
  3  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 
Avancerad nivå 
”… inte hålla på och vara kreativ.” 
 
 
En studie i elevers upplevelse av media literacy 
- i ljuset av multimodala teorier 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Elisabet Cassel 
Handledare: Juvas Marianne Liljas  
Examinator: Helena Danielsson 
Termin: VT 2013 
Program: Lärarprogrammet för gymnasiet och 
grundskolans senare åldrar 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Poäng: 15 hp 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



  3  2 

 
Sammanfattning  
 
Denna studie har som syfte att undersöka i vilken utsträckning elever på gymnasiet ser sig vara i 

besittning av media literacy och hur denna förmåga till kommunikativt handlande är dem 

behjälplig i skolans lärmiljö. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer vilka har 

analyserats utifrån ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv där ansatsen är att i någon 

mån komma nära de livsvärldar som eleverna lever och verkar i. Resultatet av intervjuerna 

kopplas till en teoribildning som berör multimodala lärprocesser och designteoretiska perspektiv 

på media literacy. Resultatet visar att eleverna till stor del anser sig vara kapabla att hantera olika 

former av medier, men att de starkt särskiljer de former av kommunikation som de brukar i 

skolan respektive i det privata livet. I självsynen som berör förmågor gällande media literacy, är 

det tydligt att eleverna anser sig behärska olika former av mediala uttryck, vilket inbegriper 

förmåga till tolkning och analys av skilda kommunikationssituationer.  
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1 Inledning  
 

Samtidigt som läsförståelsen och skrivförmågan sjunker bland svenska elever, ökar omfattningen 

av dessa elevers skrivande och läsande vilket till stor del sker med hjälp av de multimodala 

resurser barn och ungdomar använder dagligdags. Hur hänger detta ihop? Hur kan det komma 

sig att elever som skriver mer än de någonsin gjort tidigare inte klarar av att läsa längre texter, inte 

kan skriva fullständiga och korrekta meningar, inte kan tillgodogöra sig innehållet i en roman? 

(PIRLS studien 2009, och PISA-rapporten 2006,Skolverket 2007, s. 12). Om nu media har så stor betydelse för 

elever, hur kan man som lärare skapa ingångar till lärandet via dessa mediebruk och dessa 

textskapande aktiviteter som ständigt pågår? Och hur kan dessa multimodala diskurser 

sammanföras med de förmågor som bör utvecklas i skolan, så att eleverna kan erhålla de 

kunskaper och färdigheter som de bör besitta efter fullgångna studier? Caroline Liberg skriver i 

Fördjupad analys av PIRLS 2006; Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse 

(2010) att elevers förmågor och färdigheter tycks utvecklas genom en balans mellan innehållsliga 

och funktionella sammanhang där bruket av tydliga stödfunktioner är varierat. (Liberg, 2010:12). 

Vad kan detta varierade och funktionella sammanhang innebära om man ser till de mediala 

resurser som elever har tillgång till idag? 

 

I titeln till denna uppsats anges ett citat från en gymnasieelev som uttalar sitt ointresse av att 

arbeta med olika former av mediala uttryck i skolan. Att ”inte hålla på och vara kreativ” innebär 

för denna elev, som deltar i uppsatsens intervjustudie, att man särskiljer de uttryck som brukas i 

skolan och de uttryck som brukas privat. Att verka i en multimodal diskurs, där tal, bild, form, 

ljud, rörelser och text kan samverka i en kommunikativ process är enligt denna elev ointressant ur 

ett skolperspektiv. Eleven menar att hon söker uttrycka sig så nära de förväntade kraven på 

kommunikation som möjligt. Detta svar kan tyckas förvånande med tanke på alla de multimodala 

kommunikationsprocesser som står eleverna till buds i skolan av idag. Men kanske är det talande 

för hur gymnasieelever ser på sina uttrycksmöjligheter i en skolkontext, oavsett aktuella 

kommunikationsförmågor. Denna studies resultat kommer att diskuteras utförligare framöver, 

men redan här kan jag säga att media literacy inte är ett område som lätt låter sig inringas, och att 

de kommunikationsvanor och -mönster som ungdomar uppvisar kanske inte just är uttryck för en 

vilja att vara kreativ. Viljan att kommunicera är dock tydlig, oavsett förmåga och 

kommunikationsform. 

 

Det förekommer idag en alltmer omfattande forskning inom fälten media literacy, multimodala 

kommunikationsformer och multimodala diskurser. Att ställa sig frågan om media literacy kan 
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bidra till en ökad kommunikationsförmåga och en ökad förståelse av de multimodala diskurser 

som omger elever i skolan dagligen är relevant i belysningen av den forskning som visar att 

läsförståelse, skrivförmåga och analytiskt tänkande sjunker bland svenska elever. Genom att 

koppla läs- och skrivförmåga till mediebruk kan förhoppningsvis ett mönster framträda som visar 

i vilken utsträckning elever på gymnasiet utvecklar sina förmågor med hjälp av multimodala 

resurser.  

 

I denna studie kommer jag genom kvalitativa intervjuer med elever på gymnasiet se om elever ser 

sin förmåga att kommunicera via olika former av medier, uttryck och tecken som en tillgång i 

skolans multimodala diskurs. Den grundläggande frågan gäller om elevers ökade 

kommunikationskompetens står i relation till deras läs- och skrivförmåga mätt enligt skolans 

värdeskalor vad gäller syften och mål med undervisningen. Vad hjälper all vår forskning om 

multimodala lärprocesser om inte eleverna som söker kommunicera finner meningsfulla samband 

i världen där de tar plats? Om de inte ser sig som delaktiga i skolans multimodala diskurser? 

Ställer vi frågan på fel sätt, ställer vi fel frågor eller finns det utsagor som kräver annat än ännu 

givna frågor? För att inlemma dessa tankar i ett sammanhang följer här en teoretisk bakgrund 

som skissar upp den aktuella situationen avseende en multimodal skoldiskurs. 

 

2 Bakgrund  

I det kommande textavsnittet följer en bakgrund som dels anger hur skolans styrdokument 

förklarar i vilken mån kommunikationsförmågor och estetiska lärprocesser är relevanta i 

undervisningen, dels anger hur aktuell forskning inom fältet estetiska och multimodala 

lärprocesser kan anknytas till teorier om kommunikativ förmåga och media literacy. 

 

2.1 Styrdokumenten 

Som lärare ska man finna en giltig grund för sitt yrkesutövande i skolan och undervisningen 

baserat på styrdokumentens riktlinjer. Läroplanen omfamnar all verksamhet i skolan, därutöver 

finns kursplanerna som anger det specifika ämnets ramar och mål, samt dess utformning och 

utveckling. Undervisningen på gymnasiet ramas in av den läroplan och kursplan som återfinns i 

Läroplan för frivilliga skolformer och gymnasiet, Gy11 (2011) vilken trädde i kraft höstterminen 2011.  

 

I följande text sammanfattas det innehåll i Gy11 som är relevant i en diskussion gällande estetiska 

lärprocesser och multimodala diskurser i skolan. 
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Enligt läroplanen ska värdegrundsarbetet i skolan bland annat utgå ifrån dessa värderingar: 

• utbildningens syfte är att elever ska ”inhämta och utveckla kunskaper och värden”, syftet 

är även att ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.  

• utbildningen ska gestalta och förmedla grundläggande värden, och så ska skolan se till att 

varje elev finner sin ”unika egenart” och när det kommer till skolans uppgift att värna om 

förståelse och medmänsklighet ska skolan se till att eleverna bygger upp en trygg identitet 

och förmåga att inse värden som ”ligger i en kulturell mångfald”.  

• skolan ska enligt läroplanens värdegrund ge eleverna förtrogenhet med svensk kultur, 

språk och kulturarv, då detta stärker förmågan att sätta sig in i andra identiteters kulturer 

(Gy11, Skolverket, 2011:5).  

 

När det kommer till skolans uppdrag innebär det att skolan ska: 

• förmedla kunskaper och se till att elever har goda förutsättningar att tillägna sig 

kunskaper, samt att eleverna utvecklas allsidigt. Skolan ska förmedla den gemensamma 

referensramen i samhället som grundas i demokratiska värden och synen på mänskliga 

rättigheter.  

• ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende sam vilja att 

pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.”(ibid., 2011:7)  

• Bland flera av skolans uppdrag ingår att eleverna ska utveckla sina kommunikativa och 

sociala kompetenser (ibid.) 

 

Dessa syften, uppdrag och mål för skolan är grundläggande för verksamheten. I kursplanen för 

ämnet svenska står det vidare att språk och litteratur är centrala delar av ämnet.  

 

• ”Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling.”(ibid., 2011:160) Enligt kursplanen kan läsning och upplevelse av 

litteratur, där texter av olika slag räknas in, leda till att människan lär känna såväl sig själv 

som sin omvärld. 

• Genom undervisning i svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera i tal 

och skrift, liksom förmågan att hantera texter som leder eleverna till nya tankar och nya 

perspektiv på tillvaron. Undervisningen i svenskämnet ska ge eleverna möjligheter att 

utveckla förmågor där det handlar om att tala, läsa, skriva och lyssna.  
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• Eleverna ska möta olika typer av skönlitteratur och även andra former av texter, samt 

sätta dessa i ”relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.”(Gy11, 

2011:160) 

• Kursmålen berör vikten av att använda film och andra medier i undervisningen för att 

eleverna ska kunna nå insikter och erhålla kunskaper om olika former av livsförhållanden 

och livsmening. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ”kunskaper om genrer samt 

berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och 

andra medier.”(ibid., 2011:161)  

 

I korthet visar dessa sammanfattningar vad som står i läroplanen i allmänhet och i kursplanen för 

svenska i synnerhet avseende multimodal kommunikation och uttrycksförmåga. I dessa texter 

framställs elevers behov av att hantera kommunikativa processer som central, både med hänsyn 

till underlagets bredd och med hänsyn till de olika förmågor och kunskaper, insikter och 

färdigheter som eleverna bör erhålla efter fullgången utbildning. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de centrala begrepp som har relevans för studien. Till detta läggs en teoretisk 

grund som är av vikt för den diskussion som studien är ämnat att bli en del av. I det följande 

stycket presenteras multimodalitet, media literacy och design för lärande, vilka alla är begrepp 

som har betydelse för studiens teoretiska grund vilken utvecklas vidare i kommande avsnitt. 

 

2.2.1 Multimodalitet 

Initialt i denna uppsats benämns multimodala kommunikationsformer som en viktig del i de 

processer som läsning och skrivning utgör för elever i skolan av idag. Multimodalitet är ett 

begrepp som kommit att få allt större betydelse när man ser på olika former av kommunikativa 

uttryck. Gunther Kress, forskare inom socialsemiotik, är en av föregångarna vad gäller 

utformningen av multimodala teorier. Tillsammans med Staffan Selander skriver han i Design för 

lärande – ett multimodalt perspektiv (2010) att multimodalitet innebär att man diskuterar de resurser 

som skapar mening i ett givet sammanhang (2010:26). Vidare förklarar Kress och Selander att 

multimodalitet tar plats via de modes, det vill säga de teckenvärldar, som har utvecklats av 

människor för att kommunicera och skapa mening. Dessa teckenvärldar kan innebära ljud, gester, 

rörelsemönster, tecken, bilduttryck som sedan kan uttryckas i olika former av medier (ibid.). Att 

skapa mening är enligt Kress och Selander att sätta in mänskliga relationer i ett sammanhang där 
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gemensamma mönster och variationer skapar tecken vilka kan överföras och kommuniceras, och 

dessa tecken utgör i sin tur meningsbärande representationer (Kress & Selander, s.27). 

 

I Multimodal Discourse (2001) beskriver Gunther Kress och Theo van Leuween hur multimodala 

diskurser kan analyseras inom kommunikationssystem av idag (Kress & van Leuween, 2001:9). 

De menar att multimodal kommunikation består av strata - eller lager - där innehåll och uttryck är 

de strata/lager som sedan kan delas in i innehållslager - diskurs och design, samt uttryckslager - 

produktion och distribution. Dessa begrepp kan användas när man teoretiserar kommunikation, 

tolkning och interagerande inom multimodala diskurser. Kress och van Leuween menar att det 

som betecknar ett multimodalt medium är att kunskaps- och meningsproduktion sker i 

interaktion mellan olika kommunikationsformer, där just skilda semiotiska resurser tas i bruk och 

sammantaget skapar betydelse och mening (Kress & van Leeuwen, 2001:20). Enligt Kress och 

van Leuween är modes kulturellt och socialt formade resurser för meningsskapande (semiotiska 

resurser), vilket innebär att dessa meningsskapande resurser definieras utifrån det sammanhang 

som de tas i bruk (Kress & van Leeuwen, 2001:21).  

 

En grund för teorier om multimodalitet är tanken att mening skapas genom kommunikation via 

tecken, vilket är en del av den semiotiska teorin om teckens betydelse i 

kommunikationssammanhang. Kress skriver i Literacy in the New Media Age (2003) att semiotiken 

kan sägas ersätta lingvistiken i och med att ett bredare fält av teckenskapande tar plats i analysen 

av kommunikation (2003:35). De teckensystem som förekommer i ett bredare fält av 

kommunikation definieras av andra principer än de tecken som textlingvistiken består av. De 

många representationsformer som kommunikation kan förekomma i inbegriper visserligen tal 

och skrift, vilka intar en särställning i vår kultur vad gäller meningsskapande (2003:36). Det Kress 

betonar så som varande av vikt idag är att se på teckensystemens medialisering och de uttryck 

som ligger bortom textens och skärmens fält. Kress menar att centralt för en teori om literacitet i 

mediaåldern är att man inkorporerar en systematisk teori om informations- och 

kommunikationsmedia och dess verktyg och uttryck i literacitetsbegreppet (2003:36). Literacitet 

handlar till stor del idag om att kunna hantera läsning, förståelse, produktion och kodning av 

medierad kommunikation.  

 

2.2.2  Media literacy 

Begreppet media literacy inbegriper tanken att tolkning, kunskapsutveckling och lärande berörs av 

det media, det teckensystem och den produktion och distribution, det innehåll och uttryck, som 
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budskapet framförs via. I såväl skrivande som i läsande är meningsskapandet ett resultat av en 

semiotisk process (Kress, 2003:39). Språk- och estetikforskarna Johan Elmfeldt och Per-Olof 

Erixon skriver i Skrift i rörelse (2007) att till följd av den literacy-diskussion som förekommit under 

2000-talet har en definition av literacy-begreppet kommit att ringas in till ”förmåga till 

kommunikativ handling” (Elmfeldt & Erixon, 2007:120). Denna förmåga till kommunikativ 

handling är socialt situerad och i en tillvaro där medier har ett allt större inflytande över 

individens kommunikation är det av intresse att se till den förmåga till kommunikativ handling 

som berör medier, där förmågan att formulera tankar och kommunicera idéer kräver många olika 

uttrycksformer vad gäller teckensystem(Elmfeldt & Erixon, 2007:121). Media literacy är beroende 

av såväl innehålls- som uttrycksfunktioner i kommunikationssituationen, där design, distribution, 

produktion och diskurs är de olika lager genom vilka kommunikation uttrycks (Kress, 2003: 45). 

Som Ola Erstad, professor vid Pedagogisk forskningsinstitutt i Norge, skriver i artikeln 

”Educating the Digital Generation: Exploring Media Liteacy for the 21st Century” är media 

literacy ett begrepp som handlar om bruket av olika former av medier, digitala och analoga, 

textbundna och visuella (Erstad, 2010: 57). Enligt detta synsätt blir medier en utgångspunkt för 

elevers lärande och möjliga reflektioner. Erstad delar in media literacy i fem delar som går att 

koppla till elevers lärande i skolan, där grundläggande färdigheter att använda digitala verktyg är 

en, medias roll i samhället en annan, digitala verktygs inverkan i skolämnenas utformning en 

tredje, lärstrategier där eleverna tillägnar sig och bedömer den information de har tillgång till via 

medier en fjärde, och förmågan att kunna orientera sig i ett digitalt samhälle, där även 

demokratiska aspekter blir delar av grunden för digital bildning den femte aspekten (Erstad, 

2010:67-68).  

 

Denna breda definition av media literacy har även den australiska professorn i socialpsykologi 

Sonia Livingstone då hon i artikeln ”Media literacy and the challenge of new information and 

communication tecnologies” (2004) framhåller att alla medier kan inordnas under begreppet. Det 

Livingstone betonar är att brukare av medier, de som besitter media literacy, måste utveckla en 

kritisk mediekompetens, där man förutom att behärska olika tekniska aspekter av mediabruket 

även ska kunna förstå och kunna ställa sig kritisk till de symbolvärldar och visuella föreställningar 

av världen som medier förmedlar (Livingstone, 2004: 3). Multimodalitet i Kress och Selanders 

mening inbegriper denna form av media literacy, där förståelse av symboler och tecken är en 

väsentlig del i behärskandet av kommunikationsprocessen som inbegriper alla former av media. 
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2.2.3 Design för lärande 

I Design och meningsskapande – en inledning, vilket är inledningen till Design för lärande (2008) skriver 

Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander om designbegreppets bruk i kommunikationsteorier. I 

detta sammanhang avses design innefatta teckensystem, medier som designas för lärande, den 

lärandes förutsättningar för lärande samt analyser av lärprocesser under olika betingelser (Rostvall 

& Selander, 2008:21). Kommunikation påverkas av den sociala kontext den verkar inom, den 

inramning som mening och kunskap får i en given situation. Skolan erbjuder en viss inramning 

där förväntningar på vad såväl lärare som elever ska prestera inom sina givna roller även påverkar 

de former av teckensystem som brukas och bedöms. Rostvall och Selander skriver att den 

mening som erbjuds påverkas av den inramning som den framträder i (Rosvall & Selander, 

2008:25). En kritisk blick på skolan och de normer, ritualer och system som förknippas med 

denna institution kan leda till nya alternativ avseende representationer av förståelse och 

meningsskapande, vilket i sig kan innebära en öppning för omförhandlingar av skolans villkor 

(Rostvall & Selander, 2008:26).   

 

Att se representationers, redskaps, designens och utformandets betydelse för lärandeprocesser är 

idag en given utgångspunkt i designteorier om lärande vilket Staffan Selander och Günther Kress 

tar tillvara på i Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (Selander & Kress, 2010:97). Den syn på 

kommunikation denna modell bygger på inbegriper en föreställning om att olika erbjudanden i en 

kommunikativ situation kan uppfattas på skilda sätt. Man betonar även att det finns tolkningsbara 

budskap i en iscensättning av kommunikativa handlingar. Enligt denna modell är tolkaren, det 

som i andra kommunikationsmodeller skulle kallas för mottagaren, en aktiv medskapare av 

meningsproduktionen, liksom skaparen av erbjudandet - sändaren (Selander & Kress, 2010:104). 

Enligt en designteoretisk modell ses mottagaren av budskap som en person som själv är aktiv i 

sin orientering i situationen. Denna orientering är beroende av såväl mottagarens erfarenheter 

som den kulturella kontext hon verkar inom (Selander & Kress, 2010:105). I denna mening är det 

av vikt att ta hänsyn till olika semiotiska system, olika teckenskapande aktiviteter och skapandet 

av en identitet som blir en integrerad del av lärandet.  

 

Tecken på lärande är en del i förståelsen av lärprocessen, där iscensättning, tolkning, 

transformering, representation och reflektion bildar olika former av kedjor av lärande, och där 

sekvenser av lärande kan analyseras (Selander & Kress, 2010:107). Därav det för denna studie så 

intressanta i Selanders och Kress resonemang om hur en multimodal, designteoretisk syn på 

lärande fokuserar på lärandet som en teckentolkande och teckenskapande aktivitet, vilket kopplar 



 

 11 

lärande till lärrum, lärresurser, kunskapspraktiker och kunskapstraditioner. I detta fall fokuseras 

elevernas syn på deras egen multimodala förmåga, den media literacy som inbegriper en bred 

kommunikationsförmåga, i skolan och utanför den institutionella värld som skolan utgör, för att 

se i vilken utsträckning denna media literacy har betydelse för elevernas lärandeprocesser. 

   

2.3 Tidigare forskning 

I det nedanstående avsnittet presenteras forskning som berör estetiska lärprocesser, literacy och 

teorier om kommunikativt handlande i dagens medielandskap. De centrala teorierna grundas i en 

syn på lärande som uttryck av en kommunikativ handling, där Lev Vygotskij och John Dewey 

initialt formade idéer som betonar kreativitetens och skapandets betydelse i kunskapsprocessen. 

Utvecklingen av teorier om estetiska lärprocesser föreläggs genom att knyta an till den forskning 

som Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius samt Staffan Selander, Fredrik Lindstrand och 

Bengt Molander har gjort i ämnet. Gunther Kress tankar om kommunikativt handlande i en 

multimodal diskurs, där teorier om kommunikation, meningsskapande processer och förståelse av 

ett aktuellt medielandskap i relation till skolans roll är av vikt för denna studie. Dessa tankegångar 

är även centrala för Per-Olof Erixon och Johan Elmfeldt som undersöker den demokratiska 

potential som ligger i skolans möjligheter att utveckla elevers förmåga att vara delaktiga i olika 

former av kommunikationsmönster – i det de kallar medieekologi. Madeleine Hjorts lyfter i sin 

text fram ett urval forskares tankegångar rörande High- och Art literacy för att visa på den 

betydelse dessa kommunikationsformer har i skolan. 

 

2.3.1 Estetiska lärprocesser     

Att lärande och kreativitet hör samman antog redan Lev Vygotskij, då han betonade lekens och 

fantasins betydelse för lärandeprocesserna. I Fantasi och kreativitet i barndomen (2010) kallar 

Vygotskij den kreativa förmågan för fantasi, och denna förmåga är av vikt då människor tolkar 

erfarenheter och känslor för att vidare genom dessa tolkningar vilka bearbetas i kreativa 

processer, omskapa erfarenheterna till konstnärliga, vetenskapliga och tekniska kunskaper. Den 

skapande fantasins värde ligger enligt Vygotskij i lärandeprocessen, då man i denna övar såväl 

skapandet som förverkligandet av föreställningar. (Vygotskij, 2010:98-99). Denna skaparglädje är 

inte enbart barn förunnad utan kan beredas alla, oavsett ålder, bara man får rätt uppmuntran av 

omgivningen. Frågan är då om man inte har glömt bort vikten av denna uppmuntran när det 

kommer till de äldre barnens och ungdomarnas behov av skaparglädje? Ju högre upp i åldrarna 

skolbarnen kommer, desto mer är skolverksamheten inriktad på prestation och resultat.  
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John Dewey skriver i Individ, skola, samhälle (2004) att konst och vetenskap förenas genom 

utbildning, och att den starka drivkraft som skapande, reflektion och social samvaro bildar lägger 

grunden för en god samhällsutveckling, där mänskliga beteenden tas tillvara på ett konstruktivt 

sätt. Deweys föreställningar om klassrummet som en verkstad strålar av energi och entusiasm, 

och han betonar elevers förmåga att samverka och gå utanför sin roll som en del av en massa och 

in i rollen som betydelseskapande individ (Dewey, 2004:51). Även Roger Säljö påpekar betydelsen 

av att lärandet sker i en kommunikativ process. Säljö skriver i Lärande i praktiken (2000), att vi 

enligt ett sociokulturellt perspektiv alltid formas av den kultur vi lever i. Betoningen av vissa 

kunskaper beror på det som anses vara väsentligt i det givna samhället och kulturen, vilket 

innebär att kunskapen är situerad (Säljö, 2000:105). Vidare skriver Säljö i Vygotskijs efterföljd att 

all användning av kunskap är en kreativ och skapande process. Denna syn på kunskap som ett 

diskursivt och intellektuellt redskap innebär att människor utvecklas, de lär sig och hanterar 

kunskap i situationer som är specifika. Individer är således inte passiva delar av ett kollektiv, även 

om man kollektivt bevarar och hanterar kunskaper som är kollektivt skapade, utan individer 

bidrar med att ständigt ”återskapa och förnya sociokulturella mönster.”(Säljö, 2000:125-127)  

     

Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius ger i rapporten Kultur och estetik i skolan (2003) en 

överblick av arbetet med kultur och estetik i skolan. De skriver att undervisningens former och 

innehåll kan omformuleras för att utveckla skolans lärprocesser och kunskapsområden. De menar 

att estetiken har en viktig funktion i utformandet av skolans verksamhet och att konsten är en 

arena där nya frågor kan ställas öppet, en funktion som kan brukas i skolan. I en annan mening är 

estetiken och konsten ”indragna i den ständiga pågående striden om demokratin och demokratins 

utveckling.”(2003:134) De aspekter av estetiken som rör demokrati, yttrandefrihet och bildning 

kan enligt dessa visioner ligga till grund för skolans bildningsuppdrag. I ett föränderligt samhälle 

krävs det enligt Aulin-Gråhamn och Thavenius att skolan utverkar en radikal estetik vilket innebär 

en bred estetisk praktik, där barn och ungdomars egen kultur, medier, populärkultur och konst 

engageras i alla skolans ämnen och kunskapsområden (2003:233f.). Thavenius utvecklar 

resonemanget i texten ”Den radikala estetiken” vilken ingår i boken Skolan och den radikala estetiken 

(2004). Thavenius betonar att estetiken kommer att inta en alltmer framträdande plats i skolan 

under inflytande av en stark medie- och konsumtionskultur. Detta inflytande är inte enkelt, då det 

enligt Thavenius har ett starkt inslag av varuestetik som kan te sig subversivt verksamt. Vidare 

menar Thavenius att varuestetikens ekonomiska intressen har inverkan på alla nivåer i vår vardag, 

och den blir indirket en del av identitetsskapande processer i en senmodern tid. Man köper inte 

bara varan, utan även den kultur den förknippas med. Denna identitetsskapande övertalning sker 
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delvis genom estetiska medel. Thavenius tar upp politikens estetik, vilket betyder att utformning 

och övertygelser kan sammanföras, bara det förpackas rätt. Här handlar det om förhållandet 

mellan innehåll och form igen. Den estetik som används i ekonomiska och politiska sammanhang 

kallas för marknadsestetik. Den är ett fenomen som infiltrerar alla ytor vi i en modern tid omges 

av. I kontrast till denna kommersiella och marknadsstyrda estetik kan den radikala estetiken bidra 

med sammanhang och reflexion enligt Thavenius. Det handlar då om synen på kunskap och 

lärande som tar avstånd ifrån en traditionellt rationell kunskapssyn där mål ska uppfyllas i en 

given ordning, en rationalitet som kan innebära en förutsägbar undervisning och ytlig 

kunskapsförmedling. Till skillnad från den rationella kunskapssynen kan man utgå ifrån en brett 

uppfattad estetisk kunskapsteori som tar vara på konstens förmåga att ställa frågor, väcka 

nyfikenhet, bejaka motsägelser och osäkerhet och som låter dessa dissonanser och ambivalenser 

bistå kunskapandet utan att reducera frågeställarna – eleverna (Thavenius, 2004:120). 

 

Estetiska lärprocesser diskuteras i antologin Estetiska lärprocesser (2009) redigerad av Fredrik 

Lindstrand & Staffan Selander vilka i förordet skriver att människan till sin natur är 

symbolskapande. De menar att människor vill tolka, föregripa och kommunicera tankar och 

föreställningar, uttryckta genom former där den estetiska dimensionen lägger till något som inte 

fanns där tidigare. De hänvisar till Bourdieu när de skriver att estetiken kan innebära en 

politisering av omdömen och värderingar som skapar sociala skiktningar (Lindstrand & Selander, 

2009:12). För att bryta denna skiktning kan en så allmän institution som skolan diskutera och 

omvärdera estetiska uttryck och omdömen. Det är detta som såväl Hjort som Thavenius och 

Aulin-Gråhamn innefattar i den radikala estetiken i skolan. Skolans arbete med estetiska 

lärprocesser innebär att alla medlemmar av ett samhälle får tillgång till redskap och verktyg för att 

inom olika ämnesfält kunna skapa, diskutera, uppleva och erhålla kunskaper och färdigheter, 

förmågor och insikter genom de estetiska verksamheternas uttryck. Det är enligt författarna en 

demokratisk fråga att ta tillvara på estetiska lärprocesser i skolan, det handlar om att redskap, 

språk, kunskaper och förmågor bildar olika aspekter av dessa lärprocessers effekter (Lindstrand & 

Selander, 2009:15). 

     

Bengt Molander bidrar till antologin med en text som diskuterar de estetiska lärprocessernas 

kunskapsteoretiska grunder. Molander finner den trendkänsligt ängsliga estetiken missbrukas då 

allmänheten och medier i allmängiltiga ordalag talar om design, gränsöverskridande och 

självskapade processer. Men bortom dessa trendsättande företeelser som estetiken i allmänhet ska 

legitimera, finns det relevanta drag som tar fasta på de estetiska lärprocessernas betydelse. 
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Molander menar att kunskapens och lärandets världar består av språkliga och mentala objekt och 

att det unika med konstens värld är att mötet betonas och värdesätts högt och att kunskap då kan 

”framträda som närvaro i och uppmärksamhet mot olika fenomen i verkligheten”(Molander, 

2009:233). Molander diskuterar vidare om inte den vetenskapliga synen på kunskap som präglar 

skolans aktuella kunskapssyn leder till att det uppstår fler svar än frågor i skolans värld. Man 

måste istället tala om kunniga människor, där kunskapen inte är skild från individerna.  

 

I estetiska kunskapsperspektiv är det uppmärksamheten som utvecklas, en uppmärksamhet som 

förs vidare genom handlande, där den relationella situationen även är beroende av de närvarande 

individerna. Denna kunskap kan inte konformeras eller stöpas i samma former gång efter annan. 

En sådan kunskapsteori innebär en hållning som ställer upp närvaro som ett kriterium för att ta 

till sig och lära sig om världen, att vara närvarande i världen är att vara uppmärksam i världen. 

Molander skriver att ”kunskapens ort är meningsfulla mänskliga verksamheter” (Molander, 

2009:244). Genom att sätta människans bästa som mål för kunskap kan den leda vidare. Vad som 

är det bästa för människan är en fråga lika gammal som tänkandet i sig. Det går knappast att 

särskilja kunskap och etik, den kunskapsteoretiska aspekten är en öppen fråga. Men att konst, 

kultur och estetik kan skapa alternativa förhållningssätt, där estetiken bidrar till att gestalta och 

omgestalta, störa, avslöja och beslöja nya synsätt som i sin tur skapar förändrade vägar till 

kunskap och lärande. Dessa förändrade förhållningssätt kan appliceras i skolan vilket är en 

väsentlig ståndpunkt även när det kommer till förhållandet till media literacy. 

 

2.3.2 Det vidgade textbegreppet 

I sammanhang där uttryck och kommunikation sker via multimodala resurser är det av vikt att se 

på den förändring av textbegreppet som skett under den senaste tiden i västerländsk kultur. 

Redan för närmare tjugo år sedan påpekade bildteoretikern WJT Mitchell i boken Picture Theory 

(1994) att det i en tid där den visuella kulturen blir allt mer dominant, är det av stor betydelse att 

visuella uttryck tolkas på ett relevant sätt. Mitchell kallade den förändring som sker inom såväl 

akademiska som populärkulturella fält ”the pictorial turn”, den visuella vändningen, vilket innebär en 

förändring som berör de konventioner och koder som ligger till grund för icke-lingvistiska 

symbolsystem. Denna förändring hör enligt Mitchell samman med den fenomenologiska frågan 

om den visuella erfarenhetens utsträckning och giltighet (Mitchell, 1994:12). Den visuella 

vändningen innebär en postlingvistisk, postsemiotisk syn på bilden som ett komplext samspel 

mellan visualitet, utrustning, institutioner, diskurser, det fysiska och det figurativa. Mitchell 

påpekar att bildsemiotiken utvecklas i medvetande om att seendet, blicken, åskådandet, 
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observerandet, övervakandet och det visuella nöjet är lika komplexa företeelser som olika former 

av lingvistisk semiotik. Avkodande, tolkningar och analyser av bilder samt visuell literacy – alltså 

kunskap om den meningsproduktion som bilder genererar - kan enligt Mitchell inte överföras 

från ett semiotiskt system till ett annat (Mitchell, 1994:16). 

 

Visuell kultur betonar generellt visuella uttrycks förmåga att referera till andra visuella uttryck. 

Vanligtvis representeras visuella uttryck genom någon form av bilder som alltså agerar inom ett 

refererande system. Dessa refererande system inbegriper kulturella normer och klassifikationer 

som skapar olika kategorier vilka bilderna agerar inom. Mitchell påpekar i boken What do pictures 

want? (2005) att kategorier som upprätthåller skillnader i kulturen kan befästas genom bruket av 

bilder, men bilder kan även brukas för att kritisera och detronisera dessa kategorier (Mitchell, 

2005:50). Uttryck där bilder gestaltar olika former av mening genomgår processer av etablering 

och förändring, de är aldrig givna som absoluta sanningar. Genom att koppla samman teorier om 

representation och semiotik kan olika grader av mening friläggas vid tolkning och analys av de 

bilder som film representerar (Mitchell, 2005:55). 

 

Inom det vidgade textbegreppets diskurs beskriver Carin Jonsson i avhandlingen Läsningens och 

skrivandets bilder (2006) bildens betydelse för barns läs- och skrivlärande. Jonsson skriver att bilden 

i undervisningen både anses vara mångtydig, distraherande och verkande som komplementär 

medieringsform. Jonsson diskuterar relationerna mellan färdigheter i kommunikation och dess 

inverkan på språkliga uttryck. Jonsson påtalar den forskning som kopplar samman handlingar 

som understryker utveckling av förståelse, där kommunikation innefattar en för de involverade 

mening och kontext. Jonsson sätter in tidigare forskning gällande läs- och skrivutveckling i ett 

sammanhang där resonemanget om tolkning, dialogicitet och synen på språket som handling och 

erfarenhet blir delar av en kritisk teoribildning (Jonsson, 2006: 87-100). Frågan om bilden med 

sitt rumsliga tilltal har några väsentliga funktioner vid läs- och skrivinlärning, besvarar Jonsson 

med att påpeka att den visuella kunskap som efterfrågas i dagens samhälle med komplex 

mediekultur är av största vikt när nya föreställningar om vad läsning och skrivning innebär tar 

form (Jonsson, 2006:103). 

 

Det vidgade textbegreppet innefattar konstnärliga uttryck av olika slag, och Madeleine Hjort tar i 

Konstens betydelse; om konstarter och litteratur i skola och samhälle (2011) upp exempel på arbeten med 

High literacy och Art literacy som innebär att literacybegreppet kan innefatta läsande, skrivande, 

talande, lyssnande, upplevande av konst och skönlitteratur av hög konstnärlig kvalitet. Dessa 
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former av literacitet innebär att elever tar del av ett vidgat textbegrepp och att svenskämnet 

innefattar texter med konstnärliga kvaliteter som musik, dans, film, arkitektur, bildkonst då man 

kan lära sig att hantera dessa texter i en skola som tar denna form av literacitet på allvar (Hjort, 

2011: 23). Skolan är ett system som utbildar medborgare och genom detta informerar om aktuella 

kunskapsområden (Hjort, 2011:30). När man i Gy11 tar steg bort från de estetiska ämnenas 

närvaro i skolan tar man även steg bort från kunskapen om det estetiska och bort från kunskapen 

om hur gestaltningsarbeten går till. Hjort påpekar att konst är demokratifrämjande eftersom den 

enskildes röst hörs i konstnärlig verksamhet, och att kunskap om konst innebär kunskap om flera 

olika sätt att kommunicera. Denna breda kunskap om kommunikation ger oss därmed tillgång till 

större delar av vårt språk och vår kultur (2011:36). Därför finner Hjort det bedrövligt att 

kunskaper om estetik och konst inte räknas med som väsentliga delar av undervisningen inom 

Gy11.  

 

2.3.3 Kommunikativt handlande i dagens medielandskap    

När man betonar betydelsen av demokratiskt inflytande i skolan, så som vissa forskare gör när de 

skriver in demokratiska möjligheter i estetiska lärprocesser, är det av vikt att se på den medievana 

ungdomar besitter och den användning av medier som ungdomar lever med dagligen. Gunther 

Kress menar i Literacy in the New Media Age (2003:35) att man kan tala om teckentolkning, 

kommunicerande och läs- och skrivförmåga som tar sig uttryck i olika former av förmågor och 

kunskaper som kommunikativt handlande, där utgångspunkten inte enbart är den skrivna texten. 

Utifrån de multimodala texter som erbjuds i dagens kommunikativa medielandskap, och den 

medieekologi som man kan tolka utifrån detta medielandskaps topografi kan man tala om nya 

former av kunskaper, färdigheter, upplevelser och insikter som bör sättas in i nya sammanhang 

(Kress, 2003: 37).  

     

Att se estetiska lärprocesser som uttryck för kommunikativt handlande leder vidare till frågor om 

förmågan att hantera kommunikation i ett multimodalt verkande mediefält. Johan Elmfeldt och 

Per-Olof Erixon redovisar i Skrift i rörelse (2007) undersökningar som grundar sig på teorier 

gällande det vidgade textbegreppet där literacitet utvecklas till förmågor att hantera mediala 

uttrycksformer, och därmed benämns media literacy (Elmfeldt & Erixon, 2007: 100). Att barn 

och ungdomar just bär på erfarenheter från multimodala och multimediala verksamheter och 

kulturer idag kan sägas påverka deras upplevelser av lärande och kunskap. Elmfeldt och Erixon 

beskriver vikten av kommunikativ förmåga och kunskap om genrer i samtidens skola situerad i 

ett dagsaktuellt medielandskap. Såväl empiriska som teoretiska frågeställningar presenteras, och i 
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stort kan Elmfeldts och Erixons forskning visa på att mediekulturella förändringar påverkar 

skriv- och läsförmågor vilket i sin tur påverkar kunskapssynen i skolan. Författarna ser olika 

mönster vad gäller medietillgång och medieanvändning hos gymnasielever i Sverige under 2000-

talets senare del, och de snabba kulturella förändringar som sker kopplas till mediekulturens 

dimensioner.  

 

I boken formuleras ansatser till planer för hur svenskundervisningen kan integreras med en 

mediepedagogik där man förenar skriv- och läsinlärning med kunskaper om medier och 

kommunikation (Elmfeldt & Erixon, 2007:101). Forskningen visar att den regerande synen på 

mediebegrepp visar upp en motsatsställning mellan ett vertikalt/hierarkiskt mediebegrepp med 

skriftspråket som den främsta medieringsformen i samhället och skolan, skriften är i denna 

mening en premiumform för mediering som retoriskt skulle ses som avslutet på en lång 

utveckling i mänskosläktets historia. I motsats till detta kan man se ett horisontellt mediebegrepp vilket 

innebär fokusering på olika funktioner hos medieringar och deras uttryck i 

kommunikationssammanhang och konstarter. Här finns en intressant koppling till Thavenius och 

Aulin-Gråhamns (2003, 2004) forskning och ifrågasättanden, som paras med forskare som 

Margareta Rönnberg (2003) och Anders Marner & Hans Örtengren (2003), vilka samtliga ser hur 

en förhärskande ideologi rörande språk, kommunikation, läs- och skrivinlärning är på väg att 

erodera i ljuset av nya mediebruk. I vissa forskningsansatser utgår man ifrån att mediebruk och 

ökad medieteknologi påverkar läs- och skrivförmågan negativt, då det tycks som att krafter tas 

från traditionellt lärande till nya mediers inflytande (Elmfeldt & Erixon, 2007:245) Men det finns 

forskning som pekar på motsatta tendenser vad gäller verkan av mediebruk och medieteknologins 

inflytande på läs- och skrivförmågan som en del i en utvecklingsprocess där lärande och 

meningsskapande är viktiga delar i kommunikationsprocesser (ibid.). 

  

Mediebruk kopplas till literacybegreppet vilket handlar om läs- och skrivkunskaper i en social 

kontext. Literacy innebär ett vidgat sätt att se på lärande som olika praktiker, där flera skilda 

aktiviteter sker parallellt. (Hjort, 2011; Elmfeldt & Erixon, 2007) Men som Gunther Kress skriver 

i Multimodality; A social approach to contemporary communication (2010) kan inte enbart 

literacybegreppet täcka in vad som menas med den kommunikativa kunskap som dagens 

medievana individer äger idag. Kress betonar att begreppet literacy har tappat bruksvärde då det 

vidgats alltför mycket och ska omfatta alltför stora områden. Dessutom påpekar Kress att 

meningsskapande handlar om så mycket mer idag än om att hantera tryckta texter (Kress, 2010: 

18). Att istället för literacitet tala om förmåga till kommunikativ handling visar att man ser medier 
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som en del av ungdomars kulturella och sociala liv. Förmåga till kommunikativ handling utmärks 

av att aktörerna i processen söker uppnå förståelse och erkännande, inte påverkan eller egennytta 

(Elmfeldt & Erixon, 2007: 246). Det Kress benämner kommunikativ förmåga ringas i denna 

studie in med begreppet media literacy, då även detta begrepp utgår ifrån ett brett fält av medier 

som hanteras i sociala sammanhang, i såväl institutionella former som i skolan men även i de 

icke-institutionella former av sammanhang som människor rör sig inom. Skolan ska alltså kunna 

erbjuda elever möjligheter att utveckla denna kommunikativa förmåga, och genom detta bidra till 

utvecklingen av en demokratisk offentlighet och individuell frihet, i likhet med vad Thavenius 

skrivit om den radikala estetikens möjligheter (Thavenius, 2004:118). Denna studie fokuserar på 

elevers upplevelse av att äga en kommunikativ förmåga, och vidare ställs frågan om denna 

kommunikativa förmåga, media literacy, utvecklas inom skolans multimodala diskurs eller om det 

är en kunskapsprocess som sker i andra sammanhang. 

 

3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att se i vilken utsträckning elever på gymnasiet anser sig vara i 

besittning av media literacy och hur denna förmåga till kommunikation är dem behjälplig i 

skolans lärmiljö. Frågeställningar som behandlas är följande: 

 

• Vilken syn har elever på sin egen media literacy och dess betydelse i skolan? 

• I vilken utsträckning brukar elever media literacy inom en multimodal diskurs i skolan? 

• Hur stor inverkan har mediala uttrycksformer på elevers media literacy i en skolkontext? 

 

Dessa frågeställningar tar fasta på elevernas egen upplevelse av kommunikativa förmågor, och 

studien kan förhoppningsvis påvisa ett elevperspektiv som annars ofta saknas i studier av 

multimodala diskurser i skolan. Frågan om eleverna själva anser att de besitter olika former av 

kommunikativ förmåga och om de i dessa fall även kan komma att bruka denna förmåga i olika 

sammanhang där lärprocesser av olika slag är involverade kan tyckas svårhanterlig. Men tanken är 

att eleverna genom reflektioner över de uttrycksformer de själva brukar och de som de brukar 

och kommunicerar genom i skolan kan uppvisa ett mönster. Detta mönster kan inbegripa val 

som inte alltid är medvetna men som ingår i vissa kommunikativa kontexter, och i ett större 

perspektiv i en diskursiv ordning.  
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4 Metod  
Nedan presenteras och motiveras den metod som ligger till grund för studiens genomförande. 

Vidare presenteras det urval som gjorts inför denna intervjustudie samt hur genomförandet av 

intervjuerna har skett, och slutligen redogörs för hur materialet har bearbetats och sammanställts. 

Inför genomförandet av intervjuerna har hänsyn tagits till de etiska principer som 

Forskningsrådet har ställt upp, och förhållningssättet till dessa principer redovisas nedan. 

 

4.1 Kvalitativ intervjustudie 

Metoden för denna studie har varit att genom en kvalitativ intervjustudie besvara uppsatsen 

frågeställningar gällande gymnasielevers upplevelse av media literacy, för att sedan ställa detta 

intervjumaterial i relation till den forskningslitteratur som är relevant inom fältet för media 

literacy. Denna studie syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevelse av media literacy och 

att sätta dessa erfarenheter och upplevelser i relation till aktuell forskning inom ämnet. Genom att 

utföra en kvalitativ studie kan möjligheten att nå fram till den förståelse av informanternas 

uppfattning av ämnet, deras livsvärld och deras tankevärld som är syftet med studien, vara större 

än om en kvantitativ undersökning hade genomförts. Som Sonja Kihlström skriver leder 

intervjuer till en vidgad förståelse av informanternas livsvärld, i detta fall gymnasieelevernas 

livsvärld, deras sätt att tänka och att föreställa sig saker och ting kan framkomma genom 

intervjuer, och den kvalitativa intervjun är en form av samtal med ett visst syfte (Kihlström, 

2007:48). Valet av metod grundar sig på frågeställningens kvalitativa art, vilket innebär att syftet 

ställer krav på förståelse av materialet som produceras i denna undersökning, i kontrast till 

förklaring som är den kvantitativa forskningens syfte.  

 

Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (2007) att den kvalitativa undersökningen 

baseras på samtal och intervjuer som söker kvalitativa data (Kvale, 2007:32). Kvale anger att 

kvalitet syftar på arten av något, och att den kvalitativa forskningsintervjun till sin natur är 

halvstrukturerad då den ligger i gränslandet mellan ett öppet samtal och ett strukturerat 

frågeformulär (ibid.). Kvalitativ forskning utmärks av ett helhetsperspektiv, vilket ger möjlighet 

att studera komplexa samband som olika delar i en helhet förenas av. Detta pendlande mellan 

helheten och delarna är utmärkande för ett hermeneutisk tolkningsförfarande. Kvale anger olika 

filosofiska tankeströmningar som är relevanta för den kvalitativa forskningsintervjun. Det är det 

postmoderna perspektivet, hermeneutiken, fenomenologin och dialektiken (Kvale, 2007:42). 
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I denna studie utgår tolkningen av intervjuerna från en hermeneutisk och fenomenologisk ansats 

att studera såväl tolkningsbara sammanhang som de intervjuades livsvärld och upplevelser. Enligt 

Kvale är tolkning av mening utmärkande för den hermeneutiska forskningsansatsen, där 

tolkningen av forskningsmaterialet sätts in i olika former av sammanhang för att leda vidare till en 

vidgad kunskap om såväl det enskilda som helheten (Kvale, 2007:50f). Den hermeneutiska 

ingången till den kvalitativa forskningen är grundläggande, där förståelse brukar beskrivas som en 

hermeneutisk cirkelrörelse (ibid.). Kvale refererar till Gadamer när han benämner intervjusamtalet 

som en samförståndsprocess, och denna inriktning på tolkning av såväl den dialog som ligger till 

grund för intervjuns resultat, som den process där intervjutexterna tolkas som texter, tas tillvara i 

denna studie (Kvale, 2007:49) Genom den kvalitativa intervjumetoden kan man i intervjuerna se 

ett brett fält av samband falla ut vilket sedan genom tolkning och analys kan kopplas samman till 

mönster av betydelse och mening (Kvale, 2007:53). Till den hermeneutiska analysen har ett 

fenomenologiskt perspektiv lagts, vilket innebär att den direkta upplevelsen och det givna ska 

beskrivas så fullständigt som möjligt. Enligt Kvale lägger man dessutom i fenomenologisk anda 

till en aspekt där den levda vardagsvärlden kan återges (Kvale, 2007:55). En fenomenologisk 

metod innebär öppna beskrivningar av det erfarna där man sedan kan låta livsvärlden träda fram, 

och där en direkthet och omedelbarhet i återgivandet ska kunna gestalta ”den ursprungliga 

upplevelsen av världen” (ibid.). Ambitionen att i dessa kvalitativa intervjuer komma åt företeelser 

av sammanhang och den rena livsvärlden var grundläggande i arbetet med intervjumaterialet. 

 

4.2 Urval 

Urvalet av informanter till denna studie baseras på ålder, kön och gymnasieprogram. Studien 

avser att undersöka hur gymnasieelever upplever media literacy inom skolans verksamhet. För att 

besvara de frågeställningar som studien innefattar var meningen att elever som går på gymnasiet 

skulle delta i intervjuerna. Eleverna skulle representera olika program, och de skulle alla gå andra 

året på gymnasiet för att i viss mån vara inlemmande i denna skolform, men för den skull inte på 

väg att lämna den. De gymnasieprogram som representeras via denna undersökning blev delvis 

bestämt av de skolor där möjligheten fanns att utföra undersökningen, delvis av de elever som 

valde att ställa upp på intervjuerna. Den brist som är tydlig i underlaget handlar om att det enbart 

finns elever från studieförberedande program representerade i studien. Denna brist  beror till stor 

del på svårigheter i att få tag på deltagare från yrkesförberedande program på de skolor där frågan 

om deltagande ställdes.  
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Förhoppningen var initialt att flera program skulle kunna representeras via fler elever, men detta 

kunde inte genomföras på grund av svårigheter med att få elever intresserade av att ställa upp på 

intervjuerna. De program som nu är representerade är naturvetenskapligt program, estetiskt 

program med digital design samt samhällsvetenskapligt program. Ambitionen var att få lika 

många pojkar som flickor att ställa upp på intervjuerna, men detta lyckades inte, utan underlaget 

består nu av sammanlagt sju elever där fem är flickor och två är pojkar. Frågan om att ställa upp 

på intervjuerna ställdes fritt i ett flertal klasser, men även med direkt riktade frågor om 

möjligheten att medverka i studien till vissa elever. Ett visst bortfall uppstod då några elever valde 

att avböja intervjun i sista stund. Dessa elever går på informationstekniskt program. Frågorna 

som ställts eleverna har delvis varit de samma i samtliga intervjuer, men samtalen har löpt litet 

olika beroende på de svar som eleverna har gett. Eleverna har givits anonymitet samt fingerade 

namn. 

 

4.3 Genomförande  

Som Sonja Kihlström skriver i texten Att genomföra en intervju så är det av vikt för den som utför 

intervjuer att själv förbereda sig inför arbetet genom att göra klart för sig hur man förhåller sig 

inför det område som intervjuerna berör (Kihlström, 2007:48). Genom denna självmedvetenhet 

kan man se hur den egna förförståelsen av begreppen ser ut och försöka hantera denna 

inställning innan man ställer frågor till respondenten så att dennes svar blir de centrala i intervjun 

(ibid.).  

 

Intervjuerna har genomförts utifrån vissa frågeställningar som var gemensamma, men sedan har 

samtalet, som enligt Kvale till sin utformning kan benämnas som semistrukturerat, utvecklats 

individuellt, beroende på informanternas svar och de följdfrågor som har ställts (se 

frågeställningar i Bilaga 1). De frågor som legat till grund för samtliga intervjuer är sammanställda 

i en intervjuguide (se Bilaga 1). Frågorna har varit öppna, och intentionen med intervjuerna var 

att om möjligt ställa följdfrågor som har följt informantens tankar och svar, utan att följa en 

bestämd ordning avseende de förutbestämda frågorna. Denna öppenhet är riktlinjer för en 

kvalitativ metod enligt Kihlström (Kihlström, 2007:49). I medvetande om att intervjuaren i sig 

har en viss påverkan på informanten har uppsåtet varit att ta stor hänsyn avseende sättet som 

frågorna har ställts på, strukturen på intervjun, tydligheten i frågorna, omsorgen vad gäller 

informanternas möjligheter att tänka på svaren och att ge informanterna möjlighet att formulera 

sina svar och synpunkter i god tid. Omsorg har även lagts vid att lyssna aktivt på det som uttalas 

och det som uttrycks mellan raderna. Där vissa formuleringar kan vara tvetydiga och 
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dubbelbottnade har en del frågor tagits om vilket i många fall, men inte alltid, gett en viss klarhet i 

svaren. Ibland har informanterna kommit in på ämnen som inte varit relevanta för 

undersökningen, och meningen har då varit att leda samtalet vidare på de ämnen som var avsedda 

att belysas. Kihlström påpekar de olika förhållningssätt en forskare som ägnar sig åt intervjuer ska 

förhålla sig till. Hon menar att en viktig del av arbetet med intervjuer ligger i att förhålla sig 

tolkande och aktiv även under intervjutillfället (Kihlström, 2007:53). 

 

Själva genomförandet av intervjuerna skedde genom enskilda samtal med vardera eleven på de 

skolor där eleverna går. Intervjuerna hölls i enskilda rum, ibland i mindre samtalsrum, ibland i 

verkstadssalar och ibland i tomma klassrum. Valet av sal berodde på tidpunkt och möjlighet att ta 

plats i skolan i relation till annan verksamhet. Denna variation av rum kan ha inverkat på 

intervjuerna något, då olika rum ger olika former av förtroende och tillgänglighet. Varje intervju 

spelades in via uppsatsförfattarens iPhone, för att senare transkriberas. Ljudfilerna ligger kvar i 

telefonen tills dess att undersökningen har slutförts. Att rummet, inspelningsmöjligheter och 

placering i rummet är av vikt påpekar även Kihlström, som likaså menar att reflektion över 

metodiken är en viktig del av arbetet med intervjuerna (Kihlström, 2007:52). Förhoppningsvis har 

studien i detta fall kommit att utvecklas i samband med att intervjuerna blev allt tydligare och 

enklare att genomföra efter vissa reflektioner omkring praktiska och rent självvärderande inslag i 

utförandet. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Då denna studie baseras på intervjuer med informanter krävs vissa etiska överväganden i 

kontakten med dessa personer och det material som genereras vid intervjuerna. Som Susanne 

Björkdahl Ordell skriver är etik en grundaspekt i mer eller mindre alla områden av mänsklig 

aktivitet, och inom forskning som berör mänsklig medverkan är det av vikt att ta hänsyn till etiska 

principer som vägledning i forskningens utformning och behandlingen av material som 

framkommer (Björkdahl Ordell, 2007:26). I enlighet med Vetenskapsrådets huvudprinciper, som 

finns angivna i trycket Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning gällande 

forskningsetiska krav, har de fyra huvudsakliga punkter som bör beaktas vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där människor är delaktiga i undersökningen följts i detta arbete 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Enligt dessa principer ska det grundläggande 

individskyddskravet omfattas när studier där människor är delaktiga följas, vilket innebär fyra 

huvudkrav, där informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningens syfte, samtyckeskravet innebär att deltagare i en 
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undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta dela v dem, slutligen 

innebär nyttjande kravet att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ). 
 

De personer som deltagit i intervjuerna har tagit del av ett informationsbrev där syftet med 

undersökningen, uppgifter om studiens bakgrund, om deltagarnas anonymitet, om handhavandet 

av intervjumaterialet står klart och är tydligt uttryckta (se Bilaga 1). I brevet står det att deltagarna 

har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under intervjun, eller lämna synpunkter på 

lämnad information. Deltagarna har fått veta att deras medverkan är frivillig, de kan själva styra 

över sin medverkan i studien, samt att deras uppgifter behandlas med konfidentialitet och att 

materialet enbart skall användas i forskningssyfte. De forskningsetiska punkterna som 

Vetenskapsrådet har ställt upp – informationskravet som innebär att syftet ska framgå till 

informanterna, samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva kan bestämma över sin 

medverkan, konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om personer som deltar i 

undersökningen ges största konfidentialitet, och nyttjandekravet som innebär att uppgifter som 

samlats in endast får användas för forskningsändamål – har således beaktats i denna studie 

(Björkdahl Ordell, 2007:26). 

 
4.5 Bearbetning av insamlade data 
Efter utförda intervjuer har materialet bearbetats för att kunna tolkas och analyseras. För en god 

förståelse av det material som intervjuerna utgör har det inspelade materialet transkriberats för att 

sedan sammanställas, koncentreras, tolkas och analyseras. Vid en sammanställning av intervjuerna 

framstår det som Kvale kallar en möjlighet att beskriva och tolka teman som uppdagas i 

materialet (Kvale, 2007:170). Genom att organisera intervjutexten och koncentrera de innebörder 

som finns implicit i materialet i former som är möjliga att presentera inom uppsatsens ram görs 

intervjuanalysen mer hanterlig (Kvale, 2007:170). Den viktigaste analysuppgiften ligger i att ställa 

relevanta tematiska frågor till materialet och genom analysen se hur de kan besvaras. Som Kvale 

skriver så är det signifikant för den kvalitativa intervjun att det finns ett sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning avseende intervjupersonernas livsvärld (Kvale, 2007:170). Genom att 

bruka den analysmetod som Kvale benämner som meningskoncentrering kan man i analysen av 

intervjumaterialet söka efter de centrala teman som återfinns i intervjupersonernas svar, de 

”naturliga meningsenheterna” (Kvale, 2007:177). Detta innebär att man använder sig av en 

empirisk fenomenologisk analys, där en genomläsning av materialet föregår fastställandet av de 
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naturliga meningsenheterna, dvs. utskrifterna och de väsentliga meningar som berör temat som 

dominerar materialet. I denna process tolkas materialet och tematiseras utifrån forskarens 

synvinkel. Sedan ställs frågor till meningsenheterna utifrån det syfte som undersökningen har, för 

att slutligen sammanställas i en följd av centrala teman som framkommer implicit i materialet 

(Kvale, 2007:177).  

 

Denna analysmetod synes vara tillämplig i det arbete som föreligger. En fenomenologisk metod 

innebär enligt Kvales tolkning av A Giorgis teorier, att forskaren förhåller sig med trohet 

gentemot ”fenomenen, livsvärldens företräden, ett deskriptivt förhållningssätt, beskrivning av 

situationen utifrån intervjupersonens synvinkel, behandling av situationen som forskningsenhet, 

engagerade forskare, och sökandet efter mening” (Kvale, 2007:178). Detta förhållningssätt utgår 

ifrån att det råder en överensstämmelse mellan form och innehåll. Det är en metod som kan 

brukas vid analys av komplexa intervjutexter, vilka ska avledas i naturliga meningsenheter för att 

sedan kunna frambringa de huvudteman som finns i intervjuerna (Kvale, 2007:178). 

 

Vid bearbetning av materialet har analysen utgått från syftet med undersökningen och de 

frågeställningar som är grunden till undersökningen. Som Runa Patel och Bo Davidson skriver i 

Forskningsmetodikens grunder (2011) ingår det i en hermeneutisk metod att tolka delarna och 

helheten i olika faser, och i detta fall blir det tydligt att de enskilda svaren går att relateras till 

intervjumaterialet i sin helhet och dess svar på frågeställningarna i stort (Patel och Davidsson, 

2011:26).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Det är av vikt att ta hänsyn till en studies reliabilitet och validitet för att försäkra sig om 

forskningens seriösa verksamhet. Reliabilitet visar på forskningens tillförlitlighet och ska kunna 

visa på om studien kan upprepas med samma resultat, vid ett annat tillfälle och med andra 

deltagare och forskare. Tillförlitligheten hos mätinstrumenten är av vikt, att den insamlade datan 

är korrekt, att all information som redovisar resultatet är tydligt och tillförlitligt. Runa Patel och 

Bo Davidson skriver att en studies reliabilitet visar att forskningen är tillförlitlig i så mått att den 

är oberoende av tid och plats och medverkande, och att mätningar som utförs görs utifrån de 

mest lämpliga tillvägagångssätt som kan tänkas för studiens syfte (Patel & Davidson, 2011:103). I 

denna studie har hänsyn tagits vad gäller reliabilitet till de frågor och de förhållanden som 

intervjuerna har genomförts under. Urvalet av informanter har dock inte kunnat göras 

slumpmässigt, även om det ställdes fria frågor om vem som ville ställa upp och några frivilliga 
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elever anmälde sig utan att tidigare ha känt till studiens syfte. Samtliga informanter har ställts 

inför samma intervjuguide, där dock olika uppfattningar om frågorna och vidare resonemang har 

lett till olika utformningar på intervjuerna. Vidare ger det inspelade materialet en hög reliabilitet 

då detta säkerställer korrekta citat från informanterna. 

 

Studiens validitet visar att forskaren ägnar sig åt den undersökning som studien syftar att leda 

fram till. Forskarens studie måste överensstämma med det syfte och den problemformulering 

som uppställts (Patel & Davidson, 2011:102). Validiteten blir ett mått på om studien mäter och 

beskriver det man efterfrågar, både vad avser avgränsningar av undersökningen, metodens 

relevans och vad gäller undersökningens omfattning. Genom att försöka hålla studiens syfte och 

frågeställningar i relation till undersökningen, att matcha intervjuguide med syftet, relatera detta 

till behandlingen av resultatet, den meningskoncentration och de slutledningar som dragits av 

materialet, har ambitionen varit att hålla det som sägs vara studiens riktning i fokus. Huruvida 

denna studie håller måtten avseende reliabilitet och validitet diskuteras mer utförligt i 

diskussionsavsnittet framöver. 

 
5 Resultat  
 
I det kommande textavsnittet presenteras resultatet av intervjustudien, där sammanfattande 

meningskoncentrat sorterats utifrån teman som har fallit ut i materialet. Dessa teman har ställts i 

relation till studiens frågeställningar och således kopplats till studiens syfte. De enskilda elevernas 

uttryck citeras för att belysa innehållet i olika delar av materialet, men till stor del sammanfattas 

de meningar som framkommit i undersökningsmaterialet. Detta är en tolkning som sker utifrån 

en fenomenologisk grund där förhoppningen att närma sig elevernas livsvärldar är syftet med 

denna analys. 

  

5.1 Teman i resultatet 

Vid utförda intervjuer har sju elever vid gymnasiets andra år talat om hur de upplever media 

literacy, genom att tala om frågor som rör deras upplevelser av läsning, skrivning och skapande av 

kommunikativa uttryck i olika sociala och mediala sammanhang. I det samlade materialet har ett 

flertal teman kunnat vaskas fram, och ställt i relation till studiens frågeställningar och syfte så har 

de väsentliga teman som framkommit visat sig som följer: 

• Media literacy inom en multimodal diskurs i skolan. 

• Elevernas självsyn på sin egen media literacy och dess betydelse i skolan. 

• Bruket av mediala uttrycksformer i skolan. 
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I ett flertal fall har informanternas diskussioner kommit att handla om ämnen som ligger vid 

sidan om dessa teman, men det som har haft relevans för studiens syfte har befunnits i de ovan 

angivna teman som i viss mån tangerar den inriktning som studien har vad gäller media literacy 

och multimodala diskurser i skolan.  

 

Överlag har svaren sammanställts, där mönster i informanternas svar har kunnat skönjas, oavsett 

vilka grupperingar som uppstår bland informanterna sinsemellan. Men i vissa fall utvisar svaren 

en skillnad emellan informanterna som tydligt hör samman med de olika program som de läser 

vid, och de behov, föreställningar och krav som kan kopplas till det som är programspecifikt vad 

gäller media literacy och multimodala diskurser vilka är socialt situerade.  

 

För att tydliggöra läsningen av resultatet kommer här en uppställning av informanterna 

tillsammans med respektive programtillhörighet. I följande resultatredovisning åtföljs citat av 

namnet på informanten samt dennes programtillhörighet. De som deltagit i studien är följande 

informanter: 

 

Anna  Naturvetenskapligt program (Np) 

Karin  Naturvetenskapligt program (Np) 

 

Jakob  Estetetiskt program (Ep) 

Ida  Estetetiskt program (Ep) 

 

Lina  Samhällsvetenskapligt program (Sp) 

Lars  Samhällsvetenskapligt program (Sp) 

Ella  Samhällsvetenskapligt program (Sp) 

 

De avsnitt som nu följer har specificerats utifrån de ovan angivna temata där citat och 

meningskoncentrat följer respektive temas underbyggnad.  

 

5.2 Media literacy inom en multimodal diskurs i skolan 

Vid frågor som gäller läsande, skrivande och kommunikation, tolkande och tydning visar det sig 

att informanterna till stor del har en specifik tanke bakom föreställningen om att behärska 

kommunikativa förmågor. Informanterna uppger att de upplever läs- och skrivförmåga som en 

förmåga att kunna tolka mening i texter. Anna säger att det är viktigt att kunna läsa mellan 
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raderna och att inte läsa för snabbt. Karin säger att det handlar om att förstå vad som står i en 

text och att kunna sammanfatta vad som står i den. Ida anser att läsandet pågår överallt och att 

förstå handlar om att fatta helheten i en text. Jakob anser att det finns texter överallt idag och att 

läsandet handlar om att läsa såväl skönlitteratur som reklam och andra budskap.  

 

  Att man kan läsa, det är väl text överallt nu för tiden alltså reklam och så .(Jakob, Ep) 

 

Lars, Ella och Lina säger samtliga att de ser läsandet som en ständigt pågående process, de läser 

bloggar, sms och annan internetbaserad information. Lars betonar att läsandet handlar om att 

kunna se olika lager av betydelse i texten, att se om den innehåller ironi eller humor. Dessa olika 

lager av betydelser kan ha olika utformning i olika medier: 

 

Just på bloggar tänker man ju på sånt för ibland är det ju att bloggare sitter och skriver ut såna här djupa 

texter om sitt liv, då sitter man ju verkligen och sitter och försöker lista ut vad det är som har hänt, och 

så där. Och likadant när de skriver typ humor, då sitter man typ och försöker se typ humorn i det (Lars, 

Sp). 

 

Läsandet som informanterna ägnar sig åt rör sig över flera olika textgenrer och medier. Det 

kan handla om att läsa skönlitteratur varje dag, som Karin gör, eller att läsa körkortsboken 

innan man somnar som Ella och Lina uppger att de gör. Ett flertal nämner sociala medier som 

en viktig textkälla, de brukar internet där de läser nyheter eller söker faktatexter. Film är enligt 

Jakob en informationskälla som skiljer sig från det skrivna ordet: 

 

Film är lättare att ta till sig, alltså, det är lättare att fatta och när man läser så kan man lätt börja tänka på 

annat, men när man ser en film kan man lättare ta in det som man ser /…/ När man ser en film är det 

lättare att fatta, då så kommer det lättare in i hjärnan. (Jakob, Ep ) 

 

Det är dock en viss skillnad i läsandet av bloggar, sms, Facebook och andra sociala medier i 

förhållande till skolmaterial och läromedel enligt flera av informanterna. Såväl Ida som Lina 

och Ella uppger att de ibland har svårt för att läsa läromedel, och att de anser att texter som är 

skrivna för skolan borde utformas på ett mer lättillgängligt sätt: 

 

Man måste liksom sätta sig in i det, man skulle nog kunna göra det mycket mindre, mindre svåra ord, 

man som fattar inte vad det står, eftersom det är så svåra ord, som samhällskunskap eftersom det är så 

svårt det som står i boken, jag tycker man kan skriva dem lättare, ja, mindre svåra ord, även om man har 

satt sig in i ämnet så känns det som att man ändå inte kan förstå vad det står där (Ella, Sp). 
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Flera av informanterna uppger att det finns bloggar som de följer av olika anledningar, Ida 

menar att hon följer bloggar som är intressanta, bra skrivna och så pratar hon en del om 

Christian Gidlunds blogg som kräver mer av henne som läsare än vad de andra bloggarna gör: 

 

Jag läser Christian Gidlunds blogg, det är liksom jobbigt att läsa den även om det är ett jättebra inlägg, 

men det är så jobbigt att läsa det då det är en jättelång text, alltså jag fortsätter att läsa det för jag vet ju 

att jag vill ju göra det (Ida, Ep). 

 

Lina och Ella påtalar att de främst läser vänners bloggar, mikrobloggar, och att de enbart 

scrollar genom texter i andra bloggar som de anser vara för ytliga och enkelt skrivna, men där 

de intresserar sig för bilderna som de scrollar sig igenom. Bloggarna de anser vara värda att 

följa ska innehålla personligt material som engagerar dem som läsare.  

 

Jag brukar bara läsa såna som jag känner, ja men som med Kissies blogg, jag kan inte läsa den, hennes 

liv är typ så långt borta så jag kan inte sätta mig in i hur hon har det och så. (Lina, Sp) 

 

Anna påpekar att hon anser att läsandet gör stor skillnad vad gäller ungdomars 

språkutveckling, hon tror att man lär sig mycket av att läsa dagligen, och inte bara se på film 

eller spela dataspel: 

 

Jag tror också att det är så att inga ungdomar, eller väldigt få ungdomar, läser böcker överhuvudtaget, 

det var mer så förr när det inte fanns dataspel och inte TV, och sånt förut. Jag tror att man kommer 

otroligt långt på att läsa böcker för då ser man ett annat språk än hur typ människor talar, man ser typ 

meningsbyggnad och så./…/jag tror man får ett störres språk om man läser som gamla böcker, det är 

inte samma språk i filmer , det är mycket mer talspråk, slang, och så i film. Man lär sig säkert språk när 

man ser filmer också, men man kommer inte ihåg en formulering från filmer. Jag lär mig mer när jag ser 

saker framför mig, det är lätt att läsa om en mening, men inte att pausa en film, man ser det framför sig 

mer tydligt, då lär man sig mer. (Anna, Np) 

 

När det kommer till skrivandet är det flera av informanterna som säger att de skriver hela 

tiden, dagligen och på olika sätt. Det visar sig handla om medialt skrivande till stor del, där 

sms, sociala medier och mail är de forum där mest text produceras. Ella, Lina och Lars 

påpekar alla tre att de inte skriver för hand, alltså utan dator, om de kan undvika det.  

 

 Ja man skriver typ som en femåring om man skriver för hand (Lina, Sp). 

Man kommer inte ihåg hur man gör, man får ju skrivkramp på en gång för man skriver ju aldrig för 

hand nuförtiden (Ella, Sp). 
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Vanan att skriva med digitala hjälpmedel är så utbredd att det informanterna tar upp vad gäller 

inflytandet av denna form av skrivande är att de oroar sig för att formerna som de använder 

när de skriver privata meddelanden, som liten bokstav, inga punkter, förkortningar och 

slanguttryck tar sig in i det språkliga uttryck som skoltexterna utgör, och därmed förstör dessa 

mer seriösa texter.  

 

Men det är ju sättet att skriva på som skiljer, alltså man skriver ju väldigt dåligt och slarvigt när man 

skriver bara så här för nöje. (Ella, Sp) 

 

Att skriva handlar för en del av informanterna om att kommunicera med andra ungdomar, 

eller att skapa information, men för Karin och Anna handlar skrivandet till stor del om 

skolrelaterade texter: 

 

Vi pluggar, det är mest skoluppgifter som man skriver utanför skolan, om man är ute på internet så 

håller man inte på och kommenterar, skriver inte något, varför ska man skriva en kommentar? (Anna, 

Np) 

 

Att det kan vara svårt att formulera det man tänkt sig i skoltexter vittnar flera av 

informanterna om. Det kan handla om att det är svårt att formulera tankar men även att skriva 

i de specifika genrer som skolan kräver, där tydlighet och uttrycksfullhet är av vikt. En viss 

medvetenhet om att hon inte alltid får till sina texter som hon tänkt sig dem anger Karin: 

 

Ibland kan det vara svårt att formulera någonting när man inte vet om man fått ut det rätt. Jag är bra på 

att upprepa något. Man vill få ut något, men då upprepar man bara något. (Karin, Np) 

 

Det är uppenbart att det finns en tydlig skillnad mellan att skriva privata texter och att skriva 

texter för skolan. Lars, Anna och Karin påpekar att de vill skilja på sitt språkbruk, men även 

sitt sätt att tänka när det kommer till att utforma texter som ska bedömas i skolan och de 

texter som de skriver till vardags, som mediala budskap. Även Lina, Ida och Ella talar om att 

de inte vill att deras skrivande i skolan ska påverkas av det skrivande de ägnar sig åt privat till 

vardags. Endast Jakob utelämnar kommentarer om hur hans skrivande påverkas av de olika 

former av genrer som texterna verkar i. Jakob är mer intresserad av sin utformning av 

texterna, att de innehåller estetiska aspekter som kan göra sig gällande oavsett om det handlar 

om skoltexter eller vardaglig kommunikation: 
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Det är roligare att läsa om det ser bra ut, lättare att läsa, om texten är uppdelad, att man inte tappar bort 

sig. Jag tänker på utseendet, formen, roligare att läsa om det inte är rörigt. Jag tänker nog mycket på det, 

det gör jag, hur texterna ser ut och så. (Jakob, Ep) 

 

Ida är också medveten om att det är viktigt att utforma en text, men skiljer texter åt beroende på 

vad hon skriver om: 

 

Det beror på vad man ska skriva om, om man ska skriva en text i skolan, då kanske man tänker på sånt här 

vad som ska vara med i en text, såhär, mellanrum och sådär, om man tänker på sådär inför sin egen del då 

kanske man tänker mer på det. Jag tycker det är så här roligare att läsa en text, så här, då får man en bild och 

en text också, då blir det roligare .(Ida, Ep) 

 

Men de andra informanterna, Anna, Karin, Ella, Lina och Lars säger sig inte lägga ner så mycket 

möda på att utforma texterna rent estetiskt, mer än av informativa syften: 

 

Att använda Word gör det lättast att få fram vad man vill säga, inlämningar skriver vi bara i Word, skriver 

alltid texten i Word, vi tycker att PPT duger, vi är inte så inne i sånt där, lägger in nån bild, om man pratar 

om en farbror så lägger man in en bild på han typ. (Anna, Np) 

 

Eleverna uttrycker en viss skillnad i tankar om utformandet av texter, där Anna och Karin säger 

sig skriva texter som enbart är informativa i skolsammanhang, och att de inte har tid att bearbeta 

texterna eller lägga till olika former av textelement om det inte är nödvändigt. Lars, Ella och Lina 

säger sig vara nöjda med de former av texter som de arbetar med i skolan då de ofta får välja 

själva vilken form av text de ska lämna in och presentera sina arbeten via. Här särskiljer sig 

esteteleverna Jakob och Ida då de på ett mer explicit sätt funderar på vilka faktorer som påverkar 

deras texter och den utformning de har. Att skriva är att arbeta med texten på flera plan för dessa 

elever, till skillnad från eleverna på natur och samhäll, där texter snarast ses som resultat, inte 

något man ytterligare lägger möda på. Några av eleverna på Natur och Samhäll reflekterar just 

över att det skrivande de genomför privat inverkar menligt på de texter de skriver i skolan, då det 

privata skriftspråket överlag är normbrytande, med förkortningar, små bokstäver och gemener 

överlag. Som Lars uttrycker det: 

 

Det krävs ju litet mer struktur och litet mer noggrannhet än när man skriver hemma, så på det sättet kan det 

nog vara litet dåligt för just skolan att man skriver så mycket .(Lars, Sp) 
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Han menar att det som är dåligt för skolan är att det ostrukturerade skrivandet influerar det 

formella skrivandet, och att det snarare är en belastning än en fördel i skolan om man skriver 

mycket privat i olika mediala former. 

 

5.3 Elevers självsyn gällande media literacy 

Skrivandet, teckenskapandet, tolkandet och de språkliga uttrycken är förbundna till de 

sammanhang som de kommunicerar inom. Medvetenheten om att språket är socialt och kulturellt 

situerat, att uttrycken förbinds med olika former av diskurser är tydlig hos eleverna. De är alla till 

viss del medvetna om att de har ansvar att utveckla ett offentligt språk i skolan, och de är 

bekymrade över att det privata språket tar överhand i olika former av uttryck. Beroende på vilken 

situation det handlar om så anpassar informanterna sina uttryck till kommunikationssituationen. 

Samtliga informanter uppger att de inte har någon fördel av sitt privata sätt att kommunicera i 

skolan. Att skriva i sådan omfattning som de gör inverkar inte i positiv mening på utvecklingen 

av ett formellt språk som de vill kunna behärska i skolan. 

 

Ja men alla de här förkortningarna, och alla de här små bokstäverna, det blir ju mycket, det blir ju som att 

man vill ta över det slarviga, till skolarbetena. (Lina, Sp) 

 

Ida och Jakob fundera mer på i vilken utsträckning de kan ta intryck av olika medial uttryck för 

att förbättra sina skolarbeten. De menar att de ofta ska variera sina uttryck i skolan, att deras 

uppgifter kräver att de kan hitta ett eget uttryck och att de finner mycket inspiration via nätet, i 

olika former av mediala texter som de söker upp och reflekterar omkring.  

 

Jag tittar mycket på skidfilmer, jag tittar på hur filmen är uppbyggd och hur man har satt texter och så, så, 

jag gillar när det är rent, alltså det ska vara hur ska man förklara, när det är liksom såhär, hur ska man säga, 

kan dem inte utantill /…/men de har ju blivit duktiga, de har ju blivit proffsgjorda, med effekter och 

såhära, jag försöker göra själv, men det är svårt, effekter och så hur man gör, det är många som gör filmer. 

Många som lägger ut videos hur man gör, och så. (Jakob, Ep) 

 

Att kommunicera innebär olika saker i olika situationer, samtliga informanter uppger att de är 

medvetna om att de förhåller sig olika i skilda kommunikationssituationer, men att 

kommunikationsuttrycken emellanåt kan flyta ihop och influera varandra.  

 

Jag tror att man pratar litet olika om man träffar olika personer, om man träffar nya ungdomar än om man 

träffar nya vuxna, annars tycker andra personer att man är konstig. Om man träffar andra ungdomar så kan 

man inte prata värsta fancy, då, då blir man inte omtyckt (Karin, Np) 
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Det skrivsätt som påverkar elevernas texter är tydligt situerat i förhållande till de meddelanden de 

skriver privat. I dessa texter förekommer det ofta avsteg från skriftspråkliga normer, som små 

bokstäver, inga punkter, figurer och annat som är typiskt för textgenren. Informanterna uppger 

att de tycker det är roligt att skriva med dessa former av uttryck, men att de inte vill ha in dem i 

skoltexterna. Skillnaderna i textuttryck tycks beskrivas som bundet till formen, inte till innehållet i 

texterna. Att vara tydlig uppger Lina och Ella är en fördel i skolans texter. De är medvetna om sin 

strävan efter att utveckla sitt språkbruk i olika skolsituationer. 

 

Och nu tar man ju hellre avancerade ord också, det vill man ju göra, än förut liksom, nu söker man ju hellre 

upp, ja precis, ett avancerat ord och så. (Ella, Sp) 

 

Lina och Lars påpekar att de är medvetna om skillnaden mellan de tecken som bär mening i en 

skoltext och en privat text. Att den privata texten, meddelanden som sms, chatt och andra texter 

som de skriver via digitala media, är full av egensinnigheter vad gäller språkuttryck och grammatik 

är i sin ordning inom sitt fält: 

 

Men samtidigt så ser man ju typ på bloggar för att som om jag skriver en blogg, då tänker ju jag på att man, 

alltså att hålla språket, alltså att se till att grammatiken blir bra ändå, för det tycker jag är viktigt när alla ska 

läsa det, men alltså vissa bloggar de skriver ju skitdåligt, och man vet ju inte om det är att de inte kan bättre 

eller om det är så att de tar in sitt språk, att det är så, att de tar in sitt vardagliga språk och tar med det när 

de ska synas offentligt. Så det kan ju vara att man fortsätter skriva dåligt ändå, det är ju olika. (Lina, Sp) 

 

 Ja och små bokstäver i varje mening, alltså det blir ju så mycket rörigare (Lars, Sp) 

 

Att behärska förmåga att referera och att kunna relatera till andra texter är av vikt enligt några av 

informanterna. Anna menar att hon har lätt för att skriva på samma sätt som de texter som hon 

refererar till. Men tonläge och medvetenhet om hur texterna bör framställas är beroende av vilket 

ämne som texterna skrivs inom: 

 

Om jag gör något fel i naturämnen så kan man få fram vad man vill, få det sagt när man skriver såna 

ämnen/…/ Jag tycker det blir mer formellt språk när man skriver om labbrapporter som inom biologi och 

kemi, det är mindre typ, det är mycket annorlunda ord, som hör till ämnet, annars blir det ju svårt att skriva 

om det. (Anna, Np) 

 

Men typ fakta, det går ju inte att skriva om fakta med egna ord, för fakta är ju fakta och det står ju lika på 

alla sidor liksom, då måste man ju skriva att det här har jag tagit därifrån liksom, det är ju lika i alla ämnen, 

som samhällskunskap, fakta är ju, för ofta brukar vi ju göra någonting, ofta jobbar vi ju med någonting som 

hör ihop, som när vi jobbade om GMO typ, i natur, alltså fakta om GMO det kan man ju inte skriva med 
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egna ord för det är ju inte någonting som jag har kommit på utan det måste man ju kopiera liksom, nästan i 

alla fall. (Lars, Sp) 

 

Olika former av texter kan dock refereras på olika sätt. Ida och Jakob pratar mer om hur olika 

ungdomar på nätet refererar till varandra, och vad som kan hända om en bild eller en text av 

något slag sprider sig på ett sätt som man inte har kontroll över: 

 

Jag tycker det är bra, alltså, det finns ju video för hur man gör typ allt, för typ vad som helst, för hur man 

gör och så, men det blir litet som att folk blir i typ trender, det finns trender som, man blir inte riktigt 

ensam om det man gör, att man ska dela med sig så blir det trender, varje gång som det blir en video som 

blir populär så blir det så att alla ska göra likadant, jättemånga som ska göra samma sak. (Ida, Ep) 

 

Om man tar musik, till exempel, jag håller på med musik så hära, om man ska göra en låt, om man ska göra 

en mix av den, då får man ju typ använda den låten, bara man skriver vem som har gjort originalmixen, 

alltså att man skriver att man har gjort en remix av den. (Jakob, Ep) 

 

Att ämnet styr formen på texten är flera av informanterna medvetna om. Ida säger att hon 

uppskattar om hon får jobba ämnesövergripande, då hon kan uttrycka sig på ett bredare plan i 

sådana arbeten: 

 

Det händer ju typ ibland att vi kombinerar ämne, alltså det händer ju inte typ alltid, men det har ju hänt, 

och det är ju ganska bra om man ska göra, typ något i svenska och så ska man göra något i ett annat ämne 

som är mer estetiskt. (Ida, Ep) 

 

Att använda sig av olika multimodala resurser är inte självklart för samtliga elever, Jakob och Ida 

säger sig vara medvetna om hur de uttrycker sig i såväl text som bild och ljud och grafik, medan 

Lina och Ella säger att bilder och andra textelement inte är nödvändiga för att stärka det 

kommunikativa uttrycket. Däremot är de medvetna om att multimodal kommunikation 

underlättar deras egen tolkning och tydning av olika former av budskap: 

 

Ja fast det är ju inte så att jag vill sätta in bilder i min uppsats, men när jag läser på om någonting, då så 

kollar jag på filmer kanske om det landet som jag skriver om, så liksom sätter man sig in mera och förstår 

vad det är, än att bara läsa en text. (Lina, Sp) 

 

5.4 Mediala uttrycksformer i skolan 

Bruket av olika former av mediala resurser i skolan är vanligt förekommande idag, och en 

personlig dator har på senare tid kommit att bli en självklarhet för de flesta gymnasieelever. I de 
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skolor där informanterna går finns det persondatorer till varje elev, vilka brukas i det dagliga 

skolarbetet. Det intressanta blir nu att om tillgången på teknik är på väg att jämnas ut för många 

elever på gymnasieskolan, blir frågan om kunskapen om hur dessa mediala resurser ska brukas på 

bästa sätt en fråga om hur man framöver kan utveckla och skapa nya förutsättningar för lärande. 

Informanterna i denna studie uppger att de inte är särdeles intresserade av att använda sig av e-

läromedel, olika former av presentationsformer eller att skapa andra former av meningsbärande 

uttryck som datorn kan vara verktyg för. Det är dock litet olika hur informanterna upplever att de 

kan bruka olika former av mediala resurser. De pekar samtliga tillbaka på sina egna 

tillkortakommanden eller brister som till stor del rör tolkandet och förståelsen av analoga medier, 

men de påtalar även att de anser att skolan har brister avseende kunskaper om digitala medier. 

Vissa, som Anna och Karin, säger att de inte har tid att arbeta med rent formmässiga sidor av 

sina skolarbeten: 

 

Nej, det är inte vår grej, jag tycker bättre om att bara skriva, att skriva hemma och i skolan, inte hålla på och 

vara kreativ.(Karin, Np) 

 

En annan sida av saken är att en del av informanterna upplever att skolan släpar efter vad gäller 

mediala resurser, och då främst vad gäller lärares kunskaper om olika program och utveckling av 

olika former av digitala mediebruk. Jakob är den som tydligast uttrycker en frustration vad gäller 

lärares kunskapsbrist när det kommer till mer avancerade mediala uttrycksformer i skolan: 

  

Alltså i framtiden då kommer vår generation att bli lärare, då kommer vi att kunna mycket mer, då kommer 

det bli roligare, nu kan vi ju typ allt som de lär ut. Alltså jag hade velat ha en lärare som är typ bättre, som 

kan så här svåra grejer, så man får lära sig sånt. (Jakob, Ep) 

 

Jakob berättar att han använder internet för att söka information om hur han ska utveckla sina 

arbeten, det gäller såväl programvara som för att få inspiration till olika estetiska uttryck: 

 

Jag tittar ju bara på såna, jag tittar ju bara på, typ allt jag lär mig tittar jag på internet, alltså när min lärare lär 

ut, hon går ju såna här kurser och sånt, hon kan ju bara lära ut grunderna, jag kan ju allt det där redan, så jag 

måste ju använda internet för att lära mig det, jag ser på internet om jag ska lära mig, så här Photoshop och 

videoprogram, och så, allt alltså (Jakob, Ep) 

 

Även Ida menar att hon lär sig mer inom olika fält av det skapande hon ägnar sig åt via olika 

källor på nätet. Skolan blir en social institution, i stället för en plats för lärande och utveckling: 
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Just nu tycker jag att känns som att det är litet ovärt att gå till skolan, man kan typ gå i skolan, om man fick 

uppgifterna och fick göra dem när man vill, för det känns ändå typ som att i skolan så lär man sig inte så 

jättemycket /…/ för att man kan allt som de, typ, ska lära ut, typ. (Ida, Ep) 

 

De andra informanterna har även de erfarenheter av att ta in olika digitala medieresurser i sitt 

arbete. Lars, Lina och Ella har arbetat med ett FN-tema i skolan och arbetade då med ett 

journalistspår, där de bloggade, fotade och filmade utifrån olika teman som belystes under 

rollspelsveckan. Denna form av arbete var uppskattat. De menar dock att de inte hade mycket tid 

till att diskutera utfallet av de texter som de producerade. Framförallt uppskattade de att se vad de 

andra eleverna skapade. De ansåg att de utvecklades i sitt eget mediebruk genom att se och 

uppleva andra elevers medieproduktioner: 

 

Att se andra också på den där bloggen, då fick man ju se andra filmer, det var kul.(Lars, Sp) 

 

I övrigt påtalar flera informanter att de mest uppskattar arbetet med datorer i skolan av 

administrativa skäl. De brukar olika former av lärplattformar, där uppgifter ligger ute, där man 

kan kommunicera med lärare och andra elever, och grundsyftet är att kommunicera information 

av olika slag: 

 

Det är jättebra att ha egen dator, det blir ju mycket lättare alltihopa. Man behöver inte ha sju olika mappar 

för, en för varje ämne, man har det ju liksom i olika, man har det ju i datorn alltihopa. (Lina, Sp) 

 

Det fungerar jätte bra, jättesmidigt att man kan ha allting hemma, ingen risk att man glömmer ett papper, de 

få papper man får tappar man bara bort, det blir bara en bunt, mycket svårare att göra en läxa som man får 

på papper, då tappar man bort den, och glömmer bort när man ska göra, den. Om man har det på datorn, 

så tappar man inte bort den. Det finns så här listor på datorn, man tar ju alltid datorn med sig, där man kan 

se att man har skickat in saker, och man har bevis på vad man har att göra. (Karin, Np) 

  

Förutom den administrativa sidan av att bruka datorn så uppskattar informanterna att de kan 

söka information via internet. Samtliga informanter uppger att de helst söker information via 

nätet, och att de uppskattar att skolorna har olika former av e-uppslagsverk. Men de är litet 

bekymrade vad gäller möjligheterna att kopiera och plagiera texter via nätet: 

 

Det finns ju sådana här sidor där man kan kolla på uppsatser som någon annan har skrivit, och man kan ju 

tycka att det är så hära, att man bara kan kopiera rakt av, och det är ju inte så bra. Men samtidigt är det ju 

väldigt bra att få inspiration, och just det här med att vara just källkritisk, det pratar ju skolan om jätte, jätte 

mycket. Och det blir man ju verkligen när man läser en uppsats som någon annan har skrivit, för om jag har 
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fått ett jättehögt betyg, så kan man ju kolla på en uppsats som stämmer med ens egen, och kolla vad man 

kan få inspiration ifrån, men man måste ju vara kritisk för vad de skrivit. Och så finns det ju Urkund, och 

sånt där som man skickar in till så att man ser att man inte kopierar, så då finns det ju inga nackdelar 

egentligen. (Lars, Sp) 

 

Att i övrigt arbeta med olika former av mediala resurser tycks inte vara så viktigt för 

informanterna. De berättar att de jobbat med att göra film, radio och bloggar, men att de inte 

finner det särskilt viktigt att jobba i dessa former i skolan. De är nöjda med att arbeta i de 

presentationsformer som de finner bekvämast: 

 

Eftersom vi tycker att vi är bra på det eller så, då vill ju vi nyttja det liksom, och eftersom vi får välja så tar 

vi ju ofta sådana här saker som vi vet att vi kan/…/ men det kanske är annat på skolor där lärarna och 

liksom skolsystemet bestämmer allting, att liksom nu ska ni skriva en rapport som är lalala-så här, då kanske 

det är annorlunda, men just därför att vi får vara med och bestämma så mycket så blir det ju som att det är 

vi som tar det vi tycker att vi är bra på. (Lars, Sp) 

 

I de skolor där dessa elever går får eleverna påverka sina framställningsmöjligheter i relativt hög 

grad, och de finner det tillfredsställande att kunna ha inflytande över arbetet på detta sätt. När de 

talar om olika filmer eller radioprogram de gjort är det inte det mediala uttrycket som ligger i 

fokus för vad de tyckte var värdefullt i arbetet. Det som kommenteras är i vilken grad de tyckte 

att filmen gav något i relation till andra informationskällor, som källor på nätet, e-läromedel eller 

diskussioner de har med läraren.  

 

6 Analys och diskussion  

I nedan följande analys och diskussion förs ett resonemang utifrån de resultat som presenterats 

ovan i relation till studiens syfte och frågeställningar. Analysen utgår ifrån de teman som 

framkommit i resultatet parat med de frågeställningar som ställts upp inledningsvis som en grund 

för studiens genomförande. Vidare kopplas så resultatet med de teoretiska utgångspunkter, där 

teorier om multimodalitet och media literacy är grundläggande. Därpå presenteras en metod- och 

resultatdiskussion som följer upp studiens validitet och reliabilitet. För att denna studie ska kunna 

tolkas utifrån en hermeneutisk ansats, parat med en fenomenologisk anda, måste de direkta ord 

som informanterna lämnat tolkas som vittnesmål av en livsvärld som är given och omedelbar, där 

delarna vittnar om helhetens utsagor. I denna balans mellan det levda och teorin fortsätter så 

analysen och diskussionen utifrån det resultat som framkommit i studien.  
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Studiens syfte var detta: att se i vilken utsträckning elever på gymnasiet anser sig vara i besittning 

av media literacy och hur denna förmåga till kommunikation är dem behjälplig i skolans lärmiljö. 

Frågeställningar som behandlats var följande: 

• Vilken syn har elever på sin egen media literacy och dess betydelse i skolan? 

• I vilken utsträckning brukar elever media literacy inom en multimodal diskurs i skolan? 

• Hur stor inverkan har mediala uttrycksformer på elevers media literacy i en skolkontext? 

 

I relation till syfte och frågeställningar genomförs nedan en diskussion som sammanfattar 

resultatets slutsatser. 

 

6.1 Elevers media literacy inom en multimodal diskurs i skolan 

Med utgångspunkt i Kress och Selanders definition av multimodalitet, där mening produceras 

genom de resurser som i ett givet sammanhang kommunicerar någon form av sammanhang kan 

resultatet av intervjuerna visa att eleverna till viss del är engagerade i en multimodal diskurs i 

skolan. De modes som verkar i multimodala diskurser i skolan är enligt de intervjuade eleverna 

olika former av texter, där visuella uttryck har en given betydelse, men att det främst är 

traditionella texter och läsande av texter som ger underlag för kommunikation och lärande.  

 

Ett flertal eleverna i denna studie delar uppfattningen att de inte anser sig bruka mediala resurser i 

någon större utsträckning i skolan. De talar även om att det är svårt att inte blanda in vardagliga 

och privata former av multimodala uttryckssätt i skolan. Dessa uppfattningar är inte homogena, 

men de dominerar bland de informanter som deltagit i denna studie. Den medieteknologiska 

förändring som vårt samhälle är del av påverkar uppenbarligen vårt sätt att kommunicera, vårt 

bruk av teckenvärldar, vår förmåga att överföra mening via teckenformer, och det vanligaste 

sättet att meddela sig med omvärlden är idag sms, mail och chatt. Som Selander och Kress skriver 

så inverkar designen av lärandet på teckentolkandet och teckenskapandet som aktiviteter vilka 

kan erbjudas i en kommunikationssituation (Selander & Kress, 2010: 66). När Erixon och 

Elmfeldt skriver att de generella normbrott som denna form av kommunikation innehåller beror 

på uppfattningen att det handlar om ett spontant talspråkligt uttryck i skrift, tar de vara på en sida 

av kommunikationen som är både visuell, intim och sekundär i förhållande till det muntliga 

mediet (Erixon & Elmfeldt, 2007:86).  

 

Dessa aspekter av kommunikation vittnar flera av eleverna om, där de säger sig vara medvetna 

om sitt mediala skrivandes egenheter vad gäller stavning, visualitet och normbrott. Att 
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mediekulturen, med de former av berättande och texter som är multinlinjära, flödande och ofta 

populärkulturella, kan tyckas ha en negativ effekt på läs- och skrivinlärning är enligt Erixon och 

Elmfeldt en ofta förekommande uppfattning hos lärare och andra representanter för forskning 

om läs- och skrivinlärning (Erixon & Elmfeldt, 2007:89). Det flera elever i studien vittnar om är 

att de försöker att leva upp till ett sätt att tala och skriva som de antas förväntas av dem i skolans 

kunskapsdiskurs. Så i vilken utsträckning kan eleverna ha glädje av de kunskaper de har när det 

kommer till media literacy? Det märkliga är att så få av eleverna är medvetna om den tillgång 

deras kunskaper om mediala uttryck kan innebära för dem.  

 

Caroline Liberg betonar att ett meningsskapande som sker via flera sinnesingångar och 

upplevelser, där läsandet och skrivandet står i dialog med andra sinnesintryck, sammantaget ger 

ett multimodalt meningsskapande (Liberg, 2007:26). Denna form av multimodalt 

meningsskapande borde rimligen vara aktuell i skolan, även på gymnasienivå, då det är en 

meningsskapande process som inverkar positivt på lärande och utveckling, vilket även Rostvall 

och Selander betonar (Rostvall & Selander, 2008:19). Men enligt eleverna i denna studie ser de 

inte klara samband mellan sin egen media literacy och den multimodala diskurs som finns i 

skolan. Den multimodala diskurs som nu finns på gymnasieskolan är inte tydligt verksam, men 

det finns ambitioner där multimodalitet är av största vikt. Här vittnar eleverna om att de sällan 

brukar multimodala resurser för att uttrycka sig eller för att utveckla en meningsskapande 

kommunikation där olika former av modes – teckenvärldar – kommer till tals. Den radikala 

estetik som skolan enligt Thavenius skulle kunna erbjuda kan stå för de uttryck av 

kommunikation som eleverna i någon mån kan ta till sig, i en given skolkontext kan denna estetik 

erbjuda en annan form av uttryck och sammanhang (Thavenius, 2004:120). Då eleverna ändå 

enligt egen utsago helst arbetar i uttrycksformer som de är bekanta med, kan det vara skolans 

uppgift att utmana och förändra synen på kommunikativ förmåga, ett erbjudande som kanske 

ställer eleverna inför nya utmaningar än de som internet ger, det fält som de annars vänder sig till. 

Det informella lärandets desing kan brukas i skolans estetik om rätt situationer uppstår. Som Ella 

och Lars anger så var situationen när de bloggade, filmade och skrev i samband med ett FN-

rollspel en utmaning. I synnerhet då de ansåg sig utvecklad sina mediala förmågor i samband med 

att deras ämneskunskaper utvecklades. Trots att just dessa elever vid samhällsprogrammet 

påpekade att de gärna arbetar i uttrycksformer som är bekanta då de därmed kan lägga 

engagemang på innehållet, var de uppenbarligen berörda av att arbetet med olika mediala resurser 

var så pass engagerande och intressant.  
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Ett flertal av eleverna nämner film som en kommunikationsform som engagerar dem. De 

benämner film som en texttyp som är ”lättare att fatta, då så kommer det lättare in i hjärnan” 

som Jakob uttrycker det, eller att som Anna vara skeptisk till att lärandet sker på samma sätt vid 

filmseendet ”det är inte samma språk i filmer, det är mycket mer talspråk, slang och så i film. Jag 

lär mig mer när jag ser saker framför mig, det är lätt att läsa om en mening men inte att pausa en 

film”.  Ett annat sätt att se på den visuella bildens förmåga att skapa mening har Lina som talar 

om att hon gärna ser på film när hon ska läsa in ett ämnesområde, ”då så kollar jag på filmer 

kanske om det landet som jag skriver om, så liksom sätter man sig in mera”. Den visuella 

kulturen är en självklar del av elevernas kommunikationssfär, och deras förmåga att tolka bilder 

skulle säkert vara av intresse att undersöka vidare. I denna undersökning kom inte samtalet 

explicit in på detta, och det kan i efterhand ses som en brist. En så viktig del av elevernas 

livsvärld när det gäller kommunikativ förmåga borde ha varit en del av intervjun och samtalet. 

Som Livingstone och Erstad skriver så är elevers förmåga att förhålla sig kritiska till medier och 

att förstå symboler och tecken är viktiga delar av behärskandet av media literacy (Erstad, 2010:58, 

Livingstone, 2004:4). Jonsson betonar just bilders inverkan på läs- och skrivförmågan, och det är 

givet att den visuella kulturen inverkar på mediekulturen i stort och i elevers livsvärldar överlag 

(Jonsson, 2006:103). 

 
6.2 Medial kontext och elevers självsyn gällande media literacy 

Forskning gällande ungdomars kommunikationsvanor visar på att de ofta söker efter en 

berättelse i de texter och de medier som de brukar. Detta sökande efter berättandets linjer sker 

enligt dessa undersökningar oavsett den mediala utformning som denna berättelse kommuniceras 

via. Erixon och Elmfeldt refererar till en undersökning utförd av en amerikansk forskare vid 

namn Mackey som visar att det inte finns något som säger att ungdomar väljer vissa medier 

framför andra, oberoende av innehåll, utan att olika medier erbjuder olika former av 

tillfredsställelse (Erixon & Elmfeldt, 2007:92). Som eleverna i denna studie säger så anpassar de 

sina mediala utryck till den situation som de kommunicerar i. De anger att de själva föredrar 

internetbaserade medier när de kommunicerar med vänner, men att de även ser på filmer, lyssnar 

på radio, läser böcker, spelar data- och Tv-spel, och att dessa olika former av mediebruk sker utan 

reflektion gällande huruvida vissa medier premieras framför andra, dock är det uppenbart att mer 

tid läggs på datamedierad kommunikation än övrig kommunikation.  

 

Som Selander och Kress betonar i sin presentation av designteorier är dagens kommunikation 

präglad av budskap – uppmärksamhetsfokus - vilka uttryckt genom olika former av resurser kan 

leda till transformeringar. När uppmärksamhetsfokus transformeras genom representationer, 
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skapas möjliga iscensättningar för de potentiella deltagare som är aktiva i kommunikationen 

(Selander & Kress, 2010:104). Enligt detta sätt att se på kommunikation är elever som deltar i 

lärandeprocesser som pågår i en mängd olika situationer själva delaktiga i att skapa mening. 

Eleverna kan inom dessa lärprocesser söka mönster, omforma uppfattningar, lära genom 

imitation och genom övning av färdigheter (ibid.: 105). Även Erixon och Elmfeldt frågar sig hur 

eleverna själva upplever att deras texter fungerar i en given kommunikation (Erixon & Elmfeldt, 

2007:94). Frågan är om denna syn på lärande som teckentolkande och teckenskapande aktivitet 

stämmer med studiens resultat när eleverna vittnar om lärande i en multimodal kontext. Eleverna 

påtalar att de är mer eller mindre kompetenta teckenskapare och tolkare när det kommer till sitt 

privata kommunikationsmönster, men att de är mer osäkra när det kommer till skolans krav på 

ett språk och olika former av kommunikationsmönster som de är på väg att utveckla. Det som 

kan tyckas anas i svaren, men som i viss mån är en tolkningsfråga, är det faktum att eleverna inte 

är särskilt intresserade av att utveckla dessa språkliga färdigheter, mer än i den meningen att de 

ska kunna skicka in uppgifter, tala med lärare, kunna söka arbete eller att i dylika mer offentliga 

situationer kunna hantera kommunikationen. Som Ida påtalar så kan hon arbeta på en 

tidningsredaktion där hon skriver, och hon är medveten om de språkliga skillnader som finns 

mellan henne och övriga medarbetare, men att hon accepteras såsom varande representant för en 

ungdomsgeneration. Hennes språkliga egenheter blir i detta fall en tillgång som förtydligar hennes 

kommunikativa förmågor och identitet. 

 

Det flera elever vittnar om är att de finner det märkligt att reguljära skrivnormer ska ligga till 

grund för alla texter de lämnar in. Eleverna är medvetna om att det är just i de språkliga ämnena 

som deras språk bedöms, men de anser sig onödigt hårt bedömda vad gäller sitt språkliga uttryck 

även i andra ämnen.  De menar att deras vilja att kommunicera ett material i andra ämnen, som 

samhällskunskap eller religion, blir påverkade av de språkliga hinder de upplever ställer sig i 

vägen. De säger sig uppskatta lärare som bedömer dem utifrån deras ämnesfärdigheter och inte 

efter reguljära skrivnormer. Som Säljö påtalar i sina teorier om lärandets redskap är det ju dock så 

att lärandet och uttrycken är förbundna med varandra, och om inte eleverna behärskar 

kommunikationsformer som krävs av dem så blir de inte heller delaktiga i den lärprocess som 

skolan erbjuder, eller ställer som krav. Enligt Säljös utformning av den sociokulturella 

kunskapssynen är kunskap ett diskursivt och intellektuellt redskap vilket innebär att elever kan 

utvecklas när de lär sig att hantera kunskap i situationer som är specifika (Säljö, 2000:126). Här är 

det tydligt att eleverna skiljer på texter och språkliga uttryck som de skriver privat och i skolan. 

Som Lars uttrycker det: ”Det krävs ju litet mer struktur och litet mer noggrannhet än när man 



 

 41 

skriver hemma, så på det sättet kan det nog vara litet dåligt för just skolan att man skriver så 

mycket.” Att det krävs mer av eleverna när de ska uttrycka sig i skolan är de flesta överens om, 

och att det som tidigare påtalats, är så att det språkliga uttryck som är vanligast bland eleverna, 

sms, chatt och andra sociala mediers texttyper, inverkar enligt eleverna negativt på deras förmåga 

att kommunicera. Att små bokstäver och andra former av normbrytandet tecken tar sig in i det 

formella språket anser de vara ett problem. Eleverna menar att de inte har ork att sig igenom 

längre texter, de finner läromedlen fulla av svåra ord och de anser det vara mer eller mindre 

onödigt att skriva på andra sätt än textburna meddelanden.  

 

Även Kress skriver om textgenrens sociala kontext och den betydelse detta har för vår förståelse 

och tolkning av budskapet som texten bär (Kress, 2003:102). Enligt Kress är mottagligheten hos 

de resurser som en skribent behöver i en given kulturell och social kontext avgörande för att 

meningen ska kunna blir styrande, oavsett dess mediala uttryck (Kress, 2003:83).  När det 

kommer till tanken på att det informella lärandet ständigt pågår, kan man utifrån det som eleven 

Jakob vittnar om, tänka sig att det informella lärandet har tagit över det formella, och givit 

eleverna en tydligare mening. Om inte skolan är tydlig med målen för lärandet är risken stor att 

många elever som är nyfikna på olika former av kommunikation söker andra vägar till förståelse 

och utveckling. Detta behöver inte vara en konkurrerande situation, men den innebär en indirekt 

kritik mot skolans förmåga att visa på kursplanernas och läroplanernas relevans och betydelse. 

Enligt Jakob är eleverna överlägsna sina lärare när det kommer till att skapa filmer och att 

bearbeta olika mediala uttryck. Detta uttrycker andra ideal än de som skolan representerar, ideal 

som innebär att det informella lärandet tar större plats. Eleverna är vana att söka efter den 

information de är intresserade av, och lärandet via You Tubeklipp ökar i den utsträckningen att 

man kan undra om det inte inom en kort tid helt ersätter reguljära läromedel. Även Ida påtalar att 

hon är på det klarar med vilka trender som rör sig på nätet, och att förhållningssätt till dessa 

trender inverkar på hennes egna uttryck. Om bilder och texter blir ”kapade” är det inte enbart en 

fråga om kopiering, det innebär även en spridning som är av godo, då ditt verk blir synligt. Att 

vara tydlig med upphovsmannaskapet är inte det viktigaste enligt flera av eleverna.  

 

Caroline Liberg menar att den lärande läsaren och skrivaren är beroende av ett sociokulturellt 

sammanhang. Om nu eleverna vittnar om att de inte är tillfreds med sitt språkliga uttryck kan 

man undra om de lever i ett levande spårkrum eller inte? Liberg betonar just att de texter man 

möter och det förhållningssätt man har till utvecklingen av läsande och skrivande har en särdeles 

betydelse (Liberg, 2007:38). Till viss del vittnar eleverna i studien om att de är medvetna om att 
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de har bristande språkliga kunskaper, och de uttrycker sin oro vad gäller medias bevakning av de 

sjunkande resultaten i skolan genom att se sig själva som en form av utvecklingsprojekt. Det som 

skrivs i media drabbar inte enbart skolor och deras organisationer, det drabbar även de elever 

som nu går i skolorna och som ser sig som orsaker till de rubriker som dagligen kablas ut om den 

svenska skolans förfall.   

 

6.3 Metoddiskussion 

Frågan är om det går att se på det mediala landskapet som ungdomar rör sig i med deras ögon, 

eller går det inte att komma nära deras livsvärldar? Denna fråga berör den metod som tillämpades 

i studien, de kvalitativa intervjuerna, där tolkning och analys av intervjumaterialet har lett till 

uppdagandet av olika meningsmönster i relation till syfte och frågeställningar. Att enligt Kvale, 

som i Giorgis efterföljd anser att en fenomenologisk studie innebär ett närmande av fenomenen, 

söka komma nära den studerade världens sanna kärna kan tyckas övermaga och en 

fenomenologisk ansats till analys sker med risk för övertolkningar (Kvale, 1997:54). Jag undrar 

dock om denna studie verkligen kommer nära elevernas upplevelse av media literacy, om 

underlaget är sant och en beskrivning av verklighetens tillstånd.  

 

I dessa intervjuer hamnar eleverna i en situation där de ser sig som studerade, deras tankar, 

föreställningar och vanor ska iakttas, och de upprepar vid flera tillfällen att de finner det svårt att 

beskriva det som de tänker på. Denna språkförbistring är symptomatisk i den mening att 

elevernas förmåga att kommunicera via digitala medier i det flöde som de gör till vardags, kan 

synas ske utan att bidra till språklig utveckling, och i detta fall uttryckt när deras språk inte räcker 

till för att uttrycka inre föreställningar, tankar och idéer till fullo, även om de nu går i skolans 

högre kurser. Denna bristande förmåga att uttrycka svaren i intervjuerna ser jag som en del av 

studiens brister, men jag tror inte att studien hade tjänat på att utföras via en kvantitativ 

undersökning. Det är ändå just de direkta meningar som uttrycks i intervjuerna som på ett 

fenomenologiskt sant sätt gestaltar de frågor som studien berör, nämligen förmåga till 

kommunikation. Där eleverna svarar något på frågorna är det deras sätt att svara som även det 

fångar min uppmärksamhet. Deras sätt att upprepa sig, att använda utfyllandsljud och söka 

medhåll, är intressant men det uteblir i någon mening när intervjuerna transkriberas och blir text. 

I ett metaperspektiv försvinner delar av resultatet genom överföring av uttrycket från ett medium 

till ett annat. Mitt fokus under intervjuerna hamnade ofta i tanken på att eleverna tycktes så 

besvärade, så ordsökande, så bristande i förmåga att finna ett språk att meddela sig på. 
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Vid en granskning av studiens resultatvaliditet visar det att frågorna i stor utsträckning bidrar till 

att det tänka resultatet inte kan uppbringas till fullo. Kvale drar upp riktlinjer för intervjuns ramar, 

där han anger att frågornas art av tematisk eller dynamisk kvalitet är avgörande för hur en intervju 

utlöper (Kvale, 2007:120). Om frågornas grund ligger på en hög tematisk nivå, bör de dock 

inledas med frågor av en mer dynamisk och utvecklande karaktär, där mötet mellan intervjuaren 

och den intervjuade kan blir spontant och levande. Det är genom de dynamiska frågorna som ett 

samtal kan bli just en samförståndsprocess (Kvale, 2007:121). Till viss del kom intervjuerna att 

hamna i ett dynamiskt tonläge, men det hade säkert underlättat om frågorna ställts på en annan 

nivå, formulerats på ett öppnare sätt som lättare hade nått fram till de intervjuade eleverna.  

 

Frågornas art med betoning på tematiska aspekter på bekostnad av frågor av dynamisk karaktär 

innebär att intervjuerna blev något svårgenomförbara och missledande. Frågeställningarna som 

sökte svar gällande elevernas upplevelse av deras egen media literacy kom bort något när frågorna 

handlande om olika uttrycksformer i skolan. Eleverna svarade på vad de anser vara läs- och 

skrivförmåga, om de kombinerar texter av olika slag på särskilda sätt, om de föredrar någon form 

av utryck i skolan. De fick även frågor som berörde deras syn på privat och offentligt språkligt 

uttryck. Att inleda med tematiskt kopplade frågor ansåg jag när jag ställde upp intervjuguiden vara 

en bra inledning till ämnet, men det visade sig att abstraktionsnivån var så pass hög på dessa 

frågor att eleverna blev litet besvärade och de ansträngde sig som sagt med att svara utförligt, 

men fann inte alltid ord för de tankar som frågorna väckte. På grund av frågornas karaktär kom 

studiens validitet att bli lidande, det jag undersökte med dessa intervjuer hamnade således inte 

riktigt inom syftets riktlinjer. 

 

6.4 Resultatdiskussion 

De tankegångar som väcks i samband med en sammanfattande diskussion leder till frågor om den 

självförståelse som krävs vid studier som denna. Även en kritisk undersökning av resultatets 

reliabilitet kan ge upphov till frågor om undersökningens mått av uppfyllande av syftet och 

besvarande av frågeställningarna. Frågan är om jag som intervjuare var tillräckligt medveten om 

min inverkan under intervjuerna. Var jag för ivrig med mina frågor, hur mycket avbröt jag och 

svarade i deras ställe, lade jag orden i munnen på dem? Förutsatte jag ett kunnande hos eleverna 

som sedan inte motsvarades i deras svar? Jag undrar även om det hade behövts fler intervjuer för 

att förtydliga resultatet. Det som påverkar resultatet och studiens reliabilitet är det faktum att 

urvalet blev något snedfördelat. Det är enbart studieförberedande program representerade, och 

detta faktum inverkar på resultatet i så måtto att elever säkerligen har olika grader av intresse av 
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mediala uttrycksformer, kommunikation och läs- och skrivförmåga inom olika skolor och även 

inom olika gymnasieprogram. Där elevernas svar i denna studie visserligen uppdagar vissa 

mönster kan även utökandet av andra svar innebära att resultatet kunde förändras en del. Som det 

var nu utkristalliserades en skillnad mellan de elever som går estetiskt program och övriga elever. 

Detta var kanske inte så förvånande då många elever vid estetiska programmet är intresserade av 

estetiska uttrycksformer, att pröva vidgade textuttryck och att träna på olika former av 

kommunikationssätt.  

 

Eleverna vid estetprogrammet uppvisade ett påtagligt intresse för frågor som berörde estetiska 

uttrycksformer, informellt lärande och visuella praktiker. De övriga eleverna skilde tydligt på sina 

värderingar av ett privat och ett mer akademiskt och skolrelaterat språk. Dessa kopplingar mellan 

programinriktning och media literacy kan vara slumpmässiga, men i detta specifika fall var svaret 

dock tydligt. När det gäller kvalitativa intervjuer kan resultatet inte vara mycket annat än svar på 

de studerade fenomenens natur. Om dessa fenomen sedan är regelmässiga eller inte hör till 

diskussionen om studieutfallens generaliserbarhet.(Kvale, 2007: 209). Men om den hermeneutiska 

och fenomenologiska ansatsen ska dominera analysen av resultatet kan det individuella svaret stå 

för en sanning som ligger i just denna livsvärld. Det generella ska kunna ringa in det som är, det 

typiska och det allmängiltiga. I övrigt kan man söka fastställa det som kommer att hända, och det 

som kan finnas (Kvale, 2007:212). I detta fall kan vissa generaliseringar uppställas, men i en studie 

med enbart sju deltagare är det svårt att se generella mönster som övergripande svar i studien. 

Och i detta fall är det en styrka att framhäva de individuella svarens bärkraft i relation till syfte 

och frågeställningar.   

 

 I Gadamers mening kan de ställda frågorna i sig själva innefatta svar på något som egentligen 

ligger bortom själva frågan (Kvale, 2007: 51). Frågan blir naturligtvis vad som fallit bort i denna 

min tolkningsprocess? Här ges svar, men trots det ställer sig nya frågor om elevers media literacy 

framför texten.  En resultatkritisk analys ger vid handen att det som Kvale kallar för 

förväntningar som ställer sig i vägen för ett rent resultat kan vara aktuellt i detta fall (Kvale, 

2007:145). Där jag hoppats på svar gällande kommunikativa förmågor och redovisningar av 

intresse för estetiska uttryck och estetiska lärprocesser, där har jag till viss del även funnit 

motsvarande svar. Att elever som påtalar att de har svårt att skriva längre texter, att läsa bloggar 

som inte är bildbaserade, att svåra ord i ämnestexter borde ersättas även kan sägas vara i 

besittning av media literacy är inte en koppling som understödjer hypotesen att elever i sitt rika 

kommunicerande utvecklar en bred läs- och skrivförmåga. Däremot understödjs tankegångarna i 
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de teorier om nya uttrycksfält och kommunikationsformer som visar på att meningsproduktion 

tar sig andra vägar än dem som skolan och samhället tidigare har sett som giltiga.   

 
I en värdering av resultaten visar det sig att syftet – att se i vilken utsträckning elever ser sig vara i 

besittning av media literacy och hur denna förmåga till kommunikation är dem behjälplig i 

skolans multimodala kontext, visserligen kan besvaras med hjälp av frågeställningarna. Eleverna 

ser sig vara i besittning av media literacy, de brukar medier av olika slag i såväl skolans 

multimodala kontext som i privata sammanhang. Men det är ett svagt framvaskat resultat som 

hade kunnat vara tydligare i konturerna om rätt frågeställningar formulerats och en koppling 

mellan teori och intervjuer hade kunnat frambringas på ett mer uppenbart sätt.  

 

7 Slutsatser 
 
Nedan följer en avslutande diskussion som tar upp de relevanta dragen i uppsatsen. 

 

Bakgrunden till studien tecknades genom en presentation av teorier som berör lärandets koppling 

till olika former av kommunikationsteorier, där Vygotskij och Dewey står för initiala tankar om 

kreativitetens och skapandets inverkan på lärprocesser. Vidare kopplades teorier om skapandets 

kraft till idéer om den demokratiska grunden i förmågan att kommunicera, där mottagare såväl 

som sändare av ett budskap är delaktig i utformningen av budskapet, och där denna utformning 

är väsentlig för skapandet av ett sammanhang och för att tillföra mening till innehållet. Dessa 

idéer om teckenskapande världar tar Kress, Selander och van Leuween upp i teorier om 

multimodalitet och designteorier, där man talar om hur olika teckenvärldar bär på mening, 

beroende av strata – innehåll och form aspekter, vilka består av produktion, design, distribution 

och diskurs, då dessa kommuniceras i olika semiotiska sammanhang. Begreppet media literacy 

leder vidare till att fokusera på hur man i skilda sammanhang äger förmågan att läsa, skriva och i 

övrigt kommunicera utifrån mediala resurser. Dessa resurser är såväl analoga som digitala, och 

media literacy kan delas upp i fem delar som går att koppla till elevers lärande i skolan, där 

grundläggande färdigheter att använda digitala verktyg är en, medias roll i samhället en annan, 

digitala verktygs inverkan i skolämnenas utformning en tredje, lärstrategier där eleverna tillägnar 

sig och bedömer den information de har tillgång till via medier en fjärde, och förmågan att kunna 

orientera sig i ett digitalt samhälle, där även demokratiska aspekter blir delar av grunden för 

digital bildning den femte aspekten.  
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För att se i vilken utsträckning elever påverkas av bruket av multimodala resurser, deras egen syn 

på sin media literacy och den multimodala diskursen som är verksam i skolan av idag har en 

kvalitativ studie genomförts. Kvalitativa intervjuer har hållits med sju elever på gymnasiets andra 

årskurs, och dessa intervjuer har analyserats utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där ansatsen 

är att i någon mån kunna komma nära de livsvärldar som eleverna lever och verkar i. Resultatet 

har sedan kopplats till teorierna om multimodalitet och media literacy, för att se i vilken 

utsträckning de teman som utfallit i resultatet av intervjuerna kan stärkas av att belysas i dessa 

teoriers ljus.  

 

Resultatet visar att eleverna till stor del anser sig vara kapabla och vana vid att hantera olika 

former av medier, men att de starkt särskiljer de former av kommunikation som de brukar i 

skolan respektive i det privata livet. Eleverna omtalar sin förmåga gällande media literacy på 

skilda sätt, och kopplat till teorier om multimodalitet visar det på att eleverna i synnerhet skiljer 

på viljan att uttrycka sig genom olika mediala uttrycksformer. Denna skillnad i synen på 

uttrycksformer och kommunikationsstrukturer kan tydligt relateras till elevernas val av 

gymnasieprogram. I självsynen som berör förmågor gällande media literacy är det tydligt att 

eleverna anser sig behärska olika former av mediala uttryck, tolkning och analys av skilda 

kommunikationssituationer. Vidare anser eleverna att skolans former för undervisning är 

tillräcklig, trots att de ofta upplever en osäkerhet vad gäller de språkliga kontexter som de 

relaterar till kommunikationssituationer i skolan. När detta resultat kopplas till den teoretiska 

grunden för media literacy och multimodalitet kan man se att eleverna är delvis kompetenta i sin 

literacitet, men att de inte ser sitt språk och sin kommunikationsform som en självklar del av det 

offentliga språk som skolan och den värld som representeras av formella kunskapskrav innebär. 

Samtliga elever strävar efter att utveckla sin förmåga vad gäller kommunikation, men de är mer 

eller mindre intresserade av att själva uttrycka sig i varierande multimodala uttrycksformer. Där 

media literacy handlar om att kunna orientera sig i en såväl digital som analog medievärld har 

samtliga elever otydliga uppfattningar om sina kunskaper vad gäller denna form av kommunikativ 

förmåga. De uppger att de sällan är helt på det klara med hur de ska formulera sina tankar, idéer 

och språkliga uttryck. 

 

Där eleverna på det estetiska programmet gärna prövar olika former av visuella uttryck och 

vidgade textuella kommunikationsformer, är eleverna som går på natur- och samhällsprogrammet 

mindre benägna att pröva gränserna för vad de multimodala resurser som står till buds i skolan, 

men även utanför skolan, kan erbjuda. Om denna skillnad i resultatutfallet är beroende av de 
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individer som deltagit i studien, eller om det finns generella drag i elevers val av 

programinriktning och intresse för multimodala kommunikationsformer är en fråga att vidare 

diskutera. Även frågan om det går att få elever mer nyfikna på olika uttrycksformer, att vidga sitt 

läsande och skrivande både vad gäller digitala som analoga texter, är ämne för vidare studier. 

Klart är att elevers behov av ökad kunskap om och förmåga till literacitet inte är kopplat till 

kunskaper i rent tekniska färdigheter, utan till möjligheten att våga och ta sig tid till att tänka, läsa 

och reflektera i ökad utsträckning än vad som nu är fallet. Om detta går att uppmuntra kan 

trenden med vikande läs- och skrivförmåga säkert vändas. 

 

7.1 Fortsatt forskning 

Trots det enorma överflöd av tecken, medier och budskap som vi omges av idag, så är ännu bara 

en del av frågan om språket som svårdefinierad företeelse i våra dagar utredd. För vidare 

forskning inom ämnet media literacy vore det önskvärt att undersöka attityder hos fler elever i 

skolans högre åldrar gällande synen på kommunikation och medier. Att de former av läs- och 

skrivförmåga som vi känner idag antagligen kommer att förändras tycks stå klart, och frågan är då 

vad som ersätter dem. Hur vill unga människor som växer upp i en mediedefinierad värld utöva 

sin meningsproduktion? Är det av vikt att läsa textbaserade analoga romaner, med de berättelser 

som kan tyckas tidlösa, eller sker berättandet till större del via visuella praktiker i framtiden? Hur 

föredrar elever att presentera sina meningsbärande texter? Är det som idag, i analoga texter, eller 

kommer vi se mer av hypertexter i skolans värld? Dessa frågor är bara ett fåtal av alla dem som 

dykt upp under läsningen av teorier om multimodalitet och media literacy, samt under samtalen 

med eleverna som delgett glimtar av sina livsvärldar.  

 
Att genom fenomenologiska och hermeneutiska ansatser se på elevers livsvärldar och deras idéer 

om värderingar, språk, livsmening och sammanhang ger antagligen mycket mer av svar på varför 

de lever som de gör framöver än vad ett stort antal enkäter och skalfrågor kan göra. Det som 

framkommit i denna studie kan kännas igen i de texter som avhandlar kvalitativa studier överlag; 

nämligen den att intervjun leder till att livsvärldar öppnar sig och att det, trots komplikationerna, 

kan ses som en nåd att få ta del av, i detta fall, gymnasieelevers unika kunskaper och erfarenheter. 
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Bilaga 1: 
Frågeställning inför intervju gällande media literacy: 
 

• Vad anser du vara läsförmåga? 
• Vad anser du vara skrivförmåga? 
•  Läser eller skriver du dagligen? Vad? 
• Vilken typ av skrivande sker för hand/med dator/mobil/medialt/digitalt? 
• Vilken typ av läsande sker analogt eller digitalt? 
• Hur påverkar digitala medier ditt sätt att skriva – att arrangera texter/stavning/ 

grammatik/ urvalet av vad du skriver? 
• Påverkar media ditt sätt att kombinera text/bild/ljud? 
• Hur föredrar du att presentera texter i skolan? Genom vanliga Word dokument/  PPT/ 

webbproduktion/ videoproduktion/ hypertexter? 
• Hur kan du använda ditt privata skrivande i skolan? Påverkar det ditt sätt att skriva 

och/eller innehållet som du skriver? 
• Tycker du att det saknas någon uttrycksform i skolan idag? Varför saknar du den? 
• Ska man skilja på språket i skolan och det som används på fritiden? 
• Borde språket förändras snabbare till följd av skrivandets och uttryckens förändring? 
• Vad borde skolan ta tillvara på bättre vad gäller elevers mediala uttrycksförmågor? 
• Känner du att du har andra möjligheter att uttrycka dig privat än i skolan? 
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Bilaga 2: 
Information om examensuppsats gällande Media literacy 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som kommer att ligga till grund för en 
examensuppsats inom Lärarprogrammet på Högskolan Dalarna vt2013.  
 
Denna uppsats kommer att avhandla ämnet media literacy och syftet är att undersöka i vilken 
utsträckning ungdomars mediebruk påverkar deras läs- och skrivförmåga.  
 
Det är av vikt att denna undersökning genomförs med tanke på att dagens ungdomars literacitet 
förändras i snabb takt och denna uppsats ämnar i viss mån ringa in ungdomars egen upplevelse 
av dessa förändringar och de villkor de ställer på läs- och skrivförmågan av idag.  
 
Metod för genomförandet: 
I undersökningen kommer mellan 6-8 elever på gymnasieskolor i Dalarna att delta. Urvalet har 
som mål att vara representativ vad gäller kön och gymnasieprogram som eleverna deltar i.  
 
Ditt deltagande är av vikt då du ingår i den ålderskategori och är engagerad i den utbildning som 
är av intresse för undersökningen.  
 
Ditt deltagande innebär att du deltar i en intervju som utgår ifrån i förväg fastställda frågor som i 
stort ringar in forskningsområdet. Då undersökningen är kvalitativ innebär det att frågor som kan 
leda vidare till ytterligare reflektion och diskussion är välkomna och värderas i denna form av 
undersökning. Intervjun kommer att ta ungefär tjugo minuter per elev, beroende på samtalets 
utveckling.  
 
Efter det att intervjuerna är utförda kommer materialet att sammanställas beroende på de 
kategorier som tycks framkomma i samtalet. Alla deltagare i undersökningen kommer att vara 
anonyma, namn fingeras och det inspelade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet. 
Materialet kommer endast vara tillgängligt för den person som granskar uppsatsen, samt 
handledare. När texten är skriven kommer det inspelade materialet att destrueras. Samtalen 
kommer att spelas in via mobiltelefon och dessa filer kommer att förstöras efter det att materialet 
har skrivits rent. Även det renskrivna materialet kommer att destrueras efter det att uppsatsen är 
godkänd. 
 
Att känna till för dig som deltar: 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av Elisabet Cassel, Villavägen 23, 791 37 Falun. 
023-244 35, 070-241 93 91, ecassel@hotmail.com. 
 
Med stort tack för att du deltar – Elisabet Cassel. 

 
 
 
 
 
 


