alla skolbarn (över 6 år) internet (IIS, 2017). Användandet av 
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internet är alltså en fritidsaktivitet som alla elever i grundskolan har gemensamt. För att cirkulera 

tillbaka till problematiken vid teknikundervisningen i grundskolans senare år, fokuserar vi på vilka 

typer av aktiviteter ungdomar ägnar sig åt på internet i yngre tonåren. Samma undersökning visar att 

86 % av ungdomar i åldern 12-15 använder streamingsidan Youtube dagligen och ytterligare 13 % i 

samma åldersgrupp använder hemsidan åtminstone varje vecka. 

Youtube kan därmed anses vara en populär fritidsaktivitet som delas av i stort sett alla elever i 

grundskolans senare år. Youtube är ett socialt nätverk (Kaplan & Haenlein, 2010) och uppfyller 

därför även kravet om sociala interaktioner för att lärande ska vara möjligt. 

Om uppgiften är att underlätta undervisningen för obehöriga tekniklärare, behövs det ett fokus på 

vardagskunskaper inom teknikämnet som elever stöter på på Youtube. Men då Youtube är en 

plattform som  huserar flera miljarder videor(Youtube, 2018, a) krävs en avgränsning för att kunna 

undersöka relevanta videor. För att avgränsa krävs vetskap om vilka videor med teknikinnehåll som 

är populära bland svenska elever i högstadieåldern. 

Youtube själva släpper inte sådan specifik statistik, men svaret kan gå att finna vid svenska 

prisutdelningar. Årets vinnare av svenska priser så som årets Youtuber, årets serie och barnens 

favoritvloggare heter Therese Lindgren (Guldtuben, 2018, Nickelodeon, 2018). Therese Lindgren 

kallar sig själv för Youtuber, vloggare och influencer och har en Youtubekanal där hon lägger upp 

videor flera gånger i veckan (Youtube, 2018, b). Therese Lindgren har sedan 2016 en videoserie 

kallad ”Therese testar teknik”, ett samarbete med Teknikföretagen med syfte att inspirera 

högstadieungdomar att välja teknikprogrammet i gymnasiet (Teknikföretagen, 2016). I dessa videor 

testar eller skapar Therese Lindgren olika teknikprodukter, så som en 3D-skrivare och hon 

kommenterar vad hon gör på ett underhållande sätt.  

Videorna i ”Therese testar teknik” har ett uttalat teknikinnehåll och är populära bland ungdomar. 

Det kan därför antas att dessa videor är en populär fritidsaktivitet hos skolungdomar i yngre 

tonåren, där de kan lära sig om teknik. Att ta reda på vilka teknikdiskurser som finns representerade 

där, och hur de förhåller sig till de teknikdiskurser som finns representerade i skolans värld kan 

därför förhoppningsvis hjälpa tekniklärares planering och undervisning och på så sätt motverka 

problemet med undermålig och ojämn teknikundervisning i grundskolans senare år. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Tekniklärares bristande kunskaper och skolämnets många förändringar har skapat problem i form av 

bristande och ojämn kvalité vid undervisning i teknikämnet. För att minska problemet behövs stöd 

till dessa obehöriga lärare. Ett stöd är att ge lärare insikt i vilka vardagskunskaper i teknik elever kan 

ha skaffat sig utanför skolan, för att lättare kunna brygga över till den akademiska kunskapen som 

presenteras i skolan och på så sätt underlätta lärande. Syftet med denna undersökning är därför att 

förstå den teknikdiskurs som finns representerade i, bland ungdomar populära, Youtubevideor med 

teknikinnehåll och jämföra dessa med de teknikdiskurser som Skolverket anser bör vara 

representerade i skolan och de som är representerade i skolan. 

För att uppnå syftet kommer följande forskningsfrågor besvaras: 

- Vilken teknikdiskurs går att finna i de populäraste avsnitten från Youtubeserien ”Therese 

testar teknik”? 

- Är teknikdiskursen som finns representerade i dessa Youtubevideor i harmoni med de som 

presenteras av Skolverket och de som observerats i skolor? 



3 
 

1.2.3 Avgränsningar 
Denna undersökning avgränsar sig till att endast jämföra teknikdiskurser som är eller bör 

representeras i grundskolans senare år. Grundskolans tidigare år samt gymnasiets 

teknikundervisning möter liknande problematik (Skolverket, 2018a & Skolverket, 2018b) och 

liknande undersökningar med fokus på dessa åldersgrupper kan vara av intresse för framtida 

forskning. Videorna som analyseras för denna undersökning är utvalda med just yngre tonåren i 

tanke, men resultatet kan vara applicerbart även på andra åldersgrupper. 

Observera att detta arbetes syfte inte är att analysera hur vare sig Youtube i synnerhet eller sociala 

medier i allmänhet  påverkar elever eller deras prestationer i skolan. Utgångspunkten för denna 

undersökning är att ungdomars konsumtion av Youtube och sociala medier är ett faktum som lärare 

bör förhålla sig till, det är inte en kommentar på faktumets vara eller icke vara. 

 

2. Tidigare forskning 
Denna undersökning ämnar analysera teknikdiskurser i Youtubevideor och hur dessa förhåller sig till 

teknikdiskurser i skolan. Detta med utgångspunkt i att ungdomar skaffar sig vardagskunskaper om 

teknik genom informellt lärande när de tittar på dessa videor, som i sin tur påverkar 

förutsättningarna för deras formella lärande när de ska skaffa sig akademiska kunskaper i 

klassrummet. Det finns mycket forskning inom ramen för lärande. Inom detta område finns 

forskning som visar att informellt lärande påverkar det formella lärandet, men denna forskning 

fokuserar inte på detta. Forskning som understryker att det går att tillskaffa sig kunskaper från 

sociala medier och Youtube finns också, men inte heller här med fokus på teknik på grundskolenivå.  

 

2.1 Informellt lärandes påverkan på formellt lärande 
Att informellt lärande har betydelse för formellt lärande finns det en hel del forskning som pekar på. 

Bland annat så undersöker Gerber, Cavallo och Marek (2001) det informella lärandets påverkan på 

elevers akademiska kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Mer specifikt tittade de på hur 

informellt lärande påverkade över tusen Middle och High school elevers färdigheter i vetenskapliga 

resonemang. Gerber Cavallo och Marek (2001) undersökte om det fanns någon korrelation mellan 

elevers fritidssysselsättningar och deras förmåga till vetenskapliga resonemang. Resultatet visade en 

stark positiv korrelation: Elever som spenderade sin fritid med naturvetenskapliga aktiviteter, så som 

att gå på museum, var bättre på vetenskapliga resonemang än de som inte ägnade sig åt dessa 

aktiviteter. Denna undersökning visar att det kan finnas en stark korrelation mellan informellt och 

formellt lärande, men kan endast med säkerhet visa korrelationen inom det naturvetenskapliga 

området.   

Forskning om informellt lärande finns dock inom många fler ämnesområden än naturvetenskap. Det 

kanske tydligaste exemplet på fungerande informellt lärande hos ungdomar är deras färdigheter i 

användandet av informationsteknik. Scolari, Masanet, Guerrero-Pico och Establés (2018) gjorde en 

stor undersökning över åtta olika länder för att försöka kartlägga hur den unga generationen 

använder sig av informationsteknik och framförallt hur de lärt sig dessa färdigheter. Data samlades 

in i flera steg med utgångspunkt i åtta skolor i åtta olika länder med olika sociokulturella bakgrunder. 

Undersökningens resultat visade 9 dimensioner, var och en med 44 huvudfärdigheter, som i nästa 

nivå hade 190 specifika färdigheter, som ungdomar uppvisade att de behärskade inom 
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informationsteknik. Exempel på dessa färdigheter är att kunna ta foton, att hantera en egen blogg, 

att söka upp kunskap och att veta om riskerna av att publicera något på internet.  

Scolari, Masanet, Guerrero-Pico och Establés (2018) tar i sin slutsats upp problematiken av att 

kartlägga hur ungdomar har skaffat sig alla dessa färdigheter. Undersökningen visar att när 

ungdomar lär sig så pass många olika färdigheter på en så pass kort tid så är det svårt för 

ungdomarna själva att sätta ord på vad och hur de lär sig. Uppgiften att besvara vad och hur hamnar 

därför istället ofta på forskarna, som försöker observera ungdomarna för att få svar. Inte heller detta 

sätt är helt oproblematiskt, då tankarna lätt går mot hur ungdomen borde agera snarare än hur den 

agerar. Något som  Scolari, Masanet, Guerrero-Pico och Establés (2018) lyfter fram som en felkälla i 

sin undersökning.  

Denna undersökning ger trots problematiken ändå ett stort underlag för att påvisa att ungdomar 

använder sig av informellt lärande under sin fritid för att lära sig tekniska färdigheter på egen hand. 

Undersökningens resultat slutar dock där, och visar inte hur informellt lärande kan påverka skolans 

formella lärande, ett nödvändigt steg för att sätta undersökningens resultat i en kontext som hjälper 

lärares undervisning. 

 

2.2 Lärande över internet 
Att använda internet som ett verktyg för lärande är en företeelse som uppmärksammats och 

undersökts av forskare i stor omfattning sedan slutet av 1900-talet. Garrison, Anderson och Archer 

(1999) var med och la grunden för hur forskning inom detta område skulle se ut. I deras 

undersökning från 1999 skapade de en modell för att analysera internetbaserat lärande, kallad 

Community of Inquiry eller CoI. CoI-modellen användes från början på textbaserat innehåll som 

samlades in från plattformar på internet designade för lärande.  

Genom CoI kunde innehåll från textbaserat lärande kategoriseras in i någon av tre typer av 

förekomster som Garrison, Anderson och Archer ansåg vara elementära för att lärande skulle kunna 

ske: Kognitiv närvaro (Cognitive presence), social närvaro (Social presence) och lärarnärvaro 

(teaching presence).  

Genom CoI-modellen kunde forskarna göra en kvantitativ innehållsanalys på all text de samlat in från 

en läroplattform, och få svar på om samtliga av dessa företeelser fanns representerade på 

lärplattformen, samt i vilken utsträckning.  

Sedan CoI skapades i slutet på 1900-talet har den citerats i forskning om lärande över internet över 

tusen gånger, och har genom årens lopp anpassats för att kunna besvara olika typer av 

forskningsfrågor kring lärande över internet. Garrison, Anderson och Archer (2007) har själva gått 

tillbaka till sin modell för att svara på hur den använts inom forskning. De kommer fram till att CoI 

har kunnat användas till mer än enbart en kvantitativ analys av innehåll, med flera exempel där CoI 

har använts för att säga något om lärares eller elevers uppfattning kring lärande över internet. 

Garrison, Anderson och Archer gav 1999 ut en modell för analys av lärande över internet. Men 

internet användes och var designat på ett helt annat sätt i slutet av 1900-talet än vad det är idag. För 

att förstå hur lärande kan ske på internet idag krävs det en mer aktuell forskning som framförallt 

tittar på lärande inom sociala medier. 
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2.2.1 Lärande med sociala medier och Youtube som verktyg 
Att sociala medier i allmänhet och Youtube i synnerhet kan användas  som verktyg för lärande finns 

det mycket forskning som stödjer. Christine Greenhow (2011) lyfter i artikeln ”Online social 

networks and learning” de fördelar sociala medier kan ha för ungdomars lärande. Greenhows (2011) 

undersökning är av metakaraktär, vilket innebär att hon drar sina slutsatser från resultat från 

tidigare forskning i ämnet.  Greenhows huvudsyfte med denna undersökning är att lägga fram ett 

motargument mot den tradition som finns i amerikanska skolor att helt förbjuda sociala medier. 

Infallsvinkeln är att sociala medier är en plattform ungdomar spenderar en stor del av sina liv på 

oavsett skolors förhållningssätt till dem, och att det skulle vara gynnsamt att se hur sociala medier 

kan användas för att främja lärande istället för att enbart förbjuda dem. Resultatet som presenteras 

är att ungdomar använder sociala medier som Facebook och Myspace för att bland annat få positiv 

kritik på innehåll och kunna be varandra om hjälp vid skoluppgifter, något som gynnar deras lärande.  

Greenhows (2011) undersökning är inte helt oproblematiskt eftersom hon enbart tittar efter positiva 

sidor av sociala mediers påverkan på lärande. Genom att utgå ifrån att sociala medier påverkar 

lärande positivt, kan viktiga aspekter missas. Det resultat Greenhow (2011) presenterar ger därför 

inte något svar på om sociala medier är ett effektivt verktyg för lärande, utan presenterar endast en 

del av deras egenskaper i frågan.   

En mer nyanserad bild av sociala mediers påverkan kan hittas i Juncos, Heibergers och Lokens artikel 

från 2011, samt Juncos egna artikel från 2012. Dessa tittar på Twitters respektive Facebooks 

påverkan på collegestudenter. Undersökningen från 2011 var ett experiment med 125 studenter, där 

70 studenter fick läsa en kurs där Twitter användes som ett verktyg för lärande, medan 55 studenter 

läste samma kurs på ett mer traditionellt sätt. Resultatet visade att studenterna i gruppen som 

använde Twitter både fick generellt högre betyg, samt upplevde att de kände sig mer engagerade. 

Studenterna upplevde att Twitter var ett bra verktyg för att kunna kommunicera med varandra kring 

innehållet i kursen, och att detta gynnade deras lärande. 

I undersökningen från 2012 ville Junco få ett mer kvantitativt resultat inom ämnet. Undersökning var 

därför i enkätform till över 2000 collegestudenter där de fick svara på hur ofta de använde Facebook, 

hur de använde Facebook och deras engagemang i sina studier. Resultatet visade en generellt 

negativ påverkan från Facebook för lärande, med en koppling mellan ökat Facebookanvändande och 

minskat studieengagemang. Dock fanns en positiv korrelation mellan Facebookanvändandet och 

resultat vid grupparbeten, då studenterna upplevde att Facebook var ett bra verktyg för 

kommunikation mellan varandra. Undersökningen visade även att olika Facebookaktiviteter hade 

olika påverkan på engagemang och skolarbete.  

Båda Juncos undersökningar försöker få en mer nyanserad bild av sociala mediers påverkan än 

Greenhow, men de är inte helt oproblematiska. Undersökningen från 2011 är en jämförelse med en 

traditionell undervisning, och slutsatser kan därför endast dras att sociala medier har gynnat lärande 

i just dessa fall.  Båda undersökningarna mäter dessutom endast studenters upplevda engagemang, 

vilket inte nödvändigtvis behöver korrelera med det faktiska engagemanget.      

Greenhows undersökning kan på grund av sin problematik inte antas besvara huruvida sociala 

medier har en positiv påverkan på lärande. Men undersökningen skulle kunna ses ha ett annat syfte, 

Greenhow gör i denna undersökning ett försök att besvara vad som kan vara positivt med sociala 

medier för lärande. Med utgångspunkt i att ungdomar spenderar en stor del av sin tid på sociala 

medier, och att detta är ett faktum lärare behöver förhålla sig till, är Greenhows undersökning ett 

försök till att underlätta detta faktum. 
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Greenhow publicerade även en större undersökning tillsammans med Lewin (2016), och även denna 

är av metakaraktär där slutsatser drogs från tidigare undersökningars resultat. Syftet med denna 

undersökning var att ta reda på hur sociala medier kan förändra synen på formellt och informellt 

lärande. Rapporten fokuserar på två tidigare undersökningar, en där sociala medier användes i en 

traditionellt sett formell lärandemiljö och en traditionellt sett informell lärandemiljö. Den formella 

lärandemiljön var ett klassrum med ett lärarlett projekt och den informella lärandemiljön en 

applikation till Facebook där användare kunde dela och diskutera artiklar och rapporter med 

likasinnade. Greenhow och Lewin (2016) ser aspekter av både informellt och formellt lärande i båda 

exemplen, då sociala medier öppnar för kreativitet, samarbete och kommunikation. Greenhow och 

Lewin (2016) drar därför slutsatsen att sociala medier kan vara ett bra verktyg att överbrygga 

avståndet mellan formellt och informellt lärande.  

Att ta i beaktande kring Greenhows och Lewins (2016) rapport är dess begränsning som 

undersökning. Alla slutsatser som dras kring sociala mediers överbryggning mellan informellt och 

formellt lärande dras från endast två exempel. Det kan även finnas anledning att även i denna 

forskning ifrågasätta Greenhow i frågan kring sociala medier som inlärningsverktyg, då hon väljer att 

enbart betrakta dess positiva sidor.  

Som ett sista exempel på forskning som undersöker sociala medier som ett verktyg för lärande, är 

Elaine Tan som 2013 gjorde en undersökning kring hur Youtube kan användas som ett verktyg för 

informellt lärande. En fokusundersökning gjordes med studenter mellan 18-40 år, som läste en 

inledande kurs i antropologi, där de fick relevanta Youtubevideor som kunde hjälpa dem med 

lärandet utanför klassrummet. Fokus i undersökningen var hur studenterna upplevde att de använde 

sig av Youtube och hur de såg på det som ett verktyg för lärande. Undersökningen visade att 

studenterna generellt var positivt inställda till Youtube som ett kompletterande verktyg, de använde 

det framförallt för att konsumera videor och dela med varandra genom sociala medier.  

Eleine Tans (2013) undersökning visade att vuxna studenter upplever att de lär sig genom 

Youtubevideor och ser det som ett bra komplement för lärande. Det behöver dock nödvändigtvis 

inte säga hur ungdomar och barn upplever användandet av Youtube.  

Tidigare forskning ger ett stort underlag till att relevant informellt lärande kan ha en positiv 

påverkan på formellt  lärande i klassrummet, och att sociala medier och Youtube kan fungera som 

verktyg för lärande. Hur Youtube kan fungera som ett verktyg för informellt lärande av teknik för 

yngre tonåring verkar dock vara hittills outforskat, något som denna undersökning ämnar ta reda på.  

 

3. Teoretisk bakgrund 
Denna undersökning ämnar analysera Youtubevideor i en teknikdidaktisk kontext, men innan en 

sådan analys är möjlig krävs en inblick i de begrepp denna analys vilar på. För att kunna förstå de 

teknikdiskurser som kan tolkas från Youtubevideor, behövs klarhet i vad denna undersökning menar 

med begrepp som lärande, teknik och sociala medier. 

 

3.1 Lärande 
Vad som menas med lärande finns det många perspektiv och förhållningssätt till, som har skilt sig åt 

genom olika skeden i historien och mellan olika kulturer. Illeris (2007, s. 13) gav sig i kast med att 
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forma en mycket vid och öppen definition av själva begreppet, som går att koppla till de flesta 

teorier om lärande: 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 

som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.” 

Vad lärande faktiskt är och hur det sker är en fråga som läroteoretiker länge försökt besvara utifrån 

olika perspektiv och infallsvinklar. Idag finns en mängd varianter och avknoppningar av läroteorier, 

där Piagets (1968) kognitivism, som ser lärande som en biologisk process, Skinners (1968) 

behaviorism, som ser lärande som en systematisk process där positiv förstärkning är i huvudfokus, 

och Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv, där lärande ses som en social process, är de 

läroteorier som påverkat vårt västerländska sätt att se på lärande i modern tid (Illeris, 2007, s. 47).  

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Grundpelaren i Vygotskijs (1999) läroteori är att lärande är av social karaktär och uppkommer 

genom samspel mellan människor. Vygotskij utgick ifrån att människan är en biologisk, social, 

kulturell och historisk varelse (Säljö, 2015). Istället för att enbart se lärande som en biologisk 

process, ses människan kunna utveckla och använda redskap för att agera med sin sociala omvärld, 

som inte styrs av hennes biologiska förutsättningar. Språket spelar en stor roll för lärande enligt det 

sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij (1999) är språket vårt viktigaste redskap, som gör att vi 

kan beskriva, tolka och analysera vår omvärld. Det är genom att kommunicera med andra genom 

talat eller skrivet språk eller genom någon form utav tecken, som även det räknas som språk, som vi 

lär oss. 

Enligt det sociokulturella perspektivet anses människor lära sig under kommunikation med hjälp av 

appropriering. Med det menas att ”ta över och göra till sitt”, likt små barn ser och hör de vuxna 

uttrycka sig och bete sig, för att sedan härma (Säljö, 2015). Kunskaper, det som ska läras, blir synligt 

genom språket i kommunikation och överförs genom appropriering.  

Lärandet Vygotskij (1999) beskriver sker både i formella skolmiljöer och i vardagslivet. I vardagslivet 

lär sig barn spontana begrepp, och i skolan vetenskapliga begrepp. Det är därför enligt Vygotskij 

(1999) en central uppgift för läraren i skolan att kunna identifiera barnets nuvarande kompetens för 

att kunna agera länk mellan deras vardagsförståelse och den akademiska kunskap de ska lära sig i 

skolan.  

Denna undersökning förhåller sig till det sociokulturella perspektivet på lärande, där lärande skapas 

genom kommunikation mellan människor med språket som verktyg, vilket är en förutsättning vid 

antagandet att lärande kan ske vid konsumtion av Youtube.  

3.1.2 Formellt och informellt lärande 
Läroteorier som det sociokulturella perspektivet svarar på vad lärande är, men för att förstå lärande 

behöver vi även svara på var det kan ske. Beroende på vilken kontext lärande sker i kan det delas 

upp i två kategorier: Formellt lärande och informellt lärande (Illeris, 2007, s. 253).  

Formellt lärande ses i detta sammanhang som det lärande som uttalat är en del av en utbildning. För 

skolungdomar representeras formellt lärande framförallt som det lärande som äger rum i 

klassrummet, men även i form utav läxor, där aktiviteten har ett explicit lärande syfte (Illeris, 2007, s. 

255).  

Informellt lärande innebär i denna uppsats det lärande som inte är formellt. Begreppet har historiskt 

syftat till olika former av lärande, men innebär idag och i detta sammanhang det lärande som sker 
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naturligt utanför formella miljöer (Illeris, 2007, s. 254). För ungdomar innebär detta ofta lärande som 

sker under olika fritidsintressen, eller sociala interaktioner med familj och vänner. 

Ungdomar lär sig både formellt och informellt under sin uppväxt. De kunskaper de skaffar sig genom 

formellt kontra informellt lärande sker genom olika processer och ger olika resultat (Illeris, 2007, s. 

253) Den kunskap elever får genom informellt lärande benämns som vardagskunskap, och 

kunskapen de får från formellt lärande benämns som akademisk kunskap.  

Enligt den sociokulturella synen på lärande är det viktigt att elever ges en koppling mellan dessa 

former av kunskaper, vilket gör det relevant att förstå skillnaden. Den här uppsatsen ämnar 

analysera de vardagskunskaper om teknik elever kan få från informellt lärande, för att kunna ställa 

det i kontrast till de akademiska kunskaperna de bör få genom formellt lärande. 

3.1.3 Kommunikation 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i det sociala samspelet mellan människor, med 

språket som verktyg. Språk innebär i detta sammanhang inte enbart talspråk eller skriftspråk, utan 

alla former av verktyg vi människor tar till för att förmedla något till varandra, så som gester, 

kroppsspråk eller ljud. Kommunikation ses inom ramen av det sociokulturella perspektivet som den 

aktivitet människor ägnar sig åt när vi interagerar med varandra med språket som verktyg, en 

aktivitet som anses krävas för att lärande ska ske (Säljö, 2014). 

En traditionell bild av kommunikation har varit förmedlandet av kunskap från en part till en annan, 

där en part ses som en avsändare som kodar information med hjälp av språk, information som sedan 

mottas av nästa part, mottagaren, som tolkar informationen som nu ses som tillförskaffad kunskap 

från sändaren till mottagaren. Denna bild av kommunikation ses dock som väldigt problematiskt ur 

det sociokulturella perspektivet, både i sin förenkling av kommunikation och av kunskap. Den 

traditionella bilden av kunskap är något objektivt, något absolut och oförändrat som genom 

kommunikation kan förmedlas mellan människor. Enligt det sociokulturella perspektivet är dock 

kunskap något som behöver förhålla sig till den kontext och samtid den existerar i (Säljö, 2014). 

Inte heller kommunikation kan ses som något så enkelt som en förmedling av kunskap mellan olika 

parter. Kommunikation styrs av språket, och kan därför inte vara i sin egen bubbla frånskilt någon 

kontext,  utan färgas och påverkas av samtiden runt den. Kommunikation och kunskap bland 

människor styrs av språket och är en produkt av kontexten den är en del utav, den är diskursiv (Säljö, 

2014). 

3.1.4 Diskurs 
Vad innebär det att kunskap är diskursiv? Enligt det sociokulturella perspektivet ses lärande som 

något som sker socialt mellan människor. Detta innebär då också att kunskap endast har en egentlig 

innebörd när den förmedlas genom kommunikation. Tidigare sågs kunskap som något absolut och 

förutbestämt, som inte påverkades av sin samtid. Att se kunskap som diskursiv innebär att vi istället 

ser kunskap som något som skapas av människan genom språket. Artefakter, system eller kunskap 

ges mening först när vi genom språket sätter det i en kontext (Säljö, 2014, s. 35). Kontext är därför 

en central del inom diskursteorin, språket antas få mening och innebörd från den kontext den tillhör. 

En diskurs är benämningen på de sociala fenomen eller ”sociala relationssystem” som ger något 

mening i en viss kultur, kontext eller samhälle (Boréus och Bergström, 2018). En sten på en åker har 

ingen mening förrän en människa har gett den det, då kan den antingen vara ett vapen, en byggdel 

eller ett hinder för plogen, stenen ges olika diskurser utifrån kontexten som den ses ur (Boréus och 

Bergström, 2018, s. 255). 



9 
 

Då språket ses som det verktyg som krävs för lärande och som skapar kunskap, är det även språket 

som skapar diskursen. Diskursteorin menar att kommunikation mellan människor säger mer än det 

som explicit uttalas. Genom att analysera språket, verktyget för kommunikation, kan något sägas om 

kommunikationens kontext och samtid, alltså vilken diskurs som råder (Boréus och Bergström, 2018, 

s. 253).   

Vid exemplet med stenen på åkern, kan kommunikation mellan två människor råda där det explicita 

innehållet relaterar till hur man bäst undviker att stenar fastnar i plogen. Det explicita innehållet 

handlar om en sten, men genom att göra en diskursanalys av deras språk kan något sägas om den 

kontext kommunikationen befinner sig i.  

Denna undersökning ämnar analysera den kommunikation som sker i en Youtubevideo, för att 

analysera kunskapen som förmedlas. Vi antar att kunskapen om teknik som förmedlas i videon inte 

enbart består av det som sägs explicit, utan att det är en produkt av den kontext som den ingår i. 

Genom att analysera språket som används i videorna kan det säga något om vilken diskurs om teknik 

som finns representerade. För att kunna säga något om teknikdiskurser i Youtubevideor krävs dock 

förståelse för vad teknik är, och vilket sätt teknik kan ses på i samhället. 

3.1.5 Icke-verbal kommunikation 
Då kommunikation styrs av språket, och språket är mycket mer än enbart ord, är det relevant att 

utforska den delen av kommunikation som sker utanför de talade orden, den icke-verbala 

kommunikationen. För att förstå och kunna analysera den icke-verbala kommunikationen är det i 

detta skede relevant att vända sig till retorikforskningen. Retorikforskningen kan ge svar på hur 

kommunikation kan analyseras och förstås, vilket är relevant i lärandesituationer (Sigrell, 2008). 

Inom retoriken presenteras sätt att se på språk som kan underlätta analys av icke-verbal 

kommunikation. Ett av dessa begrepp, som används inom retorikforskning, är actio. 

Actio, eller handling, syftar till allt någon gör under en kommunikation, så som gester, kroppshållning 

eller tonlägen. Med actio förmedlas en stor del utav språket, och påverkar därmed de som lyssnar. 

För att kunna analysera actio delar retorikforskningen upp dessa handlingar i tre delmoment: 

actiotillgångar – egenskaper en människa besitter för att kunna använda sig av actio, actiokvaliteter 

– sätt som människan kan använda sina actiotillgångar så som energi eller rytm, och actiokapitalet – 

hur människan väljer att använda sina actiotillgångar i stunden (Gelang, 2014, s.354-358).  

Genom att framförallt se till en persons actiokapital, hur de använder sina actiokvalititer, kan vi se 

vilket icke-verbalt budskap denna person vill förmedla. Dessa budskap delas även de upp i tre delar: 

Ethos – talarens karaktär så som den kommuniceras i stunden, persona – de delar av talarens 

karaktär som denna väljer att lyfta fram, och pathos – de känslor som talaren förmedlar med sitt 

actio (Gelang, 2014, s.359).  

Genom actio förmedlar en person dels en bild av sig själv, såsom beslutsam eller vänlig, och dels en 

känsla för ämnet de explicit talar om, såsom roligt eller spännande. Så genom att analysera en 

persons handlingar, actio, och då framförallt dess actiokapital, kan talarens förmedlade ethos, 

persona och pathos analyseras, en stor del utav den icke-verbala kommunikationen. 

 

3.2 Teknik 
Teknik har som begrepp genom historien visat sig svårdefinierad. Teknik har olika innebörd 

beroende på kontext och från vilket perspektiv man utgår ifrån (Bjurulf, 2015, s.17). En till synes 
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lättillgänglig syn på hur ordet definieras i vårt samhälle idag kan finnas i Nationalencyklopedin 

(Teknik, 2018): 

 ”… [en] sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar 

genom att använda fysiska föremål.” 

Denna definition kan kännas lockande på grund av sin lättillgänglighet, men har problematiska 

begränsningar då Nationalencyklopedin enbart definierar teknik som metoder att använda fysiska 

artefakter (Bjurulf, 2015, s.17). Teknik bör inte endast kopplas till fysiska föremål och metoder för att 

använda dessa, utan borde även inbegripa den tekniska kunskap och de tekniska processer och 

system som krävs för att skapa dessa artefakter (Gyberg, Hallström 2010). Svante Lindqvist (1987) 

presenterade flera sätt att definiera teknik som begrepp, där exempel utöver de tidigare nämnda 

definitionerna som artefakter och processer var teknik som tillämpad naturvetenskap och 

människans olika metoder att styra sin fysiska miljö. 

För att förstå vad teknik anses vara i samhället, kan blicken falla på hur teknik presenteras i skolan. 

Skolverket presenterar vad teknik i grundskolan är och bör vara genom läroplanen för Teknik 

(Skolverket, 2011). Skolverket ger ut annat material, så som fördjupande texter, som tar upp vad 

teknikämnet bör innehålla (Skolverket, 2019). Denna uppsats avgränsar sig dock till Läroplanen för 

att granska Skolverkets teknikdiskurs, då detta styrdokument är Skolverkets huvudsakliga 

presentation av ämnet. 

Det centrala innehållet i ämnet teknik, så som den presenteras i Skolverkets läroplan för 

grundskolan, delas upp i tre kategorier (Skolverket, 2011): 

- Tekniska lösningar 

- Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

- Teknik, människa, samhälle och miljö 

Det centrala innehållet är den kunskap Skolverket anser bör förmedlas till elever genom formellt 

lärande. Då kunskap enligt det sociokulturella perspektivet präglas av den kontext den är en del 

utav, kan det centrala innehållet anses förmedla Skolverkets teknikdiskurs.  

Samtliga av de tre kategorierna har flera innehållspunkter. Under ”Tekniska lösningar” finnes 

innehåll som ”Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och 

rörelse.” och ”Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och 

balkformer.”  Dessa punkter kan tolkas kommunicera kunskap om att teknik ses som system och 

artefakter.  

Under ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” finns innehåll som 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, 

konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.” och ”Hur digitala verktyg 

kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.” De här 

punkterna kan tolkas kommunicera att teknik ses som processer för problemlösning. 

”Teknik, människa, samhälle och miljö”  har innehåll som ” Återvinning och återanvändning av 

material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.” och 

”Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i 

fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.” Punkter som lyfter teknik 

bort från att enbart vara sin egen entitet till att vara något som påverkar samhället runt om. 
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Dessa tre kategorier, tillsammans med dess innehållspunkter, kan anses förmedla Skolverkets syn på 

vad teknik bör vara i skolan, de kan anses representera Skolverkets teknikdiskurs. Skolverkets 

teknikdiskurs, så som den finns representerad i läroplanen, kan anses innehålla följande 

delkategorier, omformulerade från det centrala innehållet: Teknik som artefakter och system, Teknik 

som problemlösning, och Teknik som samhällsvetenskap.  

Skolverkets teknikdiskurs bör dock hållas åtskild från Skolans teknikdiskurs. Den teknikdiskurs som 

finns representerad i teknikundervisningen bör, och anses här vara, påverkad och styrd av 

Skolverkets teknikdiskurs. Men forskning har visat att teknikundervisningen färgas av mer än 

Skolverkets riktlinjer. Två innehållskategorier, Teknik som tillämpad naturvetenskap och Teknik som 

Trä- och metallslöjd, har historiskt visat sig populära inom skolans värld, på grund av att teknikämnet 

i mångt och mycket blivit undervisat av antingen naturvetenskapslärare eller slöjdlärare, utan 

specifik kompetens inom teknikämnet (Bjurulf, 2015, s. 17). Skolans teknikdiskurs kan därför 

definieras med fem kategorier: de som finns representerade inom Skolverkets teknikdiskurs, samt de 

ytterligare två kategorierna som växt fram i teknikklassrummen på grund av lärares bristfälliga 

kompetens. 

 

3.3 Sociala medier 
Sociala medier, på grund av sin relativt korta historia, är inte helt självklart definierat(Kaplan & 

Haenlein, 2010). Nationalencyklopedin (Sociala medier, 2018) definierar termen som 

”[Ett] …samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” 

Denna definition är kort och koncis, men inte helt oproblematiskt, då den inte utesluter tjänster som 

till exempel e-post, som inte räknas som sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Kaplan & 

Haenlein (2010) ger en grundligare definition av begreppet (författarens översättning):  

”En samling internetbaserade applikationer som bygger på Web 2.0 ideologiska och 

tekniska fundament, vilket tillåter skapandet och delandet av UGC” 

För att utifrån denna definition förstå vad Sociala medier är, krävs en definition av två nya termer, 

Web 2.0 och UGC.  

Web 2.0 är benämningen på den nya formen av internetanvändning som skedde runt 2004. Internet 

under sent 1900-tal bestod i till mesta del av individuellt formade plattformar, ägda och styrda utav 

en individ. Vid början av 2000-talet skedde dock en förändring av hur subsamhället på internet såg 

ut. Individuellt styrda hemsidor började fasas ut och ersättas av plattformar där alla användare 

kunde vara med och styra dess innehåll. Denna förändring ändrade kulturen på internet från en där 

de flesta användare passivt konsumerade innehåll skapade av några få individer, till en kultur där alla 

användare tillsammans skapar innehåll i konstant förändring. Denna förändring från den gamla 

internetkulturen till Web 2.0 var inget som skedde med skapandet av en specifik applikation eller 

plattform, utan var en förändring som gradvis kunde uppnås med hjälp av nya tekniska och 

ideologiska landvinningar(Kaplan & Haenlein, 2010).  

UGC står för User Generated Content och kan ses summan av alla sätt som folk använder sociala 

medier. UGC är alla olika former av innehåll som är åtkomligt för allmänheten och skapat av 

användare (Kaplan & Haenlein, 2010). Enligt the Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD, 2007) måste innehåll uppnå följande kriterier för att klassas som UGC 

(författarens översättning): 
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1. Innehållet måste vara publicerat antingen på en för allmänheten öppen hemsida, eller på ett 

socialt nätverk och där tillgänglig för en utvald grupp människor. 

2. Innehållet behöver uppvisa ett visst mått av kreativitet 

3. Innehållet får inte ha skapats med professionella rutiner eller praxis. 

3.4 Youtube 
Youtube är en av alla plattformar som faller under detta begrepp, sociala medier. Youtube är en 

webbplats för videodelning, grundat i USA 2005 (Youtube, 2018, a). Enligt Youtube själva har de över 

en miljard användare, vilket är nästan en tredjedel av alla internetanvändare i världen. Dessa 

användare tittar på en miljard timmar innehåll per dag, fördelat på flera miljarder videor(Youtube, 

2018, a). 

Inom ramen för sociala medier, eller sociala nätverk, klassificeras Youtube som en ”Content 

Community” – en typ av socialt nätverk där delandet av innehåll, av UGC, är i centrum. Ett Content 

Community fokuserar mer på delandet av innehåll än andra typer av sociala plattformar, så som 

Facebook där självrepresentation är i centrum, eller virtuella spelvärldar som fokuserar på social 

närvaro (Kaplan & Haenlein, 2010). 

I Sverige är Youtube en populär tjänst. Enligt en undersökning från IIS (2017) om svenskarnas 

internetvanor använder över 80 % av alla internetanvändare i Sverige någon gång Youtube, och 

antalet ökar för varje år. De flitigaste användarna av Youtube i Sverige är ungdomar, där i princip 

100 % av åldersgruppen 12-15 år använder tjänsten och 86 % använder den varje dag. 

Statistiken över vad ungdomar gör på Youtube visar att det framförallt är konsumerande av videor. 

Endast 12 % bland ungdomar 12-15 år lägger upp egna filmer. När det gäller konsumtionen är det 

vanligast att ungdomar använder Youtube för att titta på underhållning (90 %) men 56 % uppger att 

de även använder tjänsten för instruktionsfilmer.  

Exakt vilka filmer eller kanaler svenska ungdomar mellan 12-15 år konsumerar på Youtube finns 

ingen statistik på. Men indikationer på populära kanaler och filmer kan fås av olika former av 

tävlingar och omröstningar. Guldtuben (2018) är enligt dem själva nordens största gala för digitala 

kreatörer. De delar varje år ut priser i kategorier som ”Årets Youtuber” ”Årets Instagram” och ”Årets 

Blogg”. I år (2018) vann Therese Lindgren årets Youtuber. Nickelodeon (2018) huserar även Kids 

Choice Awards med liknande kategorier som ”Favoritvloggare” (vloggare = videobloggare) 

”Favoritstjärna” och ”Favoritmuser” (muser = någon som är känd via tjänsten musical.ly).  Även här 

vann Therese Lindgren som Sveriges favoritvloggare.  

 

3.5 Therese Lindgren 
Therese Lindgren är en svensk influencer, det vill säga ”person som aktivt försöker påverka sin 

omgivning, främst via sociala medier och huvudsakligen i syfte att styra konsumtionsattityder” 

(Influerare, 2018), utbildad systemvetare och författare med en av Sveriges största Youtubekanaler 

(Youtube, 2018, b).  

Enligt Therese Lindgren själv har hennes kanal tre huvudserier: vloggar (video bloggar), matlagning, 

och ”Therese testar”. Therese Lindgren har över 730 000 prenumeranter (September 2018) med 

över 4 miljoner totala visningar av videoklipp (Youtube, 2018, b).  

Under 2018 vann Therese Lindgren Guldtuben i fyra olika kategorier: Årets Youtuber, Årets Beauty, 

Årets serie (Therese testar) och Årets Brand Collaboration (Therese testar teknik)(Guldtuben, 2018).  
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2016 startade Therese Lindgren ett samarbete med Teknikföretagen(2018) med syfte att locka unga 

till teknikutbildningar. Genom Youtubeserien ”Therese testar teknik” pratar Therese om tekniska 

experiment, teknikprogrammet och teknikintresse (Teknikföretagen, 2018). Idag (September, 2018) 

finns tio videor i serien, där den populäraste videon har över 490 000 visningar (Youtube, 2018, b).  

Som influencer och aktiv på Youtube kan Therese Lindgren ses förmedla en viss bild av sig själv i sina 

Yotubevideor. Den Therese som syns i videorna ”Therese testar teknik” är inte nödvändigtvis 

Therese Lindgren som privatperson. En diskrepans bör därför ses mellan personen Therese Lindgren, 

och karaktären i videorna, som i denna uppsats benämns Therese.  

3.6 CoI 
Community of inquiry, eller CoI, är ett analysverktyg framtaget för att analysera digitala lärmiljöer. 

CoI var från början framtagen för analys av textbaserade lärmiljöer, där allt innehåll delas in i tre 

kategorier som anses nödvändiga för att lärande ska kunna ske: Kognitiv närvaro (Cognitive 

presence), social närvaro (Social presence) och lärarnärvaro (teaching presence). Dessa tre faktorer 

springer ur det sociokulturella perspektivet på lärande, som säger att lärande uppstår genom sociala 

interaktioner (Garrison, Anderson & Archer, 1999; svenska översättningar av termer från Hrastinski, 

2013). 

Enligt CoI kan lärande ske på tre olika sätt: Från lärare till elev, från elev till lärare och från elev till 

elev. Den kognitiva och sociala närvaron mäts på kommunikationen från elever till lärare eller från 

elever till elever. Lärarnärvaron mäts från lärare till elev och antas existera för att uppmuntra 

kognitiv eller social närvaro hos elever. Lärarnärvaron delas i sin tur in i tre subkategorier: 

Organisation (instructional design and organization), uppmuntran och moderering (facilitating 

discourse) och instruktion (direct instruction) (Garrison, Anderson & Archer, 1999). 

Organisation syftar till lärarens kommentarer av meta-karaktär, till exempel att förklara hur 

inlämningsuppgifter ska lämnas in eller när deadlines är. Uppmuntran och moderering syftar till de 

kommentarer som hjälper elevernas lärande av ämnet, till exempel poängterande av 

förbättringsmöjligheter. Den sista punkten, instruktion, syftar till de kommentarer som styrde 

elevernas innehåll konkret, som uppmaningar att utveckla ett visst delmoment (Garrison, Anderson 

& Archer, 1999). 

 

4. Metod 
Syftet med denna undersökning är att förstå den teknikdiskurs som finns representerade i, bland 

ungdomar populära, Youtubevideor med teknikinnehåll och jämföra dessa med de teknikdiskurser 

som representeras av Skolverket och i skolan. Den teknikdiskurs som anses presenteras av 

Skolverket kan delas in i tre kategorier: Teknik som artefakter och system, Teknik som 

problemlösning, och Teknik som samhällsvetenskap. Skolans teknikdiskurs anses innehålla dessa 

kategorier tillsammans med ytterligare två kategorier: Teknik som tillämpad naturvetenskap och 

Teknik som Trä- och metallslöjd, som båda har observerats inom skolans värld, men som inte finns 

med i Skolverkets läroplan för teknik.   

För att uppfylla syftet behövdes en metod för att ta reda på den teknikdiskurs som finns 

representerade i relevanta Youtubevideor, för att sedan jämföra detta med den teknikdiskurs som 

redan observerats i skolans värld.  
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För att förstå den teknikdiskurs som Youtubevideorna representerar valdes en metodologisk ansats i 

flera steg: En kvantitativ innehållsanalys, en kvalitativ diskursanalys och tillslut en 

kombinationsanalys från resultatet av de tidigare två analysstegen. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kunde svara på om de kategorier som utgör skolans teknikdiskurs även var 

representerade i Youtubevideorna, samt dessa kategoriers frekvens. Den kvalitativa diskursanalysen 

svarade på vilken teknikdiskurs Youtubevideorna presenterade genom att analysera innehållet 

utifrån en större kontext.  

 

De första två stegen i analysen gav material för att besvara den första forskningsfrågan: Vilken 

teknikdiskurs går att finna i de populäraste avsnitten från Youtubeserien ”Therese testar teknik”? 

Genom att till slut kombinera samtliga resultat kan den andra forskningsfrågan besvaras: Är 

teknikdiskursen som finns representerade i dessa Youtubevideor i harmoni med de som presenteras 

av Skolverket? Då den teknikdiskurs som Youtubevideorna representerar, samt hur de förhåller sig 

till teknikdiskurserna från skolans värld nu var synliggjorda.  

 

4.1 Urval och insamling 
För att uppnå syftet med att hitta teknikdiskurser i Youtubevideor krävdes insamling och urval av 

videor för analys. För att kunna göra en kvalitativ diskursanalys samlades kvalitativ data in. Kvalitativ 

data är data insamlat från en liten del av en population, med hopp om att det kan säga något om 

hela populationen och består ofta av intervjuer, dokument eller observationer (Denscombe, 2016, 

s.383). Genom att samla in data kvalitativt behövdes endast några videor väljas ut för analys, i syfte 

att kunna dra slutsatser om flera. Youtube huserar miljarder olika videor, så för att kunna göra en 

kvalitativ analys behövde innehållet minskas till en delpopulation, då det skulle vara omöjligt att 

kvalitativt analysera allt relevant innehåll. 

För att välja ut relevanta videor att analysera användes ett subjektivt urval. Denscombe (2016, s.74) 

definierar ett subjektivt urval som ett handplockat urval som avsiktligt valts ut med utgångspunkt i 

deras kända kännetecken. Då syftesbeskrivningen för denna undersökning krävde ett specifikt 

innehåll för analys, Youtubevideor med teknikinnehåll som är populära bland ungdomar, är det 

subjektiva urvalet att föredra då ett slumpat urval riskerar att inte nå upp till kraven formulerade av 

syftet. Ett subjektivt urval riskerar att inte vara representativt för hela populationen, och 

undersökningens resultat riskerar därmed att inte vara applicerbart utanför det utvalda innehållet. 

För att motverka denna risk formulerades tydliga kriterier för urvalet av det representerade 

innehållet. 

För att uppfylla syftet krävs det att innehållet för analys är Youtubevideor med uttalat 

teknikinnehåll, som är populära bland ungdomar. Therese Lindgrens serie ”Therese testar teknik” 

har ett uttalat teknikinnehåll, då hon själv presenterar syftet med serien som att inspirera ungdomar 

att läsa teknikprogrammet på gymnasiet, och kan antas vara populära bland ungdomar då Therese 

själv och serien ”Therese testar teknik” har vunnit priser som barnens favoritvloggare och årets 

serie.  

Serien ”Therese testar teknik” består idag, december 2018, av tio videor. För att kunna göra en 

kvalitativ analys inom en rimlig tidsram valdes tre av dessa ut för analys. Genom att analysera tre av 

videorna fås en bredare spridning än om analysen enbart skett på en av videorna.  De tre videorna 

som valdes var de som i september 2018 hade högst antal visningar i serien, för att hålla sig till 

syftesbeskrivningen om att videorna behövde vara populära. 
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4.1.1 Material 
Materialet för denna undersökning bestod av två delar: Videor från ”Therese testar teknik” och 

styrdokument från Skolverket. 

Videor 

Videor för analys samlades in från videoserien ”Therese testar teknik”. Denna serie är en del av den 

större serien ”Therese testar”, som består av 3-15 minuter långa videoklipp där Therese filmar sig 

själv när hon testar olika produkter eller aktiviteter, så som exotiskt godis, annorlunda 

skönhetsprodukter eller olika former av pyssel, samtidigt som hon för en underhållande monolog till 

tittarna. 

”Therese testar teknik” är en del av denna serie, bestående av 10 videor med uttalat teknikinnehåll. 

Dessa videor följer samma format som de andra i ”Therese testar”-serien, men med skillnaden att 

Therese själv uttrycker att dessa videor handlar om teknik. Generellt är dessa videor dessutom mer 

inriktade på pyssel, så som att bygga en egen kamera eller ”pianon”, än att pröva redan färdiga 

produkter. 

Serien ”Therese testar teknik” är ett samarbetsprojekt mellan Therese Lindgren och 

Teknikföretagen, med syftet att inspirera ungdomar till att välja Teknikprogrammet i gymnasiet 

(Teknikföretagen, 2018). Detta innebär att Therese Lindgren troligen inte styr över innehållet i dessa 

videor själv, utan att innehållet är framtaget tillsammans med Teknikföretagen. Therese Lindgren 

står nödvändigtvis därför inte för allt innehåll i videorna då innehållet är sponsrat av tredje part. 

Videorna verkar dock fortfarande vara populära bland Therese Lindgrens följare då Therese Testar 

Teknik vann priset för årets serie.  

De videor som valdes ut för analys hade i september 2018: 494 000, 406 000 respektive 374 000 

visningar. Det videoklippet med flest visningar har titeln ”Therese testar teknik – Makey Makey” och 

är sex minuter och 29 sekunder lång, den andra videon har titeln ”Therese testar teknik – 

Selfiemaskinen” och är åtta minuter och en sekund lång, och den sista videon har titeln ”Therese 

testar teknik – 3D-printer” och är fyra minuter och en sekund lång.  

Alla tre videor följer ungefär samma format. De börjar alla med ett par sekunder långt klipp som 

presenterar vad videon kommer att handla om. Detta klipp är kronologist från mitten av aktiviteten 

och består oftast av att Therese skrattar eller säger något humoristiskt. Detta förstaklipp följs sedan 

av seriens logotyp och signaturmusik. Efter signaturen är vi kronologiskt i början av aktiviteten, och 

Therese står eller sitter själv och talar till kameran. I denna korta monolog välkomnar Therese 

tittarna till videon, och ger en presentation av innehållet. Hon kommenterar kort vad hon gjorde i 

avsnittet innan, vad syftet med videon är och om hennes samarbete med teknikföretagen. I denna 

monolog lyfter hon även sina egna positiva känslor till teknik, med exempel som att hon själv 

studerat teknik eller att hon använder tekniska kunskaper för att lösa problem. Tillslut berättar hon 

även vad dagens video konkret kommer att gå ut på. 

Vid detta skede skiljer sig videorna åt då hon nu, och i större delen av tiden i videon, ägnar sig åt en 

viss aktivitet. I ”Therese testar teknik – Makey Makey” sitter hon vid ett bord framför en kamera och 

tar fram en låda hon kallar The Makey Makey box. Detta är ett kit hon fått hemskickat innehållande 

sladdar och instruktioner för att kunna bygga ett eget ”piano”. Therese kopplar sladdarna till sin 

dator i ena änden och till något hon har hemma som leder ström i den andra, till att börja med 

selleri. Hon kopplar även en sladd från datorn till sitt finger så att hon sedan kan använda sellerin 

som ”pianotangenter”. Ljud kommer från datorns högtalare varje gång Therese nuddar en bit selleri 

och på så sätt sluter kretsen. Videon går ut på att Therese packar upp Makey Makey-lådan, kopplar 
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ihop materialet och sen prövar att spela med olika material, så som selleri, ett glas vatten och en sax. 

Hela denna aktivitet sker framför kameran och Therese kommenterar allt hon gör. 

I ”Therese testar teknik – 3D-maskinen” sitter hon inte själv vid ett bord, utan är på Makers park i 

Gamla stan för att testa en 3D-printer. Therese designar ett smycke genom att först göra en skiss för 

hand, sedan designa den med ett 3D-program i datorn och till sist skriva ut den med en 3D-skrivare. 

Till hjälp har hon en som jobbar på Makers park, Arthur, som assisterar Therese genom videon. 

Dokumentationen av aktiviteten följer samma form som Makey Makey-videon, då Therese gör 

samtliga aktiviteter framför kameran samtidigt som hon kommenterar det hon gör. 

Även ”Therese testar teknik – Selfiemaskinen” följer samma format. Här bygger Therese en simpel 

kamera av en kartong. Hon klistrar fast svart papper i kartongen för att mörklägga, gör ett litet hål 

och fäster fotopapper på insidan för att kunna ta en ”selfie”, ett självporträtt. Hon framkallar även 

bilden själv med hjälp av framkallningsvätska, och visar resultatet för tittaren.  

Alla tre videor följer även samma format i slutet av videon. Therese är nu tillbaka ensam framför 

kameran, och håller en kort monolog som ett avslut. Här sammanfattar hon vad hon gjort, och hur 

roligt och intressant det var. Hon tar även här upp samarbetet med Teknikföretagen och seriens 

syfte. Tillslut berättar hon kortfattat vad nästa avsnitt i serien kommer att gå ut på och säger hejdå 

till tittarna. 

Styrdokument 

För att analysera teknikdiskurser presenterade av Skolverket samlades innehåll från styrdokumentet 

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet in. Denna läroplan 

presenterades av Skolverket 2011 som en del av den nya skolreformen, Lgr11. Läroplanen för 

grundskolan består av flera delar, så som skolans värdegrund, övergripande mål och riktlinjer och 

kursplaner för samtliga ämnen i grundskolan (Skolverket, 2011). Skolverkets teknikdiskurs 

representeras av det centrala innehåll detta styrdokument presenterar, bestående av tre kategorier 

med flera innehållspunkter. 

Dessa kategorier bestod av olika innehållspunkter . ”Tekniska lösningar”  innehåller bland annat 

”Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.” och 

”Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.”  

Dessa punkter kommunicerar kunskap om att teknik ses som system och artefakter.  

Under ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” finns innehåll som 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, 

konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.” och ”Hur digitala verktyg 

kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.” Punkter 

som kommunicerar att teknik ses som processer för problemlösning. 

”Teknik, människa, samhälle och miljö”  har innehåll som ” Återvinning och återanvändning av 

material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.” och 

”Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i 

fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.” Dessa är punkter uppmanar 

att se teknik i ett större perspektiv, bort från att enbart vara sin egen entitet till att vara något som 

påverkar samhället runt om. 

Detta innehåll samlades in med antagandet att de representerade vad Skolverket anser att teknik är, 

dessa punkter är allt innehåll Skolverket anser att teknik inom grundskolans senare år bör vara, och 

kan därför tolkas utgöra den teknikdiskurs Skolverket presenterar.  
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4.2 Bearbetning av material 
De utvalda videorna förbereddes för analys i flera steg, för att underlätta analysen i de olika stegen. 

Videorna observerades först i sin helhet för att få en överblick över dess innehåll och som ett första 

steg i diskursanalysen. Videornas innehåll valdes att analyseras i sin helhet, istället för att dela upp 

innehållet från video till video. Genom att analysera innehållet som en helhet, jämförs inte 

diskurserna från video till video. Detta görs för att syftet med denna undersökning var att jämföra 

teknikdiskurserna med skolans teknikdiskurser, och inte att jämföra teknikdiskurser mellan olika 

videor.  

4.2.1 Bearbetning för kvantitativ analys 
Efter att videorna observerats i sin helhet en gång, påbörjades arbetet med att bearbeta innehållet 

för en kvantitativ analys. Detta gjordes genom en transkribering av innehållet. Vid transkriberingen 

skrevs samtliga yttrade ord ner, vilket inkluderade allt Therese och andra som var med i videorna sa, 

för att kunna kategoriseras. Transkribering kan ske på olika sätt beroende på syfte, en del forskning 

kräver utförlig transkribering där företeelser som pausers längd eller talarens tonfall skrivs ned 

(Denscombe, 2016). Transkriberingen till denna undersökning användes endast till 

innehållsanalysen, vilket gjorde att endast de talade orden behövdes transkriberas. 

De talade orden skrevs ner så fonetiskt som möjligt utan att göra texten oförståelig. Det 

transkriberade materialet skrevs med Thereses uttryckssätt för att få så pass mycket av Thereses 

ordval och sätt att tala tydligt representerat i materialet. Vissa rättstavningar av uttal var dock 

nödvändiga för att ordens betydelse fortfarande skulle vara läsligt, så som att skriva ut ordet 

”alright” även fast Thereses uttal fonetiskt var mer ”Ålrajt”.  

Vid transkribering kan en del innehåll gå förlorat, då språket är mer än enbart uttalade ord. 

Företeelser som kroppsspråk och tonläge förmedlar innehåll som går förlorat vid transkribering 

(Denscombe, 2016). För att förmildra denna omständighet användes transkriberingen endast till den 

kvantitativa analysen, och kunde därför kompletteras med den kvalitativa analysen som använde sig 

av innehållet i sin helhet.  

4.2.2 Bearbetning för kvalitativ analys 
 Eftersom en del av innehållet går förlorat vid transkribering, användes innehållet i sin helhet vid den 

kvalitativa analysen. Materialet observerades vid den kvalitativa analysen i sin helhet, utan tidigare 

bearbetning. Vid analysen togs en hermeneutisk approach till innehållet. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt innebär att alla delar av ett innehåll tolkas utifrån dess kontext, utifrån helheten. 

Författarens personliga tolkningar om vilken kontext ett innehåll tillhör är enligt hermeneutiken inte 

bara är oundvikliga, utan dessa tolkningar anses kunna säga något om innehållets kontext och 

samtid. Inom hermeneutiken bortses därför inte författarens personliga tolkning, men alternativa 

tolkningar presenteras för att motverka subjektiviteten i analysen (Boréus & Bergström, 2018). Vid 

en hermeneutisk tolkning är den kontext språket befinner sig i en viktig grundpelare som påverkar 

dess innehåll. Det är därför viktigt att analysera Thereses icke-verbala kommunikation, för att förstå 

kontexten och i förlängningen få en större inblick i vad som sägs. Eftersom lärande sker med språket, 

krävs en fullständig analys av alla språkets delmoment för att kunna förstå vad som kan läras. 
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4.3 Innehållsanalys 
Den första analysen det insamlade materialet gick igenom var en kvantitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys ger resultat i form av frekvenser eller prioriteringar (Denscombe, 2016), alltså hur 

ofta olika företeelser äger rum. Genom en kvantitativ innehållsanalys kan frekvensen av vissa 

företeelser kartläggas, i detta fall de kategorier som utgör skolans teknikdiskurs. För denna analys 

var innehållet transkriberat, för att i detta skede kunna kategoriseras och sedan räknas. En 

innehållsanalys tittar på ordens explicita innehåll vilket gör att orden kan lyftas från sin kontext. 

Denna undersöknings frågeställningar är vilken teknikdiskurs som finns representerade i de utvalda 

videorna, samt huruvida de är i harmoni med diskurser från Skolverket. Genom en innehållsanalys 

kan dessa frågor delvis besvaras, då resultatet från denna del visar huruvida Skolverkets syn på 

teknik finns representerade i videorna, samt i vilken utsträckning. 

 

4.3.1 CoI som utgångsmodell 
Då denna undersökning utgår från antagandet att Youtubevideor kan ses som en digital plats för 

lärande, utgår analysen från CoI-modellen, som skapats för att kunna analysera lärande över 

internet. CoI är en väl beprövad och använd metod för forskning om lärande på internet. CoI tittar 

på lärande genom tre kategorier: Kognitiv närvaro (Cognitive presence), social närvaro (Social 

presence) och lärarnärvaro (teaching presence). 

Då Youtubevideor endast är en envägskommunikation, som i detta fall kan tolkas som från lärare till 

elev, blir kognitiv närvaro och social närvaro inte applicerbart på denna undersökning  då de endast 

förekommer i kommunikation från elevers håll. Vilken typ av lärarnärvaro som finns i innehållet är 

dock relevant för syftet att hitta teknikdiskurser, då det ger ett sätt att tolka innehållet. Therese 

Lindgren är ingen lärare, men antar i denna kontext en lärarroll, då det är hennes språk som anses 

förmedla ett teknikinnehåll ungdomar lär sig utav.  

Lärarnärvaro delas i sin tur in i tre kategorier: Organisation, uppmuntran och moderering och 

instruktion (Garrison, Anderson & Archer, 1999). 

I denna undersökning tolkas kategorierna följande: Organisation består av uttalanden och 

instruktioner av metakaraktär, så som deadlines på läxor eller instruktioner kring hur man går till 

väga för att skriva i diskussionsforum. Uppmuntran och moderering är all interaktion som syftar till 

att underlätta elevernas inlärning, exempel på detta kan vara förklaring eller förtydligande av 

innehåll. Den sista kategorin, instruktion, syftar till all interaktion som uppmanar till elevernas 

handlande, så som instruktioner till labbar eller uppmaningar att förtydliga eller utveckla innehåll. 

Den första delen av innehållsanalysen var att dela in allt transkriberat innehåll i någon av de tre 

subkategorierna för lärarnärvaro. Detta fyllde framförallt ett syfte för denna undersökning: Att 

utröna vilket innehåll som uppmuntrade kognitiv och social närvaro och vilket innehåll som var av 

metakaraktär. 

Syftet med denna undersökning var hitta teknikdiskurser i videor, så innehållet som är av intresse för 

denna del av analysen är det innehåll som försöker förmedla teknik. Det innehåll som är av 

metakaraktär, alltså i kategorin designinstruktioner och kommunikation, ämnar inte förmedla 

kunskap om teknik. Exempel på denna typ av innehåll från de analyserade videorna var när Therese 

berättar att tittarna kan vara med i en tävling, eller när hon ber sina tittare att ”gilla” videon. Detta 

innehåll ger inte sken av att handla om teknik, och sorterades därför bort innan analysen fortskred. 
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4.3.2 Innehållsanalys av teknikdiskurser 
Efter att ha sorterat bort innehåll av metakaraktär med hjälp av CoI-modellen, kategoriserades det 

kvarvarande innehållet efter de kategorier som ansågs utgöra skolans teknikdiskurs. De kategorier 

som användes var de fem kategorier som ansågs representera skolans teknikdiskurs, och utgjordes 

av det centrala innehållet för teknik i grundskolans senare år så som de är formulerade i Läroplanen 

för grundskolan (Skolverket, 2011), och dels från forskning kring teknikdidaktik som observerat 

vanliga sätt lärare presenterat teknik (Bjurulf, 2015). 

Kategorierna, med exempel i tabell 1, som skapades var: Teknik som samhällskunskap (S), Teknik 

som tillämpad naturvetenskap (N), Teknik som trä- och metallslöjd (TM), Teknik som artefakter och 

system (A) och Teknik som problemlösning (P). Där Teknik som samhällskunskap (S), Teknik som 

artefakter och system (A) och Teknik som problemlösning (P) hittas i Skolverkets styrdokument och 

Teknik som tillämpad naturvetenskap (N) och Teknik som trä- och metallslöjd (TM) har observerats 

hos lärare.  

Samtliga meningar i innehållet, som inte sorterats bort som meta-innehåll med hjälp av CoI-

modellen, sorterades in utifrån vilka av dessa kategorier de ansågs representera. Varje mening 

kunde representera flera kategorier, vilket gjorde att antalet observerade kategorierna översteg 

antalet meningar i innehållet. 

För att kunna sortera in innehållet kvantitativt tolkades de kategorier som ansågs representera 

skolans teknikdiskurs på följande sätt: Teknik som samhällsvetenskap representeras av allt innehåll 

som på något sätt refererade till världen utanför eller refererade till teknik utifrån en 

samhällskontext. Teknik som naturvetenskap tolkades som allt innehåll som refererade till 

naturvetenskapens roll i aktiviteten. Teknik som trä- och metallslöjd representerades av allt innehåll 

som förklarade den praktiska vetenskapen bakom aktiviteten. Teknik som artefakter och system 

tolkades som allt innehåll som refererade till artefakter eller artefakternas kopplingar under 

aktiviteten. Den sista diskursen, Teknik som problemlösning, syftade till det innehåll som belyste hur 

aktiviteten kunde lösa problem.   

Ett exempel på hur allt innehåll först sorterades genom CoI-modellen, för att sortera bort innehåll av 

metakaraktär, och slutligen sorteras in i en eller flera kategorier som de ansågs representera, ses i 

Tabell 1. 

 

  



20 
 

Tabell 1.  

Exempel på Innehållsanalysens två steg.  

Innehåll: CoI: Kategori(er) 

” Med teknik så kan 
man ju verkligen göra 
precis allt asså 
Youtube e ju i allra 
högsta grad teknik 
” 

Uppmuntran och 
moderering 

A, S, P 

”O här i skulle den 
bara ligga i fem 
sekunder o sen ner i 
fixeringsvätskan” 
 

Instruktion A, N 

”Om du vill vinna en 
sånhär så kan du läsa i 
informationsboxen 
tävlingsregler o sånt 
där” 

Organisation - 

Den första kolumnen visar allt innehåll, en mening i taget. Den andra kolumnen ger varje mening en 

CoI-kategori utifrån meningens tolkade syfte. De meningar som hamnar i kategorin ”Organisation” 

slutar sin innehållsanalys här. Det sista kolumnen ger varje mening en eller flera kategorier de antas 

representera. 

Efter att samtliga meningar kategoriserats, avslutades innehållsanalysen med att räkna frekvensen 

av varje kategori. Genom detta kan förekomsten av skolans teknikdiskurs kartläggas i videoklippen. 

Ett exempel på hur frekvensen kartlades syns i tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Exempel på kategoriernas frekvens.  

Kategori Frekvens 

N 13 
S 9 

Den första kolumnen representerar varje analyserad kategori och den andra kolumnen dess frekvens 

i innehållet. 

 

4.3 Diskursanalys 
Den andra delen av analysen var en kvalitativ diskursanalys. För att få en förståelse av Thereses 

diskurs krävs en kvalitativ analysmetod, då en kvantitativ analys inte kan säga mer än frekvenser och 

hierarkier. En kvalitativ diskursanalys kan ge resultat om vad de kvantitativa data som tidigare 

samlats kan säga om en större kontext. 

Här studerades innehållet utifrån premissen att språket innehåller mer än vad som explicit sägs. 

Genom en diskursanalys närmar vi oss våra data med en kritisk anblick för att utröna vad innehållet 

betyder utanför det självklara (Denscombe, 2016, s.398). Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi 
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oss med språket som verktyg, och språk är mer än bara ord som sägs eller skrivs. Genom en 

diskursanalys granskas språket i videorna, vilket förutom ord inbegriper bland annat kroppsspråk, 

tonläge och gester, i hopp om att det säger något om den kontext och samhälle innehållet är en del 

utav. Allt språk antas få mening från dess kontext, så det är av stor vikt för att förstå innehållet av 

språk att inte enbart analysera vad som sägs, utan framförallt vilken kontext det tillhör. Här tolkas 

därför språket som allt Therese och andra deltagare gör i videorna, och för att förstå hur detta kan 

tolkas analyseras språket både utifrån den lokala kontexten i videon och utifrån den större 

kontexten videon är en del utav. 

Mer konkret så analyseras nu innehållet i videorna i en bredare kontext. Eftersom lärande sker 

genom språk, och språk är mer än uttalade ord, behöver språket analyseras i sin icke-verbala 

kontext. Vid innehållsanalysen plockades meningar från sin kontext då de ansågs representera en 

redan etablerad teknikdiskurs. Men för att kunna besvara frågeställningarna helt och hållet, krävs en 

analys av innehållet i sin kontext, för att se om det kan uttolkas andra sidor av teknikdiskursen än 

det som presenterats av Skolverket. 

Då syftet med undersökningen är att förstå vilka vardagskunskaper ungdomar kan få kring teknik, 

krävs en analys av språket i videorna med hänsyn till dess kontext, då språket används som verktyg 

vid lärande. Genom att analysera den verbala kommunikationen i sin icke-verbala kontext, ger det 

en inblick i hur tittaren kan bli påverkad av innehållet, genom att analysera vilka känslor videorna 

tillskriver olika former av teknik eller teknisk kunskap. 

Eftersom språket även är icke-verbalt analyseras Thereses handlingar i form av kroppsspråk, tonläge 

och gester, när dessa meningar yttras som en del av deras kontext.  Analysen av dessa handlingar, 

detta actio, kan berätta vilka känslor Therese förmedlar vid dessa tillfällen som kan påverka bilden av 

vad teknik är. Denna analys görs genom att se till Thereses actio-kapital under de tillfällen när hon i 

videorna kommunicerar de tidigare nämnda meningarna. Hennes actio-kapital kan yttras i form av 

till exempel tonläge, där hon kan förmedla känslor som förvåning, intresse eller glädje beroende på 

hur hon använder sitt tonläge vid meningsyttranden. Kroppsspråket är ett annat exempel på 

Thereses actio-kapital, hon kan förmedla ytterligare information genom rörelser så som nickningar 

för att visa på jakande, eller pekningar för förtydliganden. Thereses actio-kapital kan tolkas för att få 

en bild av hur Therese presenterar innehållet, och analyseras genom ett hermeneutiskt 

förhållningssätt genom alternativa tolkningar. 

Innehållsanalysen kan ge en inblick i huruvida videorna representerar den teknikdiskurs som finns 

representerad i Skolverkets styrdokument, medan diskursanalysen kan ge svar på vilka andra sidor 

av diskursen som kan förekomma i videorna, då framförallt känslorna kring teknik kan tolkas. 

Thereses handlingar, tillsammans med den situation hon befinner sig i, är centrala beståndsdelar i 

kontexten, det som enligt diskursteorin ger språket mening. Om dessa beståndsdelar påverkar 

språket, påverkar det i förlängningen även lärandet, då språket är det centrala verktyget för lärande. 

Människan lär sig med hjälp av språk, så  Thereses actio kan påverka ungdomar i vad de själva 

kommer att tillskriva teknik genom appropriering. 

Genom att jämföra språket i videorna med texten i Skolverkets styrdokument och det som 

observerats hos lärare inom forskning av teknikdidaktik, kan slutsatser dras kring hur Therese 

presenterar sitt teknikinnehåll. Teknikdiskurser som representerar vad teknik är skulle kunna tolkas 

på fler sätt än de som presenteras av Skolverket eller de som observerats i skolor, men denna 

undersökning väljer att endast uttolka dessa diskurser i avseende på vad teknik är ur innehållet. 

Detta för att tolkningar av vad teknik är teoretiskt skulle kunna besvaras på lika många olika sätt som 
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det finns människor att tolka det (Norrby, 2014), och diskurserna som kopplas till Skolverket och 

skolan är de som är mest relevanta för denna undersökning.  

Något som Skolverket inte presenterar i sina styrdokument är dock vilka känslor som teknik väcker. 

Genom Youtubes visuella medium förmedlar Therese genom icke-verbal kommunikation inte enbart 

vad teknik är, utan vilka känslor de väcker. Teknikdiskurser som representerar känslor, förmedlade 

genom Thereses actio, går inte att självklart jämföra med Skolverket då styrdokumenten inte 

förmedlar känslor kring ämnet. I resultatet presenteras dock dessa diskurser tillsammans med 

teknikdiskurser kopplade till innehåll, för att ge en inblick i vilka känslor som är kopplade till olika 

sätt att se på teknik. 

Diskursanalysen tittar på innehållet i sin helhet, för att kunna analysera språket i sin kontext. 

Resultaten presenteras dock inom ramen från skoldiskursens kategorier, för att göra det överskådligt 

och för att besvara frågeställningen om huruvida diskursen i videorna är jämförbara med diskursen i 

skolans värld. Innehållsanalysen kartlade skoldiskursen inom videornas ramar och diskursanalysen 

fördjupade videornas diskurs. Dessa delar presenteras i resultatet tillsammans, för att dels besvara 

vilken teknikdiskurs som finns representerad och dels för att besvara huruvida detta är i harmoni 

med skolans teknikdiskurs, vilket var denna undersöknings syfte. 

 

4.4 Metodproblem och tolkning 
Undersökningen analyserar endast ett fåtal Youtubevideor, vilket innebär att det inte kan dras några 

generella slutsatser av resultatet. Resultatet bör snarare ses som exempel på hur teknik 

representeras i dessa typer av videor, än som en generell regel kring hur teknik faktiskt 

representeras på Youtube i allmänhet. 

Bilden av teknik som denna undersökning använder är tolkad ur Skolverkets styrdokument. En 

liknande undersökning skulle kunna göras utifrån en annan referensram kring teknik, och skulle då få 

ett annat syfte och resultat. Samma material skulle kunna analyseras och med ett helt nytt resultat, 

på grund av en annan bild av vad teknik är (Norrby, 2014). 

Tolkningar är enligt hermeneutiken alltid personliga, då tolkningar alltid anses färgas av kontexten 

den befinner sig i. Vid observation av dessa videor ses innehållet i en helt annan kontext av forskaren 

än vad den gör av den vanliga publiken. Publikens egna tolkningar av videornas teknikdiskurs skulle 

därför kunna skilja sig från de som tolkas av forskaren (Norrby, 2014). För att få relevanta mer 

generella resultat kombineras författarens egna tolkningar av innehållet med alternativa tolkningar, 

för att bredda resultatet. 

 

5. Resultat 
Nedan presenteras det resultat som insamlades under analysen. Innehållsanalysens resultat 

presenteras först i korthet, för att sedan återknytas till i resultatets andra del, diskursanalysen. 

 

5.1 Innehållsanalysen 
Det första steget i innehållsanalysen var att kategorisera samtliga meningar från det transkriberade 

innehållet in i någon av de tre subkategorierna för lärarnärvaro i CoI-modellen. Samtliga meningar 

som hamnade i kategorin Organisation sorterades efter detta skede bort från fortsatt analys.  
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De övriga två subkategorierna, Uppmuntran och moderering och Instruktion fick 38 respektive 30 

meningar var. Dessa 68 meningar gick därefter vidare till innehållsanalysens andra steg. Vilken CoI-

kategori varje mening hade hamnat i var inte relevant vid den fortsatta analysen, då CoI-modellen 

endast använt för att skilja metainnehållet från innehållet med lärandesyfte.  

Samtliga av de 68 kvarvarande meningarna tilldelades därefter en eller flera av de kategorier som 

skolans teknikdiskurs delats in i som de ansågs representera. Nio meningar ansågs presentera teknik 

som samhällsvetenskap, tretton meningar presenterade teknik som tillämpad naturvetenskap, ingen 

av de 68 meningarna presenterade teknik som trä- och metallslöjd, men hela 66 av meningarna 

ansågs presentera teknik som artefakter och system, och slutligen presenterade elva av meningarna 

teknik som problemlösning. Detta resultat presenteras överskådligt i tabell 3. 

 

Tabell 3.  

Resultat av kategoriernas frekvens.  

Kategori Frekvens (av 68) 

S 9 
N 13 

TM 0 
A 66 
P 11 

Kolumnen till vänster representerar samtliga av skolans teknikdiskurs kategorier och kolumnen till 

höger antal meningar (av 68) som representerade denna kategori. Kategorierna var: S = Teknik som 

samhällsvetenskap, N = Teknik som tillämpad naturvetenskap, TM = Teknik som trä- och metallslöjd, 

A = Teknik som artefakter och system och P = Teknik som problemlösning. 

 

Resultatet visar att en överhängande majoritet av alla meningar representerade kategorin Artefakter 

och system. Av meningarna som analyserades i detta skede innehöll 66 av 68 representation av 

artefakter och system, alltså över 97 %. Kategorierna Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och 

Problemlösning låg alla på mellan 13 – 20 % av allt icke-metainnehåll. Den sista kategorin, Trä-och 

metallslöjd, existerade inte i något innehåll.  

 

5.2 Diskursanalys 
För diskursanalys sattes de 68 meningarna nu tillbaka i sin närmaste kontext, för att analysera hur 

Therese i sina videor presenterar teknik. Detta för att få en djupare bild av vad dessa meningar 

innebär. Innehållsanalysen hjälpte till att besvara vad Therese säger, diskursanalysen kan därefter 

besvara hur detta sägs. 

Genom att se innehållet i sin kontext, kan slutsatser dras av vad Therese försöker förmedla att teknik 

är. Genom att starta varje video med att tydligt formulera det tekniska syftet med varje video, 

förmedlar Therese att allt innehåll i videorna bör ses som teknik. Hur hon presenterar innehållet, vad 

hon gör, vad hon visar, vad hon säger och hur hon säger det, är därför beståndsdelar i språket som 

förmedlar vad teknik är enligt Therese och Teknikföretagen. 

Resultatet av denna analys presenteras uppdelat i diskursen från skolans värld, för att kunna dra 

paralleller mellan dessa och vad som presenteras i videorna, för att uppnå syftet med denna 
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undersökning. Vid varje exempel från skolans värld presenteras även Thereses actio i videorna. 

Skolverkets styrdokument lyfter inte vilka känslor som bör förmedlas angående teknikinnehållet, och 

är därför en del utav videornas diskurs som inte kan jämföras med skolans diskurs. Videornas actio, 

framförallt dess pathos, vad känslan för innehållet är, presenteras dock tillsammans med 

teknikdiskursen från skolans värld för att få en inblick i vilken känsla de olika sätten att se på teknik 

verkar väcka hos Therese. 

Teknikdiskursen som representerar innehåll, som ämnar besvara vad teknik är, ses här endast bestå 

av de fem kategorierna från skolans värld. Resultatet presenteras därför genom att visa hur skolans 

teknikdiskurs presenteras i videorna, både i avseende på verbalt innehåll och icke-verbalt innehåll. 

Dessa företeelser antas påverka elevers lärande, i vad de anser att teknik är, och hur de känner för 

ämnet. 

 

5.2.1 Teknik som samhällsvetenskap 
Skolverket (2011) presenterar teknik som samhällsvetenskap inom skolämnet teknik för 

grundskolans senare år genom en av tre kategorier för centralt innehåll: Teknik, människa, samhälle 

och miljö. Inom denna kategori presenteras innehåll som ” Återvinning och återanvändning av 

material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.” och 

”Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i 

fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.” som lyfter teknik bort från 

att enbart vara sin egen entitet till att vara något som påverkar samhället runt om. 

Innehållet i Thereses videor kan ses som representationer av denna kategori. Innehållsanalysen 

visade att 9 av 68 meningar kunde tolkas representera denna kategori, alltså strax under 14 % av 

innehållet. Ett exempel är när hon i ”Therese testar teknik – Makey Makey” adresserar sina tittare 

för att kommentera att det hon håller på med faktiskt är teknik. Hon tar upp en kort reflektion om 

teknikens många användningsområden genom att påpeka: 

”… med teknik så kan man ju verkligen göra precis allt asså Youtube e ju i allra högsta grad teknik.” 

Med endast orden i den här meningen delger hon flera antaganden om teknik. Hon lyfter teknik som 

ett verktyg man kan använda för att göra ”allt”, och hon presenterar ett av dessa verktyg, Youtube, 

som ”i allra högsta grad teknik”. Med denna mening refererar Therese till kulturen i hennes och 

tittarnas absoluta närhet, det sociala nätverket Youtube, och benämner det som teknik. Därmed 

sätter Therese teknik i en samhällskontext, Youtube som social plattform och som stor del i både 

hennes och hennes tittares liv, är teknik.  

Vi tar vid detta exempel även ett steg tillbaka för att se i vilken kontext denna mening yttras. 

Therese har under några minuter kopplat olika strömförande objekt med hjälp av Makey Makey, och 

konstaterat att hon kan använda dem som ”pianotangenter”. Genom sitt språk uttrycker hon i 

videon att samtliga av dessa objekt, selleri, ett glas vatten, en sax med mera, är teknik eftersom hon 

kan använda dem med Makey Makey. Hon uttrycker även att själva aktiviteten hon ägnar sig åt, att 

testa vilka objekt som funkar att spela med, också är teknik. Men det är först när hon själv lyfter 

fokus från den specifika aktiviteten hon ägnar sig åt, och reflekterar över att teknik även är en stor 

samhällsföreteelse som Youtube, som hon sätter teknik i samhällsvetenskaplig kontext.  

Skolverket (2011) presenterar samhällsvetenskap inom teknikämnet genom den centrala 

innehållskategorin Teknik, människa, samhälle och miljö. Här presenteras teknik som något som 

påverkar samhället, med exempel som att teknik är biobränslen eller krigsmaterial. Therese lyfter ett 
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eget tekniskt exempel ovan, Youtube, som teknik som påverkar samhället, likt Skolverket anser bör 

göras inom ämnet. Detta exempel lyfts inte av Skolverket, men kan tolkas passa in på Skolverkets 

beskrivning av teknik som påverkar samhället. Detta kan tolkas som att denna bild av teknik som 

samhällskunskap som Therese presenterar går i linje med de riktlinjer Skolverket presenterar. 

Ett annat exempel på när Therese lyfter fokus från en enskild aktivitet till en större samhällskontext, 

hittar vi i början av videon ”Therese testar teknik – Selfiemaskinen”. Vi är fortfarande i videons intro 

där Therese presenterar seriens syfte och avsnittets aktivitet. För att förklara varför det är bra att ha 

teknikkunskaper kommer hon in på en anekdot om när hennes brödrost gick sönder, och säger 

följande: 

”…så hade vi en brödrost som helt plötsligt slutade funka O han ba men Therese släng den där så 

köper jag en ny efter jobbet, ja ba Nej! Sprang o hämta en sån här liten skruvmejsel o öppnade 

brödrosten… … men så såg jag att vänta det e ju bara elen som alltså sladden som har förlorat 

kopplingen med sockerbiten aa ni kommer förstå när ni skruvar isär er egen brödrost…”  

Med den här meningen sätter Therese tittarna i en bredare samhällskontext redan i videons intro. Vi 

får reda på att det här med teknikkunskaper inte endast är positivt för den specifikt presenterade 

aktiviteten i programmet, utan att teknikkunskaper kan hjälpa en med vardagsproblem, som kan ha 

bland annat ekonomiska fördelar. Therese använder här pathos för att förmedla språket, hon ger 

uttryck för sina känslor för tekniskt kunnande.  

När Therese berättar denna anekdot, har hon genom merparten av tiden ett leende på läpparna, och 

skrattar till vid upprepade tillfällen. Detta kan tolkas som att Therese har en positiv attityd kring 

hennes tekniska kunnande. Faktumet att videon är sponsrad av Teknikföretagen och videon har ett 

uttalat syfte i att inspirera deras tittare, kan detta pathos tolkas som ett sätt att förmedla en positiv 

attityd kring teknisk kunskap till tittarna. Under anekdoten har Therese även ett allvarligare tonfall 

och ansiktsuttryck stundtals, vilket kan tolkas som att hon försöker förmedla att teknisk kunskap inte 

endast är roligt trams, utan även något viktigt. 

Dessa tonlägen och ansiktsuttryck kan komma från två anledningar: antingen är detta Thereses 

genuina känslor kring teknikämnet, och det är omedvetna handlingar, eller så är detta ett medvetet 

val för att lättare uppnå videornas syfte. Dessa anledningar behöver inte vara ömsesidigt 

uteslutande, utan Thereses pathos kan vara en kombination av båda dessa anledningar. Den 

bakomliggande anledning till dessa uttryck ses dock inte som så relevant för hur de kan påverka 

tittaren.  Vi lär oss genom appropriering, att härma (Säljö, 2015), så om Therese genom språket visar 

att hon tycker det är positivt att kunna mycket om teknik, kan tittarna ta det till sig, och på så sätt 

lära sig att tekniskt kunnande är bra. 

Vid analys av denna kategori är det relevant att lyfta det underliggande syftet med dessa videor. 

”Therese testar teknik” är ett betalt samarbete med Teknikföretagen där samtliga parter uttryckt att 

syftet är att inspirera framförallt unga tjejer att välja teknikprogrammet på gymnasiet. Genom att 

presentera detta syfte i intervjuer förmedlar Therese och Teknikföretagen att de vill att videorna ska 

tolkas som mer än det innehåll som explicit syns. Samtliga videor visar Therese när hon testar olika 

tekniska artefakter eller system, men det är inte dessa aktiviteter som enligt Therese Lindgren är 

syftet med videorna. Therese strävar efter att dessa aktiviteter ska ses i en större samhällskontext 

och påverka tittarnas liv (Teknikföretagen, 2016). Aktiviteterna förmedlar mer än enbart 

underhållning, de bör tolkas som exempel på vad teknik kan vara i samhället.  

Teknik som samhällsvetenskap kan tolkas vara den delen av teknikdiskursen som Therese medvetet 

vill förmedla till sin publik. Denna kategori representeras dock enbart av 13 % av allt explicit innehåll 
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i videorna. Kategorin Artefakter och System representeras i 97 % av allt explicit innehåll, trots att 

Therese beskrivit syftet med videorna som mer än de artefakter som visas upp i videorna.  

 

5.2.2 Teknik som tillämpad naturvetenskap 
Teknik som tillämpad naturvetenskap skiljer sig, tillsammans med teknik som trä- och metallslöjd, 

från de andra kategorierna i det att dessa två inte presenteras av det centrala innehållet från 

Skolverket. Teknik som tillämpad naturvetenskap är en kategori som uppkommit inom 

teknikundervisningen i skolan snarare som ett resultat av lärares bristande behörighet i ämnet än 

som ett medvetet val. Denna syn på teknik har observerats i skolors teknikundervisning då den 

undervisande läraren har en naturvetenskaplig bakgrund istället för en teknisk, och därför använder 

tekniktimmarna till tillämpad naturvetenskap (Bjurulf, 2015). 

Innehåll som representerar denna syn på teknik går att finna i Thereses videor i 13 av de 68 

meningarna i videorna, alltså strax över 19 %. Denna kategori representeras därför i marginellt högre 

grad än kategorin Teknik som samhällsvetenskap med sina 14 %. Ett exempel på när denna del av 

skolans teknikdiskurs representeras i videorna går att finna i ”Therese testar teknik – Makey Makey”. 

Therese håller på att koppla olika objekt till sladdarna för att se om de går att använda som 

”pianotangenter”, varpå hon kommenterar: 

”Jag känner att jag måste testa att byta ut en selleri mot den här saxen… för den borde ju också leda 

ström”  

Therese väljer här att kommentera att det är faktumet att sellerin och saxen leder ström som gör att 

man kan spela på dem och hon sätter därigenom aktiviteten i en naturvetenskaplig kontext. Genom 

orden påpekar Therese naturvetenskapen bakom tekniken, i en kontext där hon fysiskt visar vad hon 

syftar på, genom att framför kameran visa hur både saxen och sellerin kan fylla samma funktion i 

aktiviteten. 

Fler exempel på när Therese lyfter naturvetenskapliga kopplingar till tekniken hittar vi i videon 

”Therese testar teknik – Selfiemaskinen”. I denna video bygger Therese en egen primitiv kamera av 

en kartong, och medan hon konstruerar kameran kommenterar hon hur den fungerar: 

”…O det som händer då e att det kommer in ljus i det här lilla lilla nålshålet som jag gjorde och det 

kommer träffa det här extremt ljuskänsliga fotopapperet som sitter där i slutet o så kommer mitt 

ansikte förhoppningsvis fastna på det fotopapperet då” 

Therese väljer här att inte enbart förklara hur hon bygger kameran, utan även vilka fysiska 

egenskaper de olika beståndsdelarna besitter för att kameran ska fungera. Therese förklarar här, 

medan hon pekar på hålet och baksidan av kartongen, att det är faktumet att fotopapperet är 

ljuskänsligt som gör att ljuset från nålshålet kan fastna på pappret. Therese tar här tekniken in i dess 

naturvetenskapliga kontext. Tittaren kan därför lära sig att teknik fungerar på grund av tekniska 

artefakters naturvetenskapliga egenskaper. 

Vid detta tillfälle har Therese ett stort leende på läpparna, och har ett högt tonläge och snabbhet när 

hon pratar. Detta kan tolkas som att Therese tycker att detta är roligt och spännande, eller att detta 

är vad hon medvetet vill få tittarna att tro att hon känner. Therese presenterar den 

naturvetenskapliga kontexten mer som hypoteser än förklaringar, då Therese ofta ställer sig 

undrande till vad som kommer att hända om hon testar något. Genom att formulera sig i frågor 

snarare än förklaringar (e.g. ..för den borde ju också leda ström…) kan hennes pathos tolkas som 
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nyfikenhet, och i förlängningen påverka tittarna till att ställa sig nyfikna till vad som händer i 

videorna. 

Therese formulerar de naturvetenskapliga förklaringarna som frågor, med ett tonläge som låter som 

att hon genuint inte är säker på vad som kommer att hända, något som kan tolkas som ett medvetet 

val Therese gör. Thereses bakgrund som systemvetare pekar mot att hon vet att saxen kommer att 

fungera som ”pianotangent” men väljer ändå att uttrycka sig som att hon är osäker huruvida det 

kommer att fungera och som att hon blir förvånad när det faktiskt visar sig att det fungerar. Detta 

kan antas bero på videornas syfte i att inspirera tittarna, dessa uttryck kan tolkas vara Thereses 

försök att emulera sin tänkta målgrupps reaktioner på innehållet, i hopp om att tittarna ska bli mer 

intresserade.  

Med antagandet att Thereses presentation av naturvetenskapen i videorna är i form av 

skådespelade reaktioner som är tänkta att emulera sina tittare snarare än en förklarande roll likt en 

lärare till elever, kan betyda att naturvetenskapens faktiska innehåll i videorna inte nödvändigtvis 

behöver vara fakta. Dessa situationer bör snarare ses som sätt att se på teknik, som möjlig på grund 

av naturvetenskap, än som faktisk representerad naturvetenskap. Tittare lär sig vid dessa tillfällen 

något om teknik, men inte nödvändigtvis något om naturvetenskap. 

Detta förhållningssätt till de naturvetenskapliga aspekterna av aktiviteterna kan antas bero på det 

underliggande syftet med ”Therese testar teknik”. Med tanke på att Therese är högskoleutbildad kan 

hennes sätt att uttrycka förvåning och formulerar hypoteser tolkas som medvetet val att emulera 

hur Therese tror att hennes publik skulle reagera på situationerna. Enligt Therese är syftet med 

videorna att inspirera sin publik, hennes sätt att uttrycka sig som någon mycket yngre kan därför 

tolkas som ett sätt att nå ut till sin publik och få dem att känna sig delaktiga.  

De naturvetenskapliga diskurserna i videorna bör därför inte tolkas som ett sätt att lära tittarna om 

naturvetenskap, utan presenteras snarare som ett sätt att se på teknik, som något som fungerar 

med hjälp av naturvetenskap, i hopp om att inspirera publiken att vara intresserade av ämnet i fråga. 

Teknik som naturvetenskap är något mer representerad än Teknik som samhällsvetenskap, med 13 

respektive 9 representativa meningar. Det finns dock en stor skillnad mellan dessa kategoriers 

utspriddhet. Teknik som samhällsvetenskap, trots relativt låg representation, finns i samtliga videor 

och nämns i korthet utspritt genom videorna. Detta kan tänkas hänga ihop med Thereses och 

Teknikföretagens syfte om inspiration, vilket får Therese att vilja koppla aktiviteterna till en större 

kontext.  

Teknik som Naturvetenskap är som kategori mycket mer koncentrerad än Teknik som 

samhällskunskap. Teknik som Naturvetenskap syns aldrig i videon om 3D-printern, och nämns enbart 

i exemplet med saxen i Makey Makey-videon. Kategorin är nästan helt koncentrerad till 

Selfiemaskinen-videon, där de naturvetenskapliga förklaringarna ofta tas upp för hur kameror och 

framkallning fungerar. Detta kan förmedla bilden av att naturvetenskap inte behöver vara en del 

utav tekniken, utan är bunden till vissa tekniska kontexter, beroende på vilken artefakt som 

behandlas. Teknik som naturvetenskap presenteras alltså som att naturvetenskap kan tillhöra teknik, 

men enbart i vissa fall. 

 

5.2.3 Teknik som Trä- och metallslöjd 
Teknik som trä- och metallslöjd är en kategori som, likt teknik som tillämpad naturvetenskap, inte är 

representerad i det centrala innehållet från Skolverket. Kategorin tillhör endast skolans 
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teknikdiskurs, då den har varit observerad från lärare i klassrummet som ett resultat av att dessa 

lärares behörighet har legat i slöjdämnet, och inte teknik, och har därför format teknikämnet utifrån 

sina egna förkunskaper (Bjurulf, 2015).  

Att tolka teknik som trä- och metallslöjd representeras här av att teknik kopplas till den praktiska 

vetenskapen som ligger bakom en viss typ av aktivitet. Att representera teknik på detta sätt är något 

som inte går att uttolka från något innehåll i videorna. Therese kopplar och förklarar sina aktiviteter 

från flera förhållningssätt, men göra aldrig kopplingen till den praktiska vetenskapen bakom. Tittarna 

får på grund utav detta inte en möjlighet att lära sig att teknik påverkas av de praktiska 

förhållandena bakom aktiviteter och artefakter.  

Som exempel kan videon ”Therese testar teknik – 3D-maskinen” tas upp. I denna video är aktiviteten 

till stor del praktisk, Therese skissar, designar och skriver ut ett smycke. För att representera teknik 

som trä- och metallslöjd borde kommentarer göras kring hur Therese går tillväga för att designa 

smycket, genom att antingen kommentera rutinerna för skapandet av skissen eller ritningen, eller 

skapandet av 3D-modellen i datorprogrammet. Therese väljer dock att aldrig lyfta hur dessa steg går 

till, eller varför, utan kommenterar endast att det görs. Detta kan tolkas som att Therese inte anser 

att dessa förklaringar är relevanta för syftet att presentera teknik i sina Youtubevideor. 

Therese ger naturvetenskapliga förklaringar till varför något funkar, och hon ger förklaringar till 

varför teknik är något bra för samhället eller individen. Hon representerar dock aldrig teknik i 

praktisk kontext, likt ritningen vid 3D-maskinen. Detta kan förklaras med att denna syn på teknik 

kommer från lärare med en bakgrund i slöjdyrket, något som Therese saknar och därför med stor 

sannolikhet inte kopplar teknik till. Detta skulle dock inte behöva vara den enda förklaringen, det är 

möjligt att Therese besitter dessa praktiska kunskaper, men väljer att inte presentera dem då hon 

inte ser dem som relevanta för videornas syfte att få ungdomar engagerade i teknik. 

Denna kategori presenteras därför inte av vare sig Skolverket eller Therese. Viktigt att ha i åtanke är 

dock att avsaknaden av presentation innebär att denna syn på teknik varken presenteras som positiv 

eller negativ. Varken Skolverket eller Therese presenterar denna kategori, men säger aldrig explicit 

att den inte bör existera i skolan. Therese presenterar de andra kategorierna som positiva och 

engagerande, men då teknik som trä- och metallslöjd inte representeras kan inte tittarna påverkas 

varken positivt eller negativt av det. Slutsatsen kan därför dras att tittarna inte lär sig att trä- och 

metallslöjd har med teknik att göra. 

 

5.2.4 Teknik som artefakter och system 
Skolverket presenterar teknik som artefakter och system inom skolämnet teknik för grundskolans 

senare år genom en av tre kategorierna för centralt innehåll: Tekniska lösningar. Inom denna 

kategori presenteras innehåll som ”Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och 

kontroll av kraft och rörelse.” och ”Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till 

exempel armering och balkformer.”  Dessa punkter kommunicerar kunskap om att teknik ses som 

artefakter och system av artefakter. 

Innehållet i Thereses videor ses representera denna kategori i väldigt hög grad enligt 

innehållsanalysen. Hela 66 av 68 meningar refererade till teknik som en artefakt eller ett system av 

artefakter, vilket är över 97 % av alla meningar. Detta innebär att i stort sett allt Therese presenterar 

i de tre videorna kan ge bilden av att teknik har med artefakter att göra. 
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Ett exempel på denna kategori kan tas från videon ”Therese testar teknik – Makey Makey”. Therese 

har precis prövat att koppla olika föremål för att se om de fungerar som ”pianotangenter”.  Medan 

hon håller upp en selleri och spelar på den som en pianotangent kommenterar hon: 

”Just nu så e den här sellerin del utav teknik…” 

Therese förmedlar endast med orden i denna mening två saker: Selleri som föremål är teknik och 

hela hennes system av selleri, sladdar och dator är teknik. Hon kommenterar då artefaktens roll i ett 

större system, och förmedlar att ett visst föremål, en selleri, kan vara teknik beroende på hur man 

använder den. När hon säger denna mening har hon ett leende på läpparna och fäster blicken i 

kameran. Leendet kan här tolkas antingen som att det hon säger och gör genuint gör Therese glad, 

eller så är leendet ett medvetet val för att påverka sina tittare att känna glädje över aktiviteten. Att 

hon tittar in i kameran, för att möta tittarnas blickar, kan tolkas peka mot att hon aktivt anstränger 

sig för att fånga tittarnas uppmärksamhet vilket kan innebära att den senare anledningen för leendet 

är mer troligt. 

Att poängtera att sellerin är teknik just nu kan ses presentera en bild om att teknik inte är något 

absolut, utan påverkas av den kontext den är en del utav. Genom detta ger Therese bilden av att om 

teknik ses som artefakter, så är artefakternas vara eller icke vara teknik beroende på den kontext 

artefakten befinner sig i.  

Ytterligare ett exempel på denna kategori från ”Therese testar teknik – Makey Makey” kommer lite 

senare i videon. Therese sitter och spelar en melodi på ”pianotangenterna” samtidigt som hon tittar 

in i kameran och ler. Medan detta händer börjar en telefon ringa någonstans utanför bild. När 

telefonen börjar ringa tittar Therese upp bort mot ljudet, inte längre leende utan med stora ögon 

och med hastiga rörelser som kan tolkas innebära förvåning över ljudet. Efter någon sekund sträcker 

sig Therese över bordet och tar tag i telefonen, nu med ett mer avslappnat ansiktsuttryck. I samma 

rörelse som hon tar telefonen håller hon den framför kameran, och kommenterar: 

”Teknik” 

Thereses förvånade ansiktsuttryck tyder på att telefonens signal inte var planerad, utan hände av en 

slump under inspelningen. Therese kommer dock snabbt fram till att telefonen, en artefakt, kan vara 

ytterligare ett  exempel på vad teknik kan vara, och tar snabbt  beslutet att inkorporera den i videon.  

Detta exempel är intressant att lyfta eftersom detta verkar vara, av att döma av Thereses actio, en 

spontan och oplanerad representation av Thereses bild av teknik. Telefonen verkade inte vara en 

planerad del av videon, men när den ringer går det fort för Therese att göra kopplingen att detta är 

teknik, något som kan vara med i videon. Förutom de artefakter som har huvudfokus i videorna, i 

detta fall Makey Makey och selleri, är detta ett exempel på att andra artefakter blir presenterade 

som teknik, då Thereses egen referensram verkar vara starkt påverkad av bilden av teknik som 

artefakter. 

Therese ger genomgående artefakterna hon använder i sina videor teknikstatus genom kontexten 

hon använder dem i. Ett exempel på detta hittas i ”Therese testar teknik – Selfiemaskinen”. Therese 

har precis konstruerat sin kamera och har förklarat att hon själv ska framkalla en bild. Framför henne 

på bordet står produkter från ett kök - salt, bakpulver, citronsaft, c-vitamin, kaffepulver och ättika.  

Therese förklarar att dessa ”grejer” kan användas för att framkalla en bild hemma. Detta förklarar 

hon medan hon pekar på de olika produkterna, säger vad de är, och kameran zoomar in på 

produkterna. Dessa produkter använder hon sedan inte själv, utan hon använder speciella kemikalier 

med motiveringen att det går mycket fortare än att använda hushållsprodukterna.  
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Dessa produkter är alltså aldrig en del av aktiviteten i videon, men Therese väljer att uppmärksamma 

dessa produkter, dessa artefakter, ändå. Hon nämner dem inte bara utan har dem i bild för att visa 

dem för tittarna. Anledningen till detta kan ha flera förklaringar. Therese vill inspirera tittarna till 

teknikintresse, och genom att presentera ett alternativt sätt att göra aktiviteten hon ägnar sig åt 

som hennes tittare har större chans att kunna göra hemma, kan intresset av aktiviteten höjas bland 

hennes tittare. En annan tolkning till varför Therese väljer att uppmärksamma dessa produkter kan 

kopplas till det tidigare exemplet med Makey Makey, där Therese uppmärksammade att selleri 

kunde vara teknik i en viss kontext. Det tidigare exemplet pekar mot att Therese anser att faktumet 

att oväntade artefakter kan ses som teknik i en viss kontext kan vara intressant för tittaren, vilket 

därför kan tyda på att Therese väljer att visa artefakter som kaffepulver och C-vitamin i denna video 

då dessa också kan tolkas vara oväntade artefakter i en teknik-kontext. 

Ännu ett exempel på artefakters roll i Thereses videor kan hämtas ur ”Therese testar teknik – 

Selfiemaskinen”. Therese har nu tagit en selfie med sin egenbyggda kamera och är i ett mörkt rum. 

Hon har tagit på sig skyddskläder och sitter på huk framför ett bord med tre plastbaljor på. Hon 

adresserar kameran och säger: 

”…jag har tre stycken små minibaljor här framför mig o i den första så kommer jag hälla nånting som 

heter framkallningsvätska.” 

Samtidigt som hon ömsom tittar in i kameran, ömsom ner mot baljorna, ler stort och viftar med 

båda händerna i runda rörelser över baljorna för att gestikulera vilka plastbaljor hon refererar till. 

Detta exempel visar hur Therese lyfter de artefakter hon arbetar med under videons gång, och är 

något som återkommer genomgående genom samtliga videor. Thereses leende och viftande armar 

kan tolkas presentera exaltation och intresse över aktiviteten, en aktivitet som,  presenterat av ord 

och handrörelser, verkar handla om artefakter. 

Artefakters roll i teknik syns även tydligt i videon ”Therese testar teknik – 3D-maskinen”. Ett exempel 

på detta är när Therese designat sitt smycke i datorn och hon och Artur har rört sig till 3D-printern 

för att skriva ut det. Therese står vid 3D-printern och håller en stor rulle plast till skrivaren och börjar 

dra ut lite plast samtidigt som hon vänd mot Artur säger: 

”Så det här är den vita plasten som vi ska använda…” 

Therese har ett relativt monotont tonläge under denna mening, vilket kan tolkas som att hon 

konstaterar detta som ett faktum snarare än som en fråga till Artur. Detta konstaterande ger 

plastrullen uppmärksamhet i videon, och ger skenet av att den är relevant för aktiviteten. Detta 

exempel kan därför tolkas som ett exempel där Therese presenterar artefakterna som en del av 

tekniken. 

Teknik som artefakter och system av artefakter är en kategori som är så pass representerad i 

samtliga av Thereses videor på grund av videornas huvudaktiviteter. Alla videor går ut på att Therese 

utför en aktivitet där artefakter är i fokus. Varje gång Therese refererar till de artefakter hon 

använder sig av i videorna lyfter hon artefakter som teknik, något hon gör i nästan varje mening hon 

yttrar. Samtliga videos titlar har artefakter i namnet, 3D-maskinen, Selfie-maskinen och Makey 

Makey, nästan allting Therese säger refererar till någon artefakt och artefakter syns nästan hela 

tiden i bild, artefakter blir därför den mest överlägset representerade kategorin av teknik för 

tittarna. 
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5.2.5 Teknik som problemlösning 
Skolverket presenterar teknik som problemlösning inom skolämnet teknik för grundskolans senare 

år genom en av tre kategorier för centralt innehåll: Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. 

Inom denna kategori presenteras innehåll som ”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering 

av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i 

arbetsprocessen samverkar.” och ”Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till 

exempel för att göra ritningar och simuleringar.” som kommunicerar att teknik ses som processer för 

problemlösning. 

Innehållet i Thereses videor kan ses som representationer av denna kategori. Innehållsanalysen 

visade att 11 av 68 meningar kunde tolkas representera denna kategori, alltså strax över 16 % av 

innehållet. Therese presenterar denna syn på teknik genom att kommentera hur teknik, ofta sett 

som artefakter eller teknisk kunskap, används för att nå ett önskat resultat. 

I videon ”Therese testar teknik – Makey Makey” kommenterar hon vid flera tillfällen att de olika 

artefakterna kan användas för att bygga ett ”piano”. Tidigt i videon håller Therese på att koppla 

samman samtliga delar som krävs för Makey Makey pianot. När alla sladdar är ihopkopplade stannar 

hon upp för att förklara konstruktionen hon byggt innan hon testar resultatet: 

”O nu’rå så måste ju jag bli kopplad till Makey Makey-boarden som e kopplad till datorn som e 

kopplad till sellerin för att annars så händer det ju ingenting nu när jag tar på dom så då så tar jag en 

till sånhär o det e därför som ja behövde den här asså stålringen asså eller en vahettere 

aluminiumfolie så då sätter jag fast en sånhär alligatorklipp i min ring och i the Makey Makey 

board…” 

Therese kommenterar här samtliga artefakter hon har kopplat ihop: sladdarna, datorn, sellerin och 

en metallring på hennes finger. Medan hon pratar pekar hon på samtliga artefakter hon nämner och 

visar hur de hänger ihop med sladdar. Hon har nu gett samtliga artefakter en teknisk kontext, något 

som gav dem teknikstatus, genom att påvisa hur de löser ett problem, eller snarare uppfyller en 

uppgift: Att kunna spela piano med selleri. Efter att ha visat alla delar i systemet, fortsätter hon med 

att pröva konstruktionen, och kommenterar: 

”Alright det här e då min lilla konstruktion ska vi testa ifall det fungerar? Ohh!! Ohh!!” 

Therese tar efter den ställda frågan sitt ringbeklädda finger och nuddar en selleri, som framkallar en 

ton från datorn, vid detta skriker Therese ut ett ljudligt Oh! som tolkas innebära förvånad 

förtjusning. Hon prövar konstruktionen vid en annan selleri, som resulterar i en ny ton och ett nytt 

Oh! från Therese.  

Videorna har alltså nu presenterat teknik som de artefakter och system som används i aktiviteterna, 

men också som själva aktiviteten, att lösa ett problem eller en uppgift. Medan Therese refererar till 

hur artefakterna uppfyller en funktion utstrålar hon en spänd förväntan genom att storögt titta in i 

kameran med spända läppar när hon ska testa sin konstruktion, och tjuter av glädje när hon märker 

att det fungerar. Therese målar upp bilden av att teknik är att lösa problem eller uppgifter med hjälp 

av artefakter, och att det är något roligt och spännande, och genom språket kan detta påverka 

tittarens lärande. Genom att förmedla att problemlösningen är rolig och spännande knyter Therese 

än en gång in aktiviteten till det övergripande syftet att inspirera sina tittare.  

Att referera till artefakternas funktion i aktiviteten gör Therese sporadiskt och genomgående i 

samtliga videor. Detta gör denna kategori snarlik kategorin Teknik som samhällsvetenskap, både i 

frekvens och i spridning.   
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna undersökning var att förstå vilken teknikdiskurs som finns representerad i bland 

ungdomar populära Youtubevideor med teknikinnehåll och jämföra denna med de teknikdiskurser 

som Skolverket anser bör vara representerade i skolan och de som är representerade i skolan. 

Thereses teknikdiskurs kartlades av analysen och dess resultat problematiseras nedan utifrån 

diskurserna från Skolverket och skolan samt hur dessa resultat kan påverka elever och lärare.   

 

6.1 Therese Lindgrens teknikdiskurs 
Innehållsanalysen visade att samtliga av de kategorier som fanns representerade i Skolverkets 

centrala innehåll och som antogs utgöra Skolverkets teknikdiskurs fanns representerade i videorna. 

Teknik som Artefakter och System var klart mest representerat med över 97 % av alla analyserade 

meningar i jämförelse med Teknik som Problemlösnings 16 % och Teknik som samhällskunskaps 

13 %. Från skolans ytterligare två kategorier fanns Teknik som Naturvetenskap representerad med 

19 % medan Teknik som Trä- och Metallslöjd inte fanns representerad alls. 

Diskursanalysen gav en djupare bild av hur dessa kategorier var representerade i videorna. Teknik 

som Artefakter och System var representerade i nästan varje mening Therese yttrade, till stor del på 

grund utav videornas natur. Varje video kretsade kring en aktivitet som gick ut på att Therese 

arbetade med artefakter. Therese kommenterade genomgående vad hon höll på med, och lyfte 

därför gång på gång artefakterna som en viktig del av aktiviteten.  

Dessa videor ger därför bilden av att teknik är artefakter och system av artefakter. Artefakterna är 

en del av titlarna på videorna, de refereras till konstant, och de syns nästan alltid i bild. Denna bild 

ackompanjeras av de andra kategorierna, men med tanke på denna kategoris frekvens och 

utspriddhet är det den som styr i stort sett hela bilden av vad teknik är enligt ”Therese testar teknik”. 

Resultatet tyder dock på att artefakters teknikidentitet verkar vara kontextstyrt. Aktiviteterna i 

videorna är enligt Therese uttryckligen teknik, och artefakterna som används under dessa aktiviteter 

är därför enligt resultatet per definition teknik. Även andra artefakter lyfts under anekdoter som 

teknik, men de är kopplade till aktiviteter. Therese säger aldrig uttryckligen att artefakter alltid är 

teknik och hon säger aldrig heller det motsatta, men resultatet pekar mot en korrelation mellan 

artefakters teknikidentitet och dess tillhörande i en teknisk kontext. ”Therese testar tekniks” 

teknikdiskurs verkar alltså måla upp en bild av att artefakter är teknik när de tillhör en teknisk 

kontext. 

Resultaten visar även andra attribut i videornas teknikdiskurs. Sporadiskt genom alla videor kopplas 

teknik till samhället utanför, där tekniken presenteras som att den kan påverka samhället den tillhör. 

Teknik enligt ”Therese testar teknik” kan alltså vara en del utav något större utanför de artefakter 

och aktiviteter det har presenterats som, det kan enligt videorna påverka sin egen samhällskontext. 

Teknik kan enligt resultatet även förklaras med naturvetenskap. Denna företeelse har dock bara 

exempel ifrån en video, vilket kan ge bilden av att teknik kan kopplas med naturvetenskap, men 

behöver nödvändigtvis inte göra det. ”Therese testar teknik” kan därför anses ge bilden av att 

naturvetenskapliga förklingar för teknik kan vara relevant, men är inte en del av vad som gör något 

till teknik. 
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Thereses teknikdiskurs präglas dessutom av hennes actio genom videorna. Hennes känslospel när 

hon presenterar de olika aspekterna av teknik är likartat genom samtliga videor. Hon har för det 

mesta antingen ett leende på läpparna, eller ett ansiktsuttryck som visar förvåning eller förväntan. 

Hon skrattar dessutom ofta och skriker till i förvåning vid flera tillfällen. Dessa resultat kan tolkas 

som en tydlig bild av vilka känslor Therese vill förmedla till sina tittare. Therese Lindgren har 

uttryckligen beskrivit att syftet med dessa videor är att inspirera ungdomar och få dem intresserade 

av teknik. Att le, skratta eller agera förvånad kan därför tolkas vara ett medvetet val av Therese för 

att inspirera och intressera, genom att förmedla att teknik är roligt och spännande. 

Dessa känslospel skulle även kunna vara omedvetna, Therese har en bakgrund som systemvetare 

vilket tyder på att hon genuint kan tycka att aktiviteterna är roliga och spännande. Dock kvarstår 

faktumet att oavsett om dessa känslor är spelade eller genuina så är det denna bild av teknik 

Therese presenterar i sina videor. 

Sammanfattande kan sägas att teknikdiskursen i dessa videor ger bilden av att teknik är artefakter 

som används i aktiviteter för att uppfylla ett specifikt syfte, som kan påverka samhället och som 

ibland kan förklaras med naturvetenskap. Att utföra dessa aktiviteter är dessutom roligt och 

spännande. 

 

6.2 Therese Lindgrens teknikdiskurs jämfört med skolans 
De kategorier som ingår i Skolverkets teknikdiskurs fanns i varierande del representerade i videorna 

som analyserats. Resultatet visar heller inga direkta motstridigheter mellan Thereses teknikdiskurs 

och den teknikdiskurs presenterad av Skolverket. Resultatet gav inga exempel på tillfällen där 

Therese direkt motsade Skolverkets bild av teknik, det fanns inte heller exempel på att något 

Therese tog upp motsades i Skolverkets styrdokument. Innebär detta dock att Therese Lindgrens 

teknikdiskurs är i harmoni med Skolverkets? 

Skolverket ger inga indikationer på att någon av kategorierna i det centrala innehållet för teknik har 

större betydelse än andra. Therese ger dock en av dessa kategorier markant större plats än de andra. 

Thereses videor kretsar i stort sett helt kring teknik som artefakter, och de andra kategorierna 

representeras enbart sporadiskt genom videorna. Detta är en skillnad i representation från 

Skolverkets styrdokument, inte på ett sätt som direkt motsäger varandra, men som gör en stor 

skillnad i vad teknik kan tolkas vara av konsumenten. Genom att titta på Thereses videor kan teknik 

som artefakter tolkas ha en mycket större betydelse för ämnet än vad Skolverket verkar presentera.  

Therese säger även något mer om vad teknik är än vad ett styrdokument har för uppgift att 

presentera. I Thereses videor målas teknik upp som något roligt och spännande, en syn som inte 

motsätts av Skolverket men som inte tas upp i det centrala innehållet. Tittaren kan därför få en 

rikare och mer inspirerande bild av teknik genom att det presenteras med Thereses actio, än det 

som presenteras i Skolverkets styrdokument. 

Skolans teknikdiskurs präglas både av Skolverkets styrdokument, samt två andra kategorier som 

observerats i skolor, Teknik som Naturvetenskap samt Teknik som Trä- och Metallslöjd. 

Representation av den första kategorin kan hittas i Thereses videor, framförallt i videon ”Therese 

testar teknik – Selfiemaskinen”. Therese kopplar därför kort naturvetenskapen till tekniken, men det 

är inget genomgående tema i hennes videor. Skolverket skriver aldrig explicit att naturvetenskap 

inte är en del av teknik, så den bild av teknik Therese visar är ingen motsägelse.  
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Teknik  som Trä- och metallslöjd finns enligt resultaten inte representerade i Thereses videor. Då 

denna kategori inte explicit finns representerade i Skolverkets kategorier innebär det att inte heller 

detta är en motsägelse mellan videorna och styrdokumenten. Teknik som Trä- och metallslöjd och 

Teknik som naturvetenskap är två kategorier som observerats i skolor på grund av lärares bristande 

ämnesbehörighet i teknik (Bjurulf, 2015). Forskning som observerat detta har inte presenterat dessa 

lärares frekvens av dessa kategorier eller lärares sätt att presentera ämnet, så även om dessa sätt att 

se på teknik är dokumenterat representerat i skolor, är det svårt att säga något om huruvida de är i 

harmoni med Therese Lindgrens teknikdiskurs. Therese presenterar aldrig teknik som trä- och 

metallslöjd, men motsäger det heller aldrig, så harmoni kan fortfarande i viss mån existera. 

 

6.3 Resultatets påverkan på elever 
Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande lär sig människan genom appropriering, alltså att 

härma och göra till sitt (Vygotskij, 1999). Thereses presenterade attityd och förhållningssätt till 

teknik kommer alltså att kunna påverka hennes tittares egna attityder och förhållningssätt. 

Då Thereses publik kan antas bestå av ungdomar i skolåldern (Nikelodeon, 2018), kan dessa videor 

ses som en källa för vardagslärande för dessa ungdomar. Den teknikdiskurs Therese presenterar i 

sina videor kan påverka och forma tittares egen teknikdiskurs med hjälp av vardagslärande.  

Resultaten visade att Thereses teknikdiskurs inte hade några direkta motsägelser med den som 

presenteras av Skolverket. Det kan därför antas att elever gynnas av dessa vardagskunskaper då de 

är i viss harmoni med det som bör tas upp i skolan enligt Skolverket. Gerber, Cavallo & Marek (2001) 

visade i sin undersökning att de elever som på sin fritid ägnade sig åt aktiviteter som innehöll 

aspekter som togs upp i skolan, lyckades bättre med det formella lärandet i skolan. Då Thereses 

videor tar upp koncept som enligt Skolverket ska tas upp i teknikundervisningen, så som att teknik är 

artefakter och teknik är problemlösning, kan slutsatsen dras att innehållet kan hjälpa eleverna ta till 

sig de akademiska kunskaperna som berör dessa ämnen.  

Thereses innehåll är dock inte helt i harmoni med Skolverkets. Therese lägger ett mycket större 

fokus på artefakter än någon annan aspekt av teknikämnet, och lyfter andra exempel på dessa än 

Skolverket. Skolverkets styrdokument tar upp exempel för tekniska artefakter som styr- och 

reglersystem och hållfasta konstruktioner. I ”Therese testar teknik” finns exempel som selleri, 

mobiler och smycken. 

Thereses videor kan därför antas ge en inte motstridig, men annorlunda bild av teknik än den som 

Skolverket, och i förlängningen skolan, ger. Fokus ligger mer på artefakter än något annat och 

exemplen är anpassad för en ungdomlig kontext. Detta behöver inte vara negativt för de elever som 

ser dessa videor, vardagskunskaper skiljer sig från akademiska kunskaper, men det är lärarens 

uppgift att hjälpa elever överbrygga dessa kunskaper (Vygotskij, 1999). Dessa videor kan ses som en 

fritidsaktivitet som ger elever kunskap om det som lärs ut i skolan, och bör därför gynna deras 

formella lärande likt tidigare forskning visar, med hjälp av stödet från lärare.  

Therese ger även elever en känslomässig aspekt av teknik. Hon presenterar teknik som något roligt 

och spännande, vilket genom appropriering kan påverka elevernas egen syn på lärande, de kan själva 

börja tycka att teknik är något roligt och spännande. När det gäller den känslomässiga aspekten kan 

dess påverkan på tittaren ifrågasättas. Eftersom Therese Lindgren gör dessa videor i samarbete med 

Teknikföretagen, kan det innebära att Therese försöker sälja innehållet i videorna genom att visa 

upp stark glädje och positiv attityd, och att dessa känslor inte nödvändigtvis måste vara genuina.  
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Detta samarbete och dess syfte har Therese explicit förklarat, vilket därför kan antas att tittarna är 

medvetna om. Detta skulle kunna påverka tittarna genom att misstro Thereses positiva attityd och 

intresse som inget annat än ett skådespel för att uppnå ett sponsrat syfte. Trots denna aspekt 

kvarstår faktum att människor lär sig genom sociala samspel, som dessa videor är exempel på, och 

unga utvecklas genom att appropriera beteenden de ser andra göra (Vygotskij, 1999). Slutsatsen kan 

därför dras att Thereses representation av  teknik som något roligt och spännande borde ha en 

positiv effekt på hennes publik, oavsett bakomliggande orsak till denna representation. 

 

6.4 Resultatets påverkan på lärare 
En stor del av en lärares jobb är att kunna överbrygga vardagskunskaper elever har med sig från 

informellt lärande till de akademiska kunskaper de kan få i klassrummet (Vygotskij 1999). För att 

kunna göra detta krävs en förståelse för vad denna kunskap kan vara. Den tekniskdiskurs som 

Therese förmedlar med sin serie ”Therese testar teknik” kan anses representera denna 

vardagskunskap för teknikämnet. 

Då många av de svårigheter Teknikämnet i grundskolan har präglats av orsakats av att en stor andel 

verksamma lärare är obehöriga i ämnet, finns ett behov av att underlätta för dessa lärare. Genom 

att ge lärare en insyn i elevers vardagskunskaper i teknik, kan det underlätta arbetet med att 

överbrygga dessa kunskaper till de akademiska kunskaperna presenterade i Skolverkets 

styrdokument.  

Då Thereses teknikdiskurs inte motsade sig det som finns presenterat i Skolverkets styrdokument, 

kan elever antas kunna tillskaffa sig aspekter av de akademiska kunskaperna i sitt informella lärande 

när de tittar på ”Therese testar teknik”. Detta kan antas gynna lärare, då elever besitter en bild av 

teknik som inte motsägs av den de bör lära ut.  

Det finns dock skillnader i Thereses teknikdiskurs jämfört med Skolverkets som lärare bör ta i 

beaktande. Elever kan antas få med sig en bild av att artefakter är en mycket större del av 

teknikämnet än vad Skolverket anser bör vara representerat i skolämnet. Lärare bör ta detta i 

beaktande vid planering, teknik som artefakter är en del av teknikämnet som elever bör vara mest 

förtrogna med efter att ha sett dessa videor, och kan därför användas som en början på en 

överbryggning mot mer akademiska kunskaper.  

Elever kan av dessa videor få med en bild av att teknik till största del är artefakter, men även 

problemlösning och samhällsvetenskap, och att det är något spännande och roligt. Dessa aspekter 

kan alla lärare använda vid planering av formellt lärande, och är extra gynnsamt för obehöriga lärare 

som kan ha svårigheter i att planera ämnesundervisningen. Lärare bör enligt dessa resultat ta vara 

på den positiva attityd Therese förmedlat i dem, koppla innehållet till de vardagliga artefakter elever 

nu är vana vid från deras vardagsinlärning och därefter utveckla innehållet mot en mer akademisk 

kunskap. 

 

6.5 Metoden 
Vald metod vid urval och analys har påverkan på undersökningens resultat. ”Therese testar teknik” 

är endast en liten del av alla Youtubevideor ungdomar konsumerar, och andra videor kan i sitt 

teknikinnehåll skilja sig stort med dessa. Analysen kan därför endast säga något om just dessa 

videor, och resultatet kan inte generaliseras till Youtubevideor i allmänhet. Vid analysen av de valda 

videornas innehåll kan den valda metoden ha en påverkan på resultatet, och dessa resultat bör ses 
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som ett sätt innehållet kan tolkas, och inte nödvändigtvis som det ända svaret på undersökningens 

forskningsfrågor.  

Innehållet analyserades i ett första skede med hjälp av CoI-modellen, en väl beprövad metod i denna 

typ av undersökning, vilket pekar mot att det innehåll som kategoriserades som relevant innehåll vid 

denna del av analysen har god vetenskaplig backning från tidigare forskning i liknande ämnen. 

Innehållsanalysen och diskursanalysen använde sig dock inte av en beprövad modell för analys. 

Analys av teknikdiskurs med utgångspunkt i den moderna svenska läroplanen är ett relativt 

outforskat område med få beprövade modeller i ämnet. En kategoriseringsmodell skapades därför 

specifikt för denna undersökning, med utgångspunkt i Skolverkets styrdokument och med 

inspiration av CoI-modellens utförande. Genom denna modell och med en hermeneutisk approach 

vid diskursanalysen togs resultaten fram för denna undersökning. Resultaten kan se annorlunda ut 

med en annan modell för analys, och en beprövad modell behövs inom ramen för forskning i 

teknikämnet riktat till svenska grundskolor.   

 

6.6 Slutsats 
Therese Lindgrens serie ”Therese testar teknik” målar upp en egen teknikdiskurs som varken helt 

motstrider eller helt följer den teknikdiskurs som presenteras av Skolverkets. Thereses teknikdiskurs 

har ett stort fokus på vardagliga artefakter och dess användning, med exempel som Youtube och 

mobiler, hennes videor har dessutom ett uttalat syfte att inspirera, vilket med stor sannolikhet 

påverkar henne att framställa teknik som roligt och spännande.  

Videorna har ett annat fokus när det kommer till teknik än Skolverket, men då de till viss del tar upp 

liknande aspekter, som artefakter och problemlösning, kan elever få med sig vardagskunskaper från 

dessa videor som kan gynna dem i teknikklassrummet. Eleverna kan dessutom genom appropriering 

få med sig Thereses positiva attityd gentemot teknikämnet, som kan påverka dem positivt i deras 

framtida teknikval. 

Då Thereses videor delar aspekter med Skolverkets styrdokument, kan insikt i dessa videor gynna 

tekniklärare vid planering av undervisning. Elever kan antas besitta vardagskunskaper om att teknik 

till stor del handlar om vardagliga artefakter, något det formella lärandet kan utgå ifrån, för att 

sedan utökas till det innehåll Skolverket presenterar. Lärare kan även utnyttja den positiva attityd 

Therese förmedlar, och hennes videor skulle kunna inkorporeras som inledningar i det formella 

lärandet i klassrum.  

6.7 Fortsatt forskning 
Denna kvalitativa diskursanalys av innehållet i Youtubevideor kan endast säga någonting om vilken 

diskurs elever Kan få, inte vad de faktiskt tar till sig. Vidare forskning bör göras kring ungdomars 

uppfattning kring teknikinnehållet av dessa videor, för att ta reda på vilken diskurs de uttolkar ur 

innehållet. Genom att kartlägga ungdomars egna uppfattningar kring innehållet kan en djupare 

förståelse fås för vilka vardagskunskaper om teknik elever har när de kommer till klassrummen, 

vilket kan stötta lärares planering ytterligare.  

Forskning bör även göras på lärares syn på dessa förkunskaper, och hur de kan använda dess 

innehåll för att underlätta planeringen av teknikundervisningen. Vygotskij (1999) ansåg att en viktig 

del av en lärares uppdrag är att kunna överbrygga vardagskunskaper till akademiska kunskaper, 

något denna uppsatts utgått ifrån vid analys av resultatet. Denna undersökning gav ett svar på vad 

denna vardagskunskap kan vara, men ytterligare forskning är intressant för att besvara hur 
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vetskapen av dessa vardagskunskaper praktiskt kan användas av lärare för att underlätta det 

formella lärandet. Där kan lärares syn på denna kunskap vara av intresse för att besvara hur denna 

vetskap kan användas. 

6.8 Implikationer för lärare 
Resultatet av denna undersökning kan vara till direkt hjälp för verksamma tekniklärare i 

grundskolans senare år, både för behöriga och icke-behöriga lärare. Kunskap som elever kan få av 

videorna i ”Therese testar teknik” kan vara behjälplig i teknikklassrummen, och kan användas som 

språngbräda för lärare. Elever kan antas till stor del se teknik som artefakter, därför kan 

undervisningen utgå från denna förförståelse för att sedan mynna ut i teknikämnets andra delar. 

”Therese testar teknik” kan även tas in i klassrummet som diskussionsmaterial, där Thereses 

exempel som Youtube och kameror som teknik kan diskuteras för att sedan gå vidare till artefakter 

som till exempel stabila konstruktioner.  
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