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Abstract 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera elevers och lärares förhållningssätt till 

digitala tidningar på internet i en tid då skolor alltmer använder sig av digitala 

informationsverktyg. En enkätstudie har gjorts med elever i en gymnasieklass och en 

kvalitativ intervju har gjorts med läraren i klassen. Resultatet visar att den sociala, 

samhälleliga och mediesituationen påverkar elevernas förhållningssätt till digitala tidningar på 

nätet. Eleverna hade med sig olika vanor hemifrån och upplevelser av tidningen på nätet och 

framförallt spelade tidningens innehåll roll för om eleverna skulle läsa tidningen. I 

samhällssituationen hade läraren olika didaktiska infallsvinklar för användningen av tidningen 

i undervisningssituationer där tidningen användes såväl som mål och medel. Den dagsaktuella 

informationen från den digitala tidningen var en styrka medan språkbruket kunde utgöra ett 

visst hinder för eleverna.  
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”Man kan ligga i princip on-line mot vad som händer 
idag.” Tekniken har gjort det möjligt att koppla 
undervisningen till dagsaktuella frågor på ett helt 
annat sätt än tidigare.1

Man kan ta upp en diskussionsfråga, men du skall ha 
en substans från början och därför kommer du aldrig 
ifrån att man måste kunna om systemen, strukturer och 
hur det är uppbyggt. Men det får inte bara bli det. Om 
det är ett skelett, så måste man bygga ut det. Därför är 
samhällsfrågor bra, för där har du artiklar, som man 
kan utgå från i diskussioner.
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1. Inledning 

I ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan ska varje elev utveckla kunskaper om 

människors livsvillkor. Kunskapen ska både fördjupas och breddas genom att eleven tar del 

av olika samhällsfrågor.3 För att detta syfte ska kunna förverkligas i skolan krävs det att 

skolan arbetar i symbios med samhället i övrigt. Möjligheterna att skapa en aktualitet inom 

ämnet är stor om man ser till de inledande citaten från de intervjuade lärarna. Artiklar från 

tidningar på internet ger elever information, kommentarer och analyser av samhällsfenomen 

som kan fungera som utgångspunkt för problematiseringar inom ramen för 

samhällskunskapen men hur förhåller sig elever till den digitala tidningen? Det förändrade 

medielandskapet har inneburit att papperstidningar i stor utsträckning valt att publicera 

nyheter på internet för att kunna nå unga eftersom att läsandet bland denna målgrupp tenderar 

att minska i omfång.4

                                                           
1 Schullerqvist, 2009, s. 49  

 Här uppstår således ett problemområde där elevernas tidningsvanor 

skapar både möjligheter och hinder för ämnet samhällskunskap. Det finns flertalet faktorer 

som påverkar möjligheterna att aktualisera samhällsfrågor inom samhällskunskapen. 

Läroplaner fastslår ett syfte för ämnet, lärare ser möjligheter med implementeringen av syftet 

mot bakgrund av den digitala teknikutvecklingen som medieföretagen anammar. Samtidigt 

finns det flertalet faktorer som i sin tur påverkar elevernas läsvanor. Hur ser elever och lärare 

på att använda den digitala tidningen i undervisningssituationer? Vilka fördelar och nackdelar 

är undervisningssituationerna belagda med? Den här studien fokuserar på gymnasieelevers 

och lärares förhållningssätt till tidningen på internet och de faktorer som påverkar elevernas 

läsvanor av tidningen på internet i en tid då skolor i stor utsträckning använder sig av digitala 

informationsverktyg i undervisningen. 

2 Idem, s. 44 
3 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam  
4 Hedman, 2008, s. 173  

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam�
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1.1 Tidigare forskning 

Forskningen om ungdomar och medievanor är omfattande och har såväl kvantitativa som 

kvalitativa ansatser. Det kommer ofta medieprognoser om hur mycket människor tar del av 

olika medier, vilka slags medier som används och hur detta har förändrats över tid. För att 

närma mig mitt undersökningsområde kommer jag först att redovisa tidigare forskning om 

ungdomars medievanor för att därefter komma in på de mera kvalitativa studier som redogör 

för hur ungdomar och lärare använder och förhåller sig tidningen.  

1.1.1 Medievanor 

Olle Findahl kartlägger i en undersökning från 2012, ”Barn och ungas medieanvändning i 

Internet-världen”, hur ungdomar mellan 15-24 år använder sig av olika medier. Internets 

tillkomst har pressat sig in mellan de traditionella medierna vilket medfört en mer förtätad 

medieanvändning. En genomsnittlig dag använder ungdomar mellan 15-24 år sig av internet 

148 minuter medan dagstidningsläsandet uppgår till 10 min. Internet är denna grupps 

dominerande medieval och fungerar samtidigt som den viktigaste källan till såväl 

underhållning som information.5 De sociala mediernas inträde i ungdomars liv har påverkat 

de dagliga rutinerna vilket inneburit att en majoritet (75 %) av ungdomar i den tidiga tonåren 

använder sig av sociala medier dagligen. Gällande själva tidningsläsandet mellan åldrarna 12-

31 år samlas denna grupp kring omkring 1 timmes lästid i veckan medan en fjärdedel inte 

läser något alls.6

Denna redovisning av barn och ungas medieanvändning har fördjupats och reviderats av 

andra forskare inom olika kunskapsområden för att kunna nå fram till mera detaljerade och 

kvalitativa resultat av ungas medievanor. Göran Bolin menar att förändringar i teknik inte per 

automatik innebär att ungdomar numera i högre utsträckning få ta del av något nytt innehåll. 

Snarare innebär digitaliseringen av medier att samma ”gamla” innehåll numera kan uppträda 

genom nya kanaler. Den tekniska utvecklingen har inneburit att medieanvändningen har 

mångfaldigats vilket i sin tur innebär att det blir svårare att mäta ungdomars medievanor i en 

tid då användningen blivit alltmer komplex. Frågor som uppkommer från detta kan ha att göra 

med vilka slags medier som skall ingå i mätningar av ungdomarnas medievanor.

  

7

                                                           
5 Findahl, 2012, s. 13-14, 60 

 Ungdomar 

6 Idem, s. 16, 22 
7 Bolin, 2012, s. 118-120  
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kan ta del av nyheter på flera olika sätt, genom flera olika digitala kanaler som i sin tur kan 

vara sammanlänkade med varandra. 

Martin Danielsson menar att det finns en kontinuitet i ungas medievanor vilket i sin tur kan 

avdramatisera talet om den ”digitala generationen”. Datorns inträde i ungdomarnas liv och 

statistiken kring detta hjälper till att nyansera bilden av mediernas effekter på ungdomar.8  De 

otaliga mätningar som gjorts angående ungas medievanor är givetvis till hjälp för forskningen 

men samtidigt menar Danielsson att detta inte räcker för att kunna förklara och förstå varför 

ungdomars medievanor ser ut som dem gör. Det behövs således fler fördjupningar med 

kvalitativa ansatser för att kunna förstå hur medievanorna påverkar ungas vardagsliv. 

Organiserandet av ungas vardagsliv ser emellertid olika ut varför det blir av vikt att försöka 

förstå olika variablers påverkan på ungdomars medievanor. Ungdomars erfarenheter 

hemifrån, kön och ålder är betydelsefulla variabler i sammanhanget. Exempelvis visar 

statistiken att äldre ungdomar i större utsträckning använder sig av internet och att flickor och 

pojkars val av innehåll på internet varierar.9

1.1.2 Tidningsläsning bland unga i hem och skola 

      

Ebba Sundin analyserar i sin avhandling från 2004, ”Seriegubbar och Terrorkrig”, 

förhållandet mellan barn och dagstidningar. Förutom att beskriva och analysera hur 

barnmaterialet ser ut i dagstidningar har hon även beskrivit hur lärares inställning till 

tidningsanvändandet i skolan ser ut och analyserat hur barn uppmärksammar tidningar.10 

Resultatet visar att barnen i åldrarna 10-12 år som möter tidningen i klassrumssituationer är 

positivt inställda till användningen av den. Tillgången till en dagstidning i hemmet visar sig 

vara en ännu större faktor som påverkar barnens läsning av tidningen. Det innehåll i tidningen 

som drar till sig barnens uppmärksamhet handlar mest olika nyheter som olyckor, brott, familj 

och sport.11 Pojkarna föredrog sporten medan flickorna vände sig mer till familjesidorna. 

Könsskillnader fanns således gällande barnens preferenser av innehållet i dagstidningen, 

generellt sett menade dock barnen att nyheterna var viktiga.12

Läro- och kursplaner för grundskolan styr även lärarnas arbete med användningen av 

tidningen i skolan vilket i förlängningen blir en avgörande faktor till om barnen får ta del av 

  

                                                           
8 Danielsson, 2012, s. 106-107 
9 Idem, s. 107-109 
10 Sundin, 2004, s. 14 
11 Idem, s. 228-229 
12 Idem, s. 220 
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tidningen i klassrummet. Huruvida lärarna hade fått ta del av massmediekunskap i sin egen 

lärarutbildning betydde inte så mycket för själva användningen av tidningen tillsammans med 

eleverna. Sammantaget så menar Sundin att såväl den sociala som medie- och 

samhällsituationen påverkar barnens förhållningssätt till tidningen och deras läsvanor. Barnen 

har ett behov av att prata om nyheter och i ett förändrat medielandskap där de digitala 

tidningarna ökar finns det stora möjligheter. Denna teknikutveckling torde även kunna 

reducera den kostnadsproblematik som lärare anser finnas med exempelvis en prenumeration 

av tidningar för skolans räkning.13

1.1.3 Lärares didaktiska tankar   

         

Bengt Schullerkvist och Christina Osbeck tar i sin studie från 2009 ”Ämnesdidaktiska insikter 

och strategier” upp berättelser från bl.a. gymnasielärare i SO-ämnen om hur de anpassar sin 

undervisning i samhällskunskap under rådande digitala förutsättningar. En lärare för fram att 

möjligheterna för digitalt lärande ökar då man istället för att behöva klippa ut artiklar och 

kopiera upp dessa, numera kan föra in dagsaktuella händelser direkt in i klassrummet. På så 

vis sker en koppling till verkligheten och aktuell politik kan då i sin tur diskuteras.14 Andra 

lärare menar att det är av vikt för en samhällskunskapslärare att fånga de dagsaktuella 

händelserna, något som även blivit lättare med hjälp av den digitala tekniken.15

Karin Johansson har i sin mastersuppsats analyserat barns tidnings- och nyhetsläsning på låg- 

och mellanstadiet. Här tog sig lärares didaktiska funderingar kring användandet av tidningen i 

klassrummet utryck i bl.a. att tidningen användes som både medel och mål. Att granska och 

undervisa om hur en tidning är uppbyggd innebär att tidningen är målet med undervisningen. 

Tidningen var även ett medel som kunde användas inom olika ämnen där fokus på 

språkutvecklingen och källkritiska aspekter uppvisades bland lärarna.

   

16

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Mot bakgrund av den redovisade forskningen presenteras ett kumulativt syfte som avser att 

komplettera den tidigare forskningen med avseende på den digitala tidningsanvändningen i 

skolan. Mitt syfte är att beskriva och analysera elevers och lärares förhållningssätt till digitala 

tidningar på internet i en tid då skolor alltmer använder sig av digitala informationsverktyg. 

                                                           
13 Sundin, 2004, s. 229-231 
14 Schullerkvist, 2009, s. 49-50  
15 Idem, s. 66 
16 Johansson, 2009, s. 38-40 
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Mina frågeställningar är:  

1. Hur förhåller sig elever och lärare till tidningen på internet? 

2. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda den digitala tidningen i 

undervisningen? 

3. Hur kan lärandesituationer skapas genom användningen av den digitala tidningen i 

klassrummet? 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  

Studien kommer att utgå från en teoretisk utgångspunkt som härstammar från forskningen om 

ungdomskulturer. Här spelar begreppen makt och motstånd en central roll. Johan Fornäs 

menar att 

Ålders- och generationsbundet motstånd mot vuxnas makt tycks vara en ungdomsfasens 

sega tradition, ideligen sammanvävd med motstånd mot andra maktstrukturer, knutna till 

kön, klass eller etnicitet. Men ofta tas begreppen för givna, som om alla visste vilka som 

gör motstånd mot vad, när det vid närmare eftertanke visar sig finnas en snårskog av 

ytterst skilda perspektiv.17

Ungdomar är således underordnad vuxenheten vilket innebär att denna polaritet är behäftad 

med maktstrukturer som samtidigt utsätts för påtryckningar i form av motstånd från 

ungdomarna. Som en plats för mötet mellan individerna ungdomar och vuxna fungerar 

institutioner (skolan) som en form av arena. I institutionerna skapas ett handlingsfält som i sin 

tur är belagd med strukturella regler som både begränsar och möjliggör handlingar.

 

18  Fornäs 

menar att makten kan fungera som en markör som upplyser ungdomen att den inte är en 

vuxen eller myndig individ.19

Detta kan alla unga uppleva starkt idag likväl som alltid förr, i det att samhället inte 

tilldelar unga människor fullständiga rättigheter och skyldigheter, och tvingar dem att i 

olika institutioner, främst skolan, förbereda sig för vuxenlivet på det sätt samhällets 

dominerande normer föreskriver.

 Upplevelsen från ungdomar innebär att en utgångspunkt skapas 

för deras motstånd gentemot den överordnade. Fornäs menar att 

20

                                                           
17 Fornäs, 1993, s. 13 

   

18 Idem, s. 30-31 
19 Idem, s. 29 
20 Ibid. 
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Mot bakgrund av detta perspektiv kommer begreppen makt och motstånd att jämföras med en 

kamp mellan elever som gör motstånd mot makten som skolan som institution innehar. 

Operationaliseringen av teorin för studien på ett övergripande plan kommer konkret innebära 

att eleverna, i sin strävan att bli fullvuxna medborgare och samhällsindivider, kan tänkas göra 

ett motstånd gentemot vuxenvärlden (lärare) och samhällets normer (ämnesplaner). Eleverna 

kan således vara införlivade med en form av motstånd som kan få konsekvenser för 

samhällets, och därigenom lärarens didaktiska tankar om användningen av digitala tidningar i 

undervisningen. 

1.4 Metod och material  

Som metod för analysen av studien används Lennart Weibulls modell för tidningsläsning och 

vanor. Modellen pekar på en rad olika faktorer som påverkar den enskildes tidningsläsning. 

Weibull menar att den sociala situationen reser frågor om vem jag är, hur mitt vardagsliv är 

organiserat och hur mina fritidsintressen ser ut. Olika livssituationer hos individen skapar 

således olika beprövade och långtgående vanor gentemot vad medierna erbjuder. 

Mediesituationen är av mera föränderlig karaktär eftersom medieutbudet, både vad gäller 

kanaler, form och innehåll, förändras i snabb takt med den digitala utvecklingen vilket 

genererar nya valmöjligheter för den enskildes vanor. Den sociala situationen och 

mediesituationen omgärdas i sin tur av uppställda ramar som faller under samhällsituationen. 

Här skapas förutsättningar för såväl individens situation som för mediernas utbud. Förutom 

stora händelser i samhället inryms här även ekonomiska och politiska trender och 

förändringar som utgör en viktig roll för vanorna.21 Dessa tre faktorer, den sociala situationen, 

mediesituationen och samhällssituationen påverkar således den enskilda människans 

tidningsläsning. Modellen har använts och omarbetats av bl.a. Ebba Sundin som i sin 

avhandling kopplat den till barns läsning och uppfattningar om dagstidningar.22

                                                           
21 Weibull & Wadbring, 2000, s. 15-16  

  Min avsikt 

med Weibulls analysmodell är att operationalisera och anpassa dessa utgångspunkter för 

tidningsläsning, så att den lämpar sig för min studies syften och frågeställningar. Detta gör jag 

genom att skapa och konkretisera olika typer av underliggande faktorer som genom en 

problematisering av Weibulls antaganden, kan tänkas rymmas inom ramen för den sociala 

situationen, mediesituationen och samhällssituationen.  

22 Sundin, 2004, s. 53 
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Inom den sociala situationen tas människans livssituation upp. Situationen i hemmet påverkar 

tidningsvanorna liksom den sociala positionen som människan i fråga innehar.23 Faktorer som 

kan inrymmas i detta fält kan då vara om själva tidningsvanorna som kommer ifrån hemmet 

påverkar elevers förhållningssätt likväl som frågorna om könets betydelse. Mediesituationen 

innehåller faktorer som ställer upp flera valmöjligheter för individen. Detta mot bakgrund av 

att mediernas innehåll och form ökar exceptionellt genom Internets tillkomst.24 Faktorer som 

jag vill undersöka mot bakgrund av detta är elevernas förhållningssätt till dessa möjligheter. 

Vilka slags vanor har eleverna? Vilka preferenser har de? Hur stor roll spelar innehållet och 

vilka tidningar läser dem? Frågorna bör kunna inrymmas i en större kontext som närmar sig 

just elevernas förhållningssätt till den digitala tidningen på internet. Samhällsituationen 

innehåller olika politiska konjunkturer som spelar en stor roll för vanorna.25

 

 De politiska 

konjunkturerna kan exempelvis påverka skolans digitala förutsättningar och förändringar i 

läroplaner. I förlängningen kan också lärarens förhållningssätt spela en viktig roll för 

elevernas möjligheter att ta del av den digitala tidningen i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                      Figur 1.1 Analysmodell för elevers digitala tidningsvanor efter Weibull, 2000.26

                                                           
23 Weibull & Wadbring, 2000, s. 15 

 

24 Idem, s. 15 
25 Idem, s. 16 
26 Weibull & Wadbring, 2000, s. 16 

Samhällssituation 

Skolans förutsättningar för 
digitalt lärande 

Läroplan och lärares förhållning 

Mediesituation 

Elevers preferenser 

Mediers utbud 

Social situation 

Tidningsvanor i hemmet 

Kön 

Den enskildes 
tidningsläsning 

Vanor 
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Modellen kommer således att ligga tillgrund för empirin som jag har samlat in. Avsikten är 

inte att mäta styrkan i de olika faktorerna utan snarare att betrakta faktorerna som viktiga 

komponenter för de empiriska delarna. Den sociala situationen, mediesituationen och 

samhällssituationen är faktorer som påverkar den enskildes tidningsläsning och som bidrar till 

förståelsen av tidningsvanorna. Min förhoppning är att närma mig elevers och i förlängningen 

även lärarens förhållningssätt till det digitala tidningsläsandet.   

Studien har en kvalitativ karaktär eftersom att de frågor som jag vill få svar på främst handlar 

om elevers och lärares uppfattningar om digitala tidningar. Den kvalitativa forskningen gör 

ofta anspråk på att tolka och analysera datainsamlingen för att på så sätt kunna förstå 

människors upplevelser.27 Jag har i studien använt mig av enkäter som riktar sig till elever 

och detta har kompletterats med en kvalitativ intervju som jag gjort med läraren för den 

undersökta klassen. Detta kan ses som en form av triangulering eftersom att jag valt mig att 

använda mig av olika former av datainsamling för att därefter väga samman dessa i analysen 

för att kunna nå en bred bild av informationen.28

Mina metodval kräver en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. Med 

validitet avses främst en form av konsensus gällande vad man säger sig undersöka och vad det 

faktiskt är man undersöker. Instrumentet som konstruerats ska mäta det som man faktiskt 

avser att mäta vilket ställer krav på instrumentets validitet. Den logiska analysen som görs 

 Enkäterna har fungerat som en metod för att 

få in data som syftar till att fånga den sociala situationen och mediesituationen. Detta för att 

kunna samla in data om elevernas förutsättningar och preferenser gällande tidningsläsandet 

(mediesituationen) och samtidigt kunna analysera svaren mot bakgrund av exempelvis 

elevernas förutsättningar hemifrån och könens betydelse (sociala situationen). Den kvalitativa 

intervjun med läraren syftar till att få en mer djupare förståelse för hur läraren tänker 

didaktiskt med användningen av digitala tidningar i undervisningen (samhällsituationen). Här 

finns möjligheten att ställa de didaktiska frågorna om vad, hur och varför läraren i sin 

undervisning använder sig av tidningar på internet och vilka styrkor och svagheter som finns 

med dessa undervisningsformer. Enkäten och intervjun kommer att innehålla en del liknande 

frågeställningar om varför digitala tidningar kan användas i undervisningen varpå jag därefter 

kan föra resonemang om det råder en form av konsensus mellan läraren och eleverna kring 

styrkorna och svagheterna med denna typ av undervisning. 

                                                           
27 Patel & Davidsson, 2011, s. 13-14 
28 Idem, s. 107 



9 
 

med hjälp av innehållet i instrumentet skall kunna kopplas till den teoretiska ramen.29

Reliabiliteten eller tillförlitligheten av instrumentet handlar om att minska eller reducera 

felvärdet av svaren.

 Häri 

ligger en styrka i mitt val av analysverktyg eftersom att de olika områdena fylls med data 

genom olika variabler som omformulerats till frågor för respondenterna. På detta sätt kan 

frågorna tänkas ge en form av validitet eftersom att variablerna svarar mot analysmodellen för 

studien.  

30 Detta är främst ett problem inom kvalitativ forskning eftersom att det 

enda sättet att säkerställa tillförlitligheten är genom att använda sig av fasta värden för måtten. 

Eftersom studien inte enbart innehåller fasta värden behöver studien försöka nå tillförlitlighet 

på andra sätt, framförallt eftersom jag i min studie använder mig av enkäter vilket är den 

metod som har minst möjlighet att kontrollera reliabiliteten i förväg.31

En annan viktig aspekt handlar om möjligheterna till generaliserbarheten av studiens resultat. 

Kan resultaten av studien anses vara representativa? Utgångspunkten för detta förfarande 

innebär att man drar slutsatser av sina svar som förväntas kunna se likadana ut på andra 

urvalsgrupper. Generaliserbarheten är dock inte absolut efterfrågad inom samhällsforskningen 

eftersom att vissa är kritiska till dessa stora och universella lagar som kan tänkas komma 

genom generaliserbara resultat.

 För att väga upp detta 

har jag konstruerat en enkät som jag hoppas kan vara enkel att svara på med en del 

standardiserande och strukturerande frågor som förhoppningsvis inte går att missuppfatta. Till 

detta har jag funnits till hands för respondenterna vid undersökningstillfället för att ge svar på 

frågor om enkäten i syfte att reducera missförstånden med enkäten.  

32 Den här studien har inte heller denna definitiva ansats till 

generaliserbarhet eftersom den bör ses som ett mindre projekt där vikten ligger på hur mina 

exempel är teoretiskt relevanta. Detta innebär att eleverna och skolan som valts ut för studien 

har utmärkande egenskaper som kan tänkas förklara olika faktorer i förhållande till andra 

studier.33

Studien har avgränsats till en klass och en lärare vid en gymnasieskola. Urvalet har att göra 

med de kriterier som jag anser vara av särskilt värde för studiens syfte. Ett annat sätt kan vara 

 Anledningen till varför jag valt att anamma denna typ av förhållningssätt till 

generaliserbarhet av resultatet, är att jag vill kunna pröva hur individers tidningsvanor ter sig 

när det kommer till det faktum att eleverna i klassen har tillgång till en egen dator i skolan.  

                                                           
29 Patel & Davidsson, 2011, s. 102-103 
30 Idem, s. 103 
31 Idem, s. 103 
32 Denscombe, 2004, s. 171-172 
33 Denscombe, 2004, s. 171 
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att välja ut flera skolor som innehåller olika kriterier om t.ex. elevantal och lokalisering, detta 

urval kan därefter möjliggöra en jämförelse genom en komparativ metod.34

2. Bakgrund 

  Jag har valt att 

försöka få en djupare förståelse av den insamlade datan vilket jag anser ska ha företräde 

gentemot andra former av metoder som kunnat komma till stånd om jag valt ett bredare 

undersökningsområde med flera klasser. Syftet i studien är att beskriva och analysera elevers 

och lärares förhållningssätt till digitala tidningar på internet i en tid då skolor alltmer använder 

sig av digitala informationsverktyg. Gymnasieklassen som valts ut för undersökningen 

innehåller kvaliteter som på olika sätt ger legitimitet åt studiens syfte. I klassen finns både 

pojkar och flickor som har olika erfarenheter av tidningsläsning som kan verka som variabler 

för undersökningens analys. Skolan använder sig dessutom av digitala läromedel där eleverna 

har tillgång till en personlig dator för lärandet vilket berikar uppsatsens syfte då de 

förmodligen i större utsträckning använder sig av digitala tidningar på internet. Eftersom den 

undersökta klassen dessutom är en åk 1 på gymnasiet finns även en intressant möjlighet att 

undersöka hur deras tidigare medievanor såg ut innan de började gymnasiet. Dessa faktorer 

anser jag ha en större nytta för syftet i studien än om jag valt att inrikta studien på jämförelser 

mellan olika skolklasser i olika områden. Resultatet kan således visa på gymnasieelevers 

förhållningssätt till tidningar på internet samt bidra till en didaktisk syn på lärandet av den 

digitala tidningen i klassrumssituationer vilket är intressant utifrån en lärares perspektiv.   

2.1 Tidningars roll och framväxt 

Under 1800-talet startar en utveckling som kan kallas för den moderna pressens framväxt i 

Sverige. Tidigare hade tryckfrihetsförordningens inträde i Sverige under 1700-talet drivit bort 

restriktioner och censur vilket i förlängningen innebar en mer fri politisk debatt. Innehållet i 

tidningarna breddades och en allt större skara av läskunniga människor kunde nu ta del av 

nyheter och åsikter. Tidningsmarknaden utvecklades i snabb takt och de teknologiska 

innovationerna som togs i bruk under industrialiseringen möjliggjorde massproduktion som 

kom att öka upplagorna. Med hjälp utav utländska förebilder grundades Aftonbladet och 

Dagens Nyheter under 1800-talet som lite senare fick flera efterföljare ute i landet. 35

                                                           
34 Idem, s. 180-181 

 Flera 

tidningar började i mitten av 1900-talet att brottas med ekonomiska svårigheter tillföljd av en 

alltmer tätnande konkurrens. Detta ledde till diskussioner kring statligt presstöd för vissa 

35 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s. 54-59 
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tidningar. Att staten skulle träda in med ekonomiska bidrag var inte okontroversiellt. Ingrepp i 

tidningsmarknaden medförde en snedvriden konkurrens som var föremål för en intensiv 

debatt. Huvudargumentet för detta ingrepp försvarades med yttrandefrihetsargument.36

Pressens utveckling fortsatte dock med nya grepp som innebar en anpassning för en ny typ av 

tidningsläsning. Tabloidpressen eller kvällspressens inträde i Sverige innebar flera 

upplagerekord och förklaringarna till detta var flera. Framförallt var formspråket i tidningen 

förändrat och anpassat för läsaren där bilder blev framträdande vilket gjorde tidningarna 

populära. Senare under 1990-talet föddes även olika gratistidningar skilde sig gentemot övriga 

tidningar, inte bara därför att de var gratis för konsumenterna utan även för att deras 

redaktionella arbete såg annorlunda ut. Till exempel så saknade gratistidningarna politiska 

ledare i tidningen.

 

37

Tidningens roll i samhället kan ses som ett slags viktigt forum där medborgare och 

beslutsfattare möts för diskussioner vilket på så sätt gagnar de demokratiska inslagen i 

vardagen.

   

38 Att ett forum skapas för politisk debatt i tidningar ger inte hela bilden av dess 

betydelse för demokratin, av betydelse är också att kunna se och analysera vad som för 

läsaren är av vikt i tidningen. Mellan exempelvis 1979-1999 var tendensen att folk var mer 

intresserade av lättsamma ämnen medan intresset för politik minskade. Det viktigaste 

innehållet i dagstidningar var främst inrikes- och utrikesnyheter.39 I början av 2000-talet 

noterades svikande läsvanor bland allmänheten vilket avspeglas i att dags- och 

kvällstidningarnas situation förändrats och där den alternativa tidningsläsningen i form av 

gratis- och nättidningsläsningen ökade.40

2.2 Utvecklingen mot det digitala 

     

Den starka tron på att internet skulle ersätta de traditionella tidningarna gjorde att alltfler 

tidningar började erbjuda tidningar digitalt. Aftonbladet var 1994 först ut i Sverige bland 

kvällstidningarna och Helsingborgs Dagblad var pionjär bland dagstidningarna när de 

lanserade tidningen på internet 1995.41

                                                           
36 Idem, s. 71-72 

 Att internetanvändningen ökat hör samman med det 

faktum att alltfler har tillgång till en dator samt uppkopplingar mot nätet. Denna utveckling 

37 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s. 75-77 
38 Bergström, 2000, s. 74.  
39 Strid, 2000, s. 80-81  
40 Sternvik, Weibull & Nilsson, 2005, s. 93-94 
41 Hadenius, Weibull & Wadbing, 2008, s. 79 
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har medfört att olika medieföretag nu tvingats införa nya strategier för att hävda sig på 

marknaden gentemot andra konkurrenter. Satsningarna som görs på tidningar på internet kan 

förklaras utifrån det att tidningarna på detta vis kan nå en större läsekrets och även ungdomar 

vilket kan stärka tidningens roll på marknaden.42 Den digitala utvecklingen är inte enbart 

förlagd till den personliga datorn utan inbegriper även mobiltelefonen där brukare kan ta del 

av nyheter. Tendensen i stort kring Internets utveckling är att många nya innovationer som 

lanseras på marknaden för kommunikation ganska omgående traditionaliseras av medierna.43

2.3 Digitaliseringen av skolan 

  

De snabba förändringarna inom medier i samhället skapar även nya möjligheter och 

utmaningar för skolorna. Jan Hylén menar att skälen till digitaliseringen eller behovet av att 

investera i IT-satsningar för skolan kan sägas rymma inom fyra huvudargument. Det första 

handlar om det samhällsekonomiska behovet som handlar om att skolan ska kunna förse 

samhället med utbildad arbetskraft som innehar de efterfrågade kompetenserna. Det andra 

handlar om ett rättviseskäl där införandet av IT i skolan kan skapa bättre förutsättningar för en 

likvärdig skola där de digitala klassklyftorna nedmonteras. De två sista argumenten handlar 

om att med hjälp utav IT i skolan så kan effektiviteten i lärandet höjas samt att kvaliteten på 

lärandet . Argumenten är således av både politisk och pedagogisk karaktär.44

Digitaliseringen har i grunden förändrat våra vanor av att kommunicera och hur vi tar del av 

nyheter och underhållning. Inom skolans värld har framförallt de administrativa uppgifterna 

omformats till smidigare processer medan undervisningssituationerna inte ryckts med i 

samma utsträckning även om man med stor sannolikhet kan säga att de kommer att öka. En 

trend inom skolområdet är att innehållet numera har frigjort sig från sina ursprungliga 

förpackningar vilket på så sätt skapat nya möjligheter till förändringar inom 

utbildningssektorn. Tidningar som förr enbart fanns i pappersformat finns nu i stor 

utsträckning tillgängliga som nätupplagor och är dessutom gratis.

  

45

 

      

 

                                                           
42 Hedman, 2008, s. 169-173  
43 Hedman, 2008, s. 182 
44 Hylén, 2012, s. 11 
45 Idem, s. 109-111 
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3. Elevers förhållningssätt till digitala tidningar 

Eleverna i klassen som svarat på enkäten består utav 15 killar och 11 tjejer, sammanlagt 26 

elever. Enkäten bestod utav 21 frågor där vissa av frågorna var av öppen karaktär där eleverna 

gavs möjligheten till att utveckla sina svar. Eleverna fick en genomgång av enkäten under en 

lektion och under tiden fanns jag tillgänglig för att besvara eventuella frågor och göra 

förtydliganden. Valet av upplägget med enkäten motiverar jag med att det är intressant för 

studien att kunna presentera tankar och resonemang utifrån elevernas perspektiv. Därför 

kommer jag att presentera vissa av svaren med citat i anslutning till själva frågan. Avsnittet 

inleds med att presentera bakgrunderna hos eleverna där tidningsvanor hemifrån och kön 

redovisas, här kommer även elevernas övriga medievanor att presenteras. Därefter kommer ett 

avsnitt om innehållets betydelse i tidningarna för eleverna att redovisas för att sedan övergå i 

elevernas upplevelser av tidningarna på internet. En sammanfattning och analys av elevernas 

förhållningssätt till digitala tidningar på internet presenteras till sist i 3.4.   

3.1 Elevernas medievanor 

Avsikten med det här avsnittet är att presentera vilka tidningsvanor som eleverna har med sig 

hemifrån samt att beskriva hur elevernas medievanor ser ut. Exempelvis vad eleverna läser, 

hur de använder sig av internet och om de diskuterar innehållet i tidningen med andra. Hälften 

av de tillfrågade eleverna uppgav att deras familj prenumererade på en tidning och de flesta 

angav att familjen prenumererade på Hallandsposten. Som vi sett tidigare spelar tillgången till 

tidningen i hemmet en viktig roll för läsningen av den men som tabell 1.0 visar så spelar inte 

prenumerationen någon stor roll för eleverna eftersom att ungefär hälften av eleverna inte 

läser tidningen i hemmet. Den sociala situationen påverkar således inte i någon större 

utsträckning roll för elevernas läsning av tidningen eftersom att större delen av eleverna, såväl 

killar som tjejer, inte har med sig några läsvanor av tidningen från hemmet. 

Tabell 1.0 Antalet elever vars familj prenumererar på tidning och hur ofta eleverna läser tidningen 
uttryckt i absoluta tal.  

 

 

 

 

Läsvanor                      Killar                 Tjejer 

Ja, ofta                            2                         1 

Ja, sällan                         1                         2 

Nej                                   4                         3 

Antal                               7                          6 
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Nästa fråga handlar om elevers internetvanor, dvs. vad eleverna först och främst gör när de 

går in på nätet. Att fråga elever om ett specifikt svar på detta kan vara problematiskt främst 

utifrån den konvergens som råder inom medier i allmänhet.46 Ambitionen var ändå att skapa 

så tydliga kategorier som möjligt för eleverna att förhålla sig till. 24 av 26 elever uppgav att 

de först och främst kollade sociala medier när de gick in på nätet, övriga två uppgav att de 

först och främst kollade mailen. Samtidigt kan vi inte bortse från det faktum att de sociala 

medierna möjliggör en förkovring av nyheter och information som stod som övriga alternativ 

till frågan. Mot bakgrund svarsfrekvensen på frågan kan vi dock konstatera att de sociala 

medierna skapar en vana hos eleverna när de går in på nätet som bekräftar bilden av att det 

skapats en rutin kring dessa medier hos ungdomar i den tidiga tonåren.47

Tabell 1.1. Elevers läsning av tidningar på nätet uttryckt i absoluta tal.  

 Väl inne på internet 

lockar inte tidningarna elevernas uppmärksamhet i någon större utsträckning. Lite mer än 

hälften av eleverna i klassen uppgav att de läser tidningen på nätet. Intressant i sammanhanget 

är att fyra av sex elever som uppgav att de läste papperstidningen i hemmet även läser den på 

nätet vilket kan tolkas som att deras tidningsvanor är oberoende av mediets form. 

 

 

 

Att beskriva elevers läsning av tidningar på internet är intressant men samtidigt problematiskt. 

Elever kan med ett knapptryck få upp en tidningssida och scrolla sig igenom rubriker och 

innehåll vilket kanske inte innebär att man ”läser” tidningen noggrant. För att få tydligare 

klarhet i detta problem ställde jag en kompletterande fråga som handlade om hur länge 

eleverna i så fall läste tidningen. Eleverna fick svara i antal minuter och majoriteten av 

eleverna hamnade i intervallen 10-20 minuter åt gången. Två stycken svarade att de läste 

mellan 1-5 minuter och två stycken läste tidningen i 30 minuter eller mer åt gången. 

Resultatet visar att majoriteten av de som läste tidningen på nätet i klassen ligger inom den 

tidsram som personer mellan 15-24 år ägnar åt dagstidningar en genomsnittlig dag där den 

totala medieanvändningen uppgår till 6h och 23 minuter.48

                                                           
46 Teljas, Jonsson & Enlund, 2008, s. 221 

 Gällande vilken slags tidning som 

47 Findahl, 2012, s. 16 
48 Findahl, 2012, s. 13 

Läser                                              Totalt 

Ja                                                        14                                          

Nej                                                     12 

Antal                                                  26 
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eleverna oftast läser så hamnar aftonbladet i topp. Aftonbladet på nätet grundades 1999 och 

har sedan dess växt i snabb takt. Kalle Jungkvist menar att  

Det bygger på en blandning av nyheter och information, dramatik och känslor, 

underhållning och service – i stort och smått. En blandning som då den är väl utförd 

överraskar, roar, retar och ger kunskap. Detta koncept passar ännu bättre på nätet.49

Hur länge åt gången som eleverna läser tidningen på nätet är som sagt svårt att få någon direkt 

klarhet i eftersom att det dels kan vara svårt för eleverna att räkna ut detta i antal minuter och 

dels för att frågan som sådan inte innehöll någon precisering kring hur ”noggrant” som 

eleverna läste tidningen. Vad man dock kan konstatera är att lite drygt halva klassen läser 

tidningar på internet och att längden varierar vilket tyder på att det finns olika vanor kring 

denna typ av medieanvändning. Vad eleverna läser om i tidningarna återkommer jag med i 

kapitel 3.2. Digitaliseringen av medier i allmänhet och digitaliseringen av skolan i synnerhet 

flyter in i varandra men skapar samtidigt olika förutsättningar för digitalt lärande beroende på 

i vilken utsträckning som skolor har blivit digitaliserade.

 

50

Tabell 1.2 Användningen av tidningar på lektioner innan tillgången till en personlig dator uttryckt i 
absoluta tal. 

 Med skolor som blivit 

digitaliserade kan en personlig dator till elever ses som ett tänkbart mätinstrument men 

samtidigt behöver inte detta innebära att användningen av tidningar i undervisningen ökar. På 

frågan om i vilken utsträckning som eleverna använde sig av tidningen på lektionerna innan 

de fick tillgång personliga datorer i skolan svarade samtliga, med undantag av fyra bortfall, att 

tidningar sällan användes på lektionerna. 

 

 

 

 

 

Lärarens inställning kan i denna kontext ses som en variabel som påverkar likvärdigheten i 

diskursen om digitaliseringen av skolan.51

                                                           
49 Jungkvist, 2000, s. 187 

 Måhända att elevernas tidigare skolor kommit olika 

50 Hylèn, 2012, s. 11 
51 Hylén, 2012, s. 11 

Användning                                                         Totalt 

Ofta, vi använde papperstidningar                     0 

Sällan, vi använde papperstidningar                  13 

Ofta, vi använde tidningar på nätet                   0 

Sällan, vi använde tidningar på nätet                9 

Antal                                                                        22 
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långt i digitaliseringen och användningen av IT i undervisningen men lärarens inställning går 

inte att bortse ifrån. Mer om lärarens didaktiska tankar om detta återkommer jag till i kapitel 

4. Vi kan i detta sammanhang således anta att det inte är tidningen i sig som avgör hur 

frekvent de användes under lektionerna innan eleverna fick tillgång till en personlig dator.  

På frågan om eleverna använder sig av digitala tidningar på nätet under 

samhällskunskapslektionerna nuförtiden svarade merparten av klassen att den används ibland. 

Samtidigt så svarade vissa att den digitala tidningen inte används vilket är intressant i sig. 

Förklaringarna kan säkerligen vara många men mot bakgrund av vad eleverna svarade att 

tidningen användes till så kan man anta att vissa elever kanske inte använder just den digitala 

tidningen till att leta fakta eller information. Eleverna som svarade att de digitala tidningarna 

användes under samhällskunskapslektionerna gavs möjligheten att ge exempel på vad 

tidningen användes till. Ett resonerade svar kring frågan gavs av en elev. 

För att kunna veta vad som sker i världen för att kunna skriva arbete och göra analyser 

och ge åsikter om hur läget kan förbättras.                                                              

De flesta av de andra svaren från eleverna var mer korta och koncisare och här framträdde två 

olika slags kategorier som är intressanta att beakta. Eleverna uppgav till större delen att de 

använde tidningen till att leta fakta alternativt att leta information. En intressant aspekt av 

svaren är om eleverna gör någon distinktion mellan att leta fakta och leta information i 

tidningen. För att ta ett exempel så kan en nyhet bestå av information av en händelse och 

samtidigt kompletteras med en faktaruta som kan ge en slags bakgrund eller andra 

upplysningar kring händelsen. Nyhetshändelser som eleverna tar del av genom tidningen på 

nätet var föremål för nästa fråga som handlade om eleverna brukar diskutera nyhetshändelser 

med andra i skolan. Majoriteten hade för vana att diskutera detta och främst gällde detta 

killarna i klassen. 

Tabell 1.3 Antalet elever som brukar diskutera nyhetshändelser med andra i skolan uttryckt i 
absoluta tal. 

 

 

 

Frekvens                  Killar                  Tjejer 

Ja, ofta                         1                        0 

Ja, ibland                     13                      7 

Nej                                1                        4 

Antal                           15                       11 
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Att elever diskuterar nyheter med föräldrar eller kompisar i klassen är en ganska vanlig 

företeelse enligt tidigare studier inom området.52

3.2 Tidningens innehåll 

 Elevernas vanor av kring medier i allmänhet 

och digitala tidningar i synnerhet har därmed redovisats. Mot bakgrund av dessa vanor 

kommer själva innehållets betydelse att diskuteras i nästa del.  

Vad läser eleverna i tidningen om och hur viktig roll spelar innehållet för att eleverna skall 

vilja läsa tidningen? En inledande fråga som kan vara intressant att knyta an till svaren i 

föregående tabell var om eleverna följde någon nyhetshändelse under det gångna året. Att 

följa någon nyhet kan innebära att nyheten varade en längre tid och följdes upp genom flera 

artiklar. Denna information gavs inte till eleverna men samtidigt visar svaren att det till största 

del rådde en konsensus kring att nyheterna som följdes var av just den karaktären. Bland 

killarna i klassen svarade 7 av 15 att de följt en nyhetshändelse under året och bland tjejerna 

var det 3 av 11. De konkreta exempel på nyhetshändelser som följdes gavs uteslutande av 

killarna i klassen. Vissa uppgav att de inte riktigt kunde minnas eller att det fanns många 

nyhetshändelser. Jag redovisar här ett fyra exempel på nyhetshändelser som killarna uppgav 

att de följt under det gångna året. 

Breivik i Norge följde jag 

USA:s presidentval 

När Erik Almqvist fick lämna sina uppgifter i SD 

Parken Zoo 

De tre översta nyhetshändelserna i svaren från eleverna gavs ett stort utrymme i olika digitala 

medier under 2012. Bilderna från SD var ett exempel på hur en nyhet ofta delades av mellan 

medieanvändarna.53 Att dela stora nyheter från ett medium till ett annat illustrerar den 

medieförtätning som Göran Bolin påpekar utgör ett hinder för mätningen av ungdomarnas 

specifika medievanor.54

                                                           
52 Sundin, 2004, s. 185-186 

 Att försöka göra några former av kategorier utifrån elevernas svar 

kan innebära problem med gränsdragningar men väldigt förenklat kan man säga att 

händelserna kan tänkas inrymmas under kategorier som politik, katastrofer och skandaler. Vid 

tidigare studier har svaren på liknande frågor fått liknande svar i den meningen att svaren ofta 

53 http://gd.se/nyheter/1.5435026-sd-zlatan-breivik-och-estelle-har-ar-arets-surfhojdpunkter  
54 Bolin, 2012, s. 118-120 

http://gd.se/nyheter/1.5435026-sd-zlatan-breivik-och-estelle-har-ar-arets-surfhojdpunkter�
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knutits an till aktuella händelser som ligger nära i tiden.55

Vad eleverna tycker är intressantast respektive tråkigast att läsa om i tidningen på nätet var 

föremål för nästa fråga. Frågorna var av öppen karaktär vilket möjliggjorde att eleverna i sina 

svar kunde ange flera typer av kategorier. Här framträdde en viss skillnad mellan killarna och 

tjejerna i klassen. 9 av de 15 killarna i klassen angav att sport var det intressantaste i tidningen 

medan övriga svar, som var i klar minoritet, rymde kategorier som politik, katastrofer och 

olyckor. Bland tjejerna i klassen var kategorierna mer utspridda. Politik nämndes 

överhuvudtaget inte och sport och mode fick stå tillbaka till förmån för katastrofer och 

olyckor som båda återfanns 4 gånger av de 11 tjejernas svar. En av tjejerna i klassen gav ett 

svar som kan tänkas rikta sig mer till mediets format än till själva innehållet 

 Just tidsaspekten bakåt i tiden, 

tillsammans med nyhetens dignitet och spridningsmöjligheter på nätet kan möjligtvis ha varit 

en av faktorerna i svaren från eleverna. 

Det står lagom mycket text på nätet där den går rakt på sak. I tidningar man får i brevlådan 

tycker jag dem drar ut på orden.   

Denna tjej i klassen verkade vara nöjd över den direkta rapporteringen som hon fick från 

tidningen på nätet vilken överensstämmer med hur webbaserade tidningars format fungerar. 

Den digitala tidningen arbetar utifrån ständiga deadlines med tydliga händelser där tonen kan 

vara lättsam och oftast kortfattad när det kommer till texten.56

Politik kanske men sånt måste vi ju veta 

 Trots att elevens svar inte var 

representativt för klassen kan ändå svaret bidra till en viss förståelse till varför det digitala 

formatet på tidningar kan tänkas tilltala elever i gymnasieskolan. Det som eleverna uppfattade 

som tråkigast i tidningen handlade för killarnas del mest om kultur och politik. Bland tjejerna 

hamnade ämnet politik i topp av det tråkigaste i tidningen följt av sport. En tjej framförde  

Ett intressant svar som kan tolkas som att politik i sig var tråkigt att läsa om i tidningen men 

att det ändå var av vikt för eleven i anslutning till samhällskunskapen. Mot bakgrund av 

tidigare svar handlade nästa fråga om hur stor roll som innehållet i tidningen spelar för 

eleverna om de ska läsa tidningen. Här visar det sig att majoriteten av klassen menar att 

innehållet har betydelse.  

                                                           
55 Sundin, 2004, s. 220 
56 Nygren, 2008, s. 157-158 
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Tabell 1.4 Hur stor roll som innehållet i tidningen spelar bland eleverna i klassen uttryckt i 
absoluta tal. 

 

 

 

  

Tidningen på nätet måste således i stor utsträckning vara belagd med ett innehåll som tilltalar 

eleverna för att de ska vilja läsa den. Detta innebär att mediesituationen påverkar elevernas 

läsvanor av tidningen på internet. Mot bakgrund av detta går vi nu in på elevernas upplevelser 

av digitala tidningar i skolan.  

 3.3 Upplevelser av tidningen 

Nästan 70 % av eleverna i klassen tycker att det är viktigt att använda sig av tidningen under 

samhällskunskapslektionerna. Frågan innehöll två bortfall och eleverna fick möjligheten att 

utveckla sina svar och ge kommentarer varför de ansåg att det var viktigt eller inte.  

Tabell 1.5 Elevers inställning till användningen av tidningar på nätet under 
samhällskunskapen uttryckt i absoluta tal. 

 

 

 

Förklaringarna till varför eleverna i klassen ansåg att det var viktigt att använda sig av 

tidningar på nätet var varierande och kan sägas rikta sig till olika aspekter av 

samhällskunskapen. Vissa beskrev vikten av tidningen i ganska så allmänna termer som ofta 

är förknippat med tidningar. Nedan kommer tre generella svar från tjejerna i klassen som kan 

sägas vara representativa. 

Man lär sig mer, man får en bild av vad som händer i världen 

Om vi pratar om någon nyhet kan det vara intressant att veta mer om den 

Man måste veta vad som händer runt om i världen för att man ska skriva arbete och diskutera, 
hänga med  

Betydelse                                   Killar                   Tjejer 

Spelar stor roll                             6                           8                   

Spelar viss roll                              7                          3 

Spelar ingen roll alls                    2                          0 

Antal                                              15                         11 

Inställning                              Totalt 

Viktigt                                       16  

Inte viktigt                                8 

Antal                                         24 
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För tjejerna i klassen handlade användningen av tidningen således om att lära sig mer av vad 

som händer i världen och att kunna fördjupa sig mer i nyheterna som diskuterades. Samtidigt 

så kunde informationen från tidningarna fungera som underlag för det praktiska arbetet under 

lektionerna. Killarnas svar såg lite annorlunda ut men rörde sig inom samma förklaringar som 

tjejernas även om vissa svar inte direkt handlade om att man lär sig mer om vad som händer i 

världen. En kille menade att  

Man slipper läsa den hemma och den tar mest bara intressanta saker     

En annan kille förde fram att användningen av tidningar underlättar för honom att göra 

jämförelser 

Det kan vara bra att jämföra, det är lätt att journalister förfinar sanningen  

Här kan spåras ett källkritiskt förhållningssätt som kan förverkligas genom användningen av 

tidningen och som dessutom är en viktig del av samhällskunskapen när det kommer till 

avsnitten kring mediers funktion i samhället.57

Vi hittar vår fakta och samhällskunskap på andra hemsidor 

 Av de som menade att det inte var viktigt att 

använda tidningen under samhällskunskapen framkom framförallt två intressanta svar från 

killarna. 

Det finns andra sidor som specificerar sig mer om samhällskunskap 

Om svaren grundar sig i elevernas uppfattning om vad samhällskunskap verkligen är går inte 

att klargöra utifrån frågan men svaren bidrar till intressanta frågor som rör just ämnet 

samhällskunskap. Vilka sidor som eleverna menade bidrog till samhällskunskap framgår inte 

men uppenbarligen kan svaren ge sken av att just tidningar inte är det främsta verktyget för 

eleverna att använda sig av när det kommer till lärandet inom samhällskunskapsämnet. Svaren 

menar jag, även om detta ligger utanför studiens ram, bidrar till de didaktiska funderingar som 

finns kring ämnets avsaknad av en specifik utgångspunkt eller kärna.58

                                                           
57

 Vad är egentligen 

samhällskunskap? Får eleverna kunskaper om samhället genom tidningen på nätet eller finns 

det andra kunskaper om samhället som framkommer genom andra hemsidor som dessa elever 

tycker är viktigare? Här finns flera aspekter att fördjupa sig inom den didaktiska forskningen 

av ämnet samhällskunskap. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam 
58 Vernersson, 1999, s. 51 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam�
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Enkäten avslutades med att eleverna ombads att komma med egna förslag på hur tidningen på 

nätet kunde användas i samhällskunskapen. Svarsfrekvensen var låg eftersom endast två killar 

i klassen gav några förslag men jag tycker ändå att det är intressant att lyfta fram förslagen 

eftersom att alla svar som utgår från elevernas intresse är viktiga att beakta ur ett didaktiskt 

perspektiv. 

För att hitta viktiga intervjuer om politiker 

Varannan vecka har man frågor om vad som hänt nutidskryss 

Svaren kan ses som intressanta i den meningen att förslagen rör sig inom de exempel som 

eleverna tidigare uppgett kring användningen av tidningarna på lektionerna. Exempelvis att 

det dels är viktigt för att kunna få reda på vad som händer i världen och dels att eleverna i 

klassen redan använder sig av tidningen på lektionerna för att finna fakta och information.  

3.4 Sammanfattning  

Kapitlet har beskrivit och analyserat elevernas förhållningssätt till tidningar på nätet. 

Elevernas svar på enkäten har legat tillgrund resultatet kring elevernas medievanor, 

innehållets betydelse och upplevelserna av användningen av tidningar under 

samhällskunskapslektionerna. Faktorerna som påverkar elevernas vanor kommer i detta 

avsnitt att diskuteras mot bakgrund av svaren i en sammanfattning. Vi börjar med den sociala 

situationen som innehåller faktorer som elever har med sig hemifrån. I studien handlade detta 

om elevens familj prenumererade på en tidning och om eleven i så fall läste tidningen. 

Eftersom det visade sig av hälften av eleverna som hade tillgång till en tidning i hemmet inte 

läste den så spelar således denna faktor inte så stor roll för elevernas läsvanor.  

Att kolla de sociala medierna utgjorde en tydlig vana hos eleverna, denna vana var mycket 

större än när det kom till läsningen av tidningen på nätet. En knapp majoritet av klassen 

uppgav att de läste tidningen på nätet och de flesta av dem läste tidningen mellan 10-20 

minuter per gång. En klar skillnad mellan killarna och tjejerna fanns när det kom till 

betydelsen av innehållet i tidningen. Killarna läste mest om sport medan tjejerna tyckte att 

katastrofer och olyckor vara mer intressant. Bland det tråkigaste i tidningen återfanns 

framförallt kultur och politik bland killarna medan tjejerna menade att politik och sport var 

tråkigast. En övervägande majoritet av eleverna i klassen medgav att innehållet i tidningen 

spelar roll för om de ska läsa tidningen. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att 
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mediesituationen, som innehåller mediers utbud, har en framträdande roll för elevernas 

läsvanor.    

Elevernas tidigare erfarenhet av användningen av tidningen på lektionerna såg olika ut men 

samtliga uppgav att de sällan användes, vare sig det gällde papperstidningen eller tidningen på 

nätet. En övervägande del av såväl killarna som tjejerna i klassen menade att det var viktigt att 

använda sig av tidningen i samhällskunskapslektionerna. Samtidigt så menade 8 elever i 

klassen att tidningen på nätet inte användes under deras samhällskunskapslektioner. Dessa 

svar blir intressanta att diskutera i samband med samhällssituationen där lärarens inställning 

blir en viktig förklaringsfaktor, detta kommer att redovisas i kapitel 4. Vad vi dock kan anta 

utifrån elevernas svar från enkäten är att samhällsituationen och i synnerhet då lärarens 

inställning är av betydelse eftersom att tidningen i sig, vare sig den är i pappers- eller digital 

form, inte är en avgörande faktor för användningen av den under lektioner.    

Utgångspunkten för detta kapitel har varit att beskriva och analysera elevernas 

förhållningssätt till de digitala tidningarna på nätet. Detta för att få en bild över deras vanor, 

deras tankar om innehållet samt deras upplevelser av tidningen på nätet. För att få en bredare 

bild av hur dess användning ser ut i skolan behövs även lärarens tankar och erfarenheter 

redovisas för att analysmodellen om faktorerna ska kunna bli fulländad. Det är därför som 

lärarens inställning och didaktiska tankar kring tidningar på nätet utgör innehållet i nästa 

kapitel i studien. 

4. Samhällets ramar – ämnesplanen för samhällskunskap 

Inom ramen för begreppet samhällssituationen i analysmodellen återfinns de ramar som 

samhället ställt upp. Faktorer inom samhällsituationen handlar om ämnesplanens innehåll, 

skolans förutsättningar samt hur lärarens inställning till att förverkliga detta innehåll ser ut. Vi 

kan konstatera att ämnesplanen för samhällskunskap för gymnasieskolan föreskriver att 

eleven bl.a. skall ta del av olika samhällsfrågor.59

                                                           
59 

 Medier i allmänhet och tidningar på nätet i 

synnerhet är ett verktyg för att kunna förverkliga detta mål eftersom skolan på så sätt kan 

verka i symbios med samhället i övrigt. Ämnesplanen innehåller dock inga preciseringar om 

hur dessa syften skall förverkligas utan det kan snarare ses som en upplysning om varför 

eleverna skall ta del av exempelvis samhällsfrågor. Det står således läraren fritt att konstruera 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam�
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och använda sig av olika metoder för detta ändamål. Därmed ska vi närma oss de didaktiska 

angreppssätt som läraren behöver formulera för undervisningen inom samhällskunskap.  

Didaktik för lärare innehåller ofta de klassiska frågorna om vad, hur och varför ett visst 

lärande ser ut som det gör. Det handlar om att legitimera ämnet, välja ett urval inom ämnet 

samt att välja en lämplig metod för lärandet.60

Skolan ska förse sina elever med kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 

möjliggör framtida förnuftigt handlande, socialt ansvarstagande och ett personligt 

tillfredställande liv. Det tycker nog alla. Men vad utbildningen ska innehålla och hur 

innehållet ska presenteras för att man ska nå detta mål är föremål för ändlös debatt.

 Som ovan nämnt ges ett kort svar på frågan om 

varför medier bör användas i undervisningen med hänvisning till ämnesplanen. 

Ämnesdidaktiken rymmer även andra viktiga frågor om vad som skall användas och hur detta 

i sin tur skall användas. Arfwedson & Arfwedson menar att  

61

Följande kapitel syftar till att undersöka hur gymnasieklassens lärare besvarar de ovan 

nämnda didaktiska frågorna. D.v.s. hur, vad och varför läraren använder sig av de digitala 

tidningarna i undervisningen i samhällskunskap.   

    

4.1 Lärarens didaktiska angreppssätt 

Intervjun genomfördes på den berörda skolan under stillsamma former efter lektionens slut. 

Läraren fick ta del av frågorna som redovisas i en bilaga i slutet av studien. Frågorna var av 

öppen karaktär vilket gav läraren möjligheten att tänka och resonera ganska fritt och vid de 

tillfällen som ett förtydligande behövdes korrigerade jag detta under själva intervjun. 

Läraren var inne på sitt åttonde år som lärare och använder sig av tidningar på nätet i 

undervisningen. Ibland för att hålla aktualiteten uppe genom att eleverna får se och söka efter 

vad som det skrivs om just nu. Detta genom att göra utblickar mot olika delar av världen samt 

att jämföra vad tidningar i olika länder skriver om för att se om de använder sig av samma 

huvudrubriker. Under lärarutbildningen fick läraren i fråga inte någon specifik utbildning i 

media utan detta avsnitt var integrerat i samhällskunskapen. Att läraren till trots använder sig 

av tidningar i undervisningen tyder på att betydelsen av en speciell medieutbildning inom 

ramen för samhällskunskapsämnet för lärare, inte behöver vara en avgörande faktor till själva 

                                                           
60 Schullerkvist, 2009, s. 14 
61 Arfwedson & Arfwedson, 2008, s. 206 
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användningen av medier vilket även tidigare påvisats.62 Samhällskunskap är ett 

tvärvetenskapligt ämne som hämtar kunskaper från en rad olika vetenskapliga discipliner.63

Valet av digitala tidningar under lektionerna är en ganska fri fråga för eleverna. Såväl dags- 

som kvällstidningar fungerar som underlag i undervisningen. Läraren medgav likt svaren från 

elevenkäten att eleverna främst väljer aftonbladet om de fick välja fritt. Dock så ville läraren 

vid specifika undervisningssituationer, då eleverna exempelvis ombads att läsa en 

debattartikel, att använda sig av en större dagstidning likt DN Debatt. På ett forum likt DN 

debatt kan således eleverna (medborgarna) och exempelvis beslutsfattare mötas vilket kan 

berika och främja de demokratiska inslagen i vardagen.

 

Att medier utgör en viktig grund i detta tycks det råda en konsensus kring eftersom läraren 

använder sig av just medier inom samhällskunskapsundervisningen. 

64

Hur ser då lärarens didaktiska angreppssätt ut? Läraren menade att användningen av de 

digitala tidningarna på nätet ibland användes för att få eleverna att läsa tidningen och få dem 

intresserade av nyheter. Vid andra tillfällen användes tidningen för ett annat syfte 

     

Sen är det också det när jag pratar om, ja, hur media är uppbyggt och hur det funkar, att 

man lär sig tidningens uppbyggnad. Då brukar jag faktiskt plocka in den fysiska tidningen 

som skolan tillhandahåller. Man går igenom vad en ledarsida är, insändare, vad är det? 

Här kan man således se olika didaktiska angreppssätt som grundar sig i tidningens användning 

som mål eller medel för undervisningen som även användes av lärare för elever i yngre 

åldrar.65 Att använda tidningen som medel för att stimulera eleverna till en nyfikenhet som i 

sin tur kan påverka deras läsvanor innebär att lärarens roll har betydelse i detta avseende. 

Eller då för att använda tidningen som mål i syfte att ge elever kunskaper om tidningens 

uppbyggnad vilket i sin tur även kan påverka elevernas förståelse av tidningar på ett mera 

allmänt plan. Skolors förutsättningar för lärande genom tidningar blir här en intressant aspekt 

vilket grundar sig i kostnadsfrågor. Flera lärare har tidigare uppgett att eleverna behöver ett 

eget exempel av tidningen för att lärandet skall ses som meningsfullt.66

                                                           
62 Sundin, 2004, s. 229-231 

 I detta fall löste 

läraren i klassen denna problematik genom två olika didaktiska angreppssätt. Först genom att 

skapa lärande genom ett exemplar av den fysiska dagstidningen för att gemensamt i klassen 

63 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam 
64 Bergström, 2000, s. 74 
65 Johansson, 2009, s. 38-40. Se även Schullerkvist, 2009, s. 49 
66 Sundin, 2004, s. 161 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam�
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använda den som ett mål för lärandet. Därefter användes den digitala tidningen som medel för 

andra uppgifter av mera enskild karaktär.  

I den didaktiska diskussionen tenderar svaren och resonemangen kring vad, hur och varför att 

gå in i varandra. Tidningen användes enligt läraren till att få eleverna att läsa, svaret på varför 

handlade om att kunna väcka ett intresse bland eleverna. Tidningen var även ett slags medel 

som läraren menade kunde bidra till att eleverna kunde skapa bättre förutsättningar för ett 

högre betyg. Inte främst genom att eleverna endast vet vad som händer i världen utan mer för 

att kunna utveckla vissa kunskapsförmågor som krävs för de högre betygen. Genom att läsa 

tidningen, följa med och lära sig hantera förmågorna kan eleverna lära sig att relatera 

innehållet till andra saker i samhället. Att skapa och lära sig att utnyttja dessa förmågor inom 

ämnet samhällskunskap var inte den enda anledningen till varför läraren använde sig av 

tidningen i undervisningen. Eleverna kunde även på ett mera allmänt plan som medborgare 

lära sig utnyttja tidningen för deras egen skull i samhället. 

Och så kan man ju följa med och prata med människor på ett annat sätt och följa med i 

debatten och sen är det också att lär man sig använda tidningen som ett sätt att uttrycka 

sina åsikter så kan man ju vara med och påverka lite.     

På frågan om vilka fördelar som fanns med användningen av tidningarna i undervisningen 

framförde läraren två intressanta aspekter som dels riktade sig till medierna i sig och dels mot 

elevernas lärande. Fördelen med tidningar på nätet är främst att materialet blir dagsaktuellt. 

Vad som händer i samhället införlivas på ett snabbt sätt i klassrummet genom de digitala 

tidningarna. Därmed så har den tekniska utvecklingen skapat ett verktyg som gör att elever 

och lärare kan ligga on-line mot omvärlden vilket lärare i Schullerkvists studie även påpekat 

som en styrka.67 Nackdelarna tog sig främst uttryck i tidningarnas språkliga karaktär. Läraren 

menade att eleverna ibland hade problem med språket i tidningarna som skiljde sig beroende 

på vilken slags tidning som lästes. Samtidigt så var detta ett nödvändigt moment, att hjälpa 

eleverna att träna sig i att lära sig hantera språkbruket. Detta nödvändiga inslag har även 

tidigare belysts av lärare på högstadiet som menade att det inte bara handlade om att utveckla 

elevernas ordförråd. På ett större samhälleligt plan handlade det om att skapa en 

grundläggande vana som gör att eleverna lär sig att ta till sig nyheter via tidningen.68

                                                           
67 Schullerkvist, 2009, s. 49 

   

68 Sundin, 2004, s. 160-161 
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Responsen som läraren fått från eleverna gällande tidningsanvändningen på lektionerna 

grundar sig dels i den ovan nämnda problematiken med språkbruket i tidningen. Samtidigt 

kan medier som sådant vara till problem eftersom att utbudet är så omfattande. Eleverna får 

därmed problem med att sålla bland innehållet i tidningen och läraren uppmanar ofta eleverna 

att motivera sina val av artiklar. Problemet med att sålla information och motivera sina val 

utifrån vissa kriterier är en legitimerad metod som förverkligar ämnesplanens intentioner. Här 

handlar det om att eleverna ska utveckla en förmåga att söka, tolka och granska olika slags 

information från olika källor och värdera trovärdigheten i dessa.69

4.2 Sammanfattning 

 Därmed kan uppgiften att 

läsa tidningen ses som en didaktisk infallsvinkel som läraren använder sig av för att uppfylla 

ämnesplanens innehåll och intentioner. 

Lärarens inställning till användningen av digitala tidningar i undervisningen och 

ämnesplanens innehåll har legat till grund för avsnittet kring samhällssituationens betydelse 

för elevernas läsvanor. Resultatet visar på att läraren har en positiv inställning till tidningarna 

och använder den i olika syften. Dels som ett mål där syftet är att skapa ett lärande kring 

tidningens uppbyggnad och dels som ett medel för andra undervisningssituationer där 

jämförelser med andra tidningar kan skapa ett kritiskt förhållningssätt bland eleverna. Att 

använda tidningen som medel är även ett sätt att skapa en nyfikenhet bland eleverna som i sin 

tur kan utveckla deras förmågor som kan underlätta för ett högre betyg. Språket i tidningen 

kan vara en nackdel men ju mer lärande som kan skapas kring detta desto positivare är det. 

Dels för elevernas förmågor som i sin tur skall användas inom ämnet i skolan men även på ett 

mer samhälligt plan eftersom tidningsvanorna hos eleverna kan bidra till en skapa en 

plattform där eleverna kan vara med och påverka debatten.   

5. Digitalt lärande i skolan – sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att beskriva och analysera elevers och lärares 

förhållningssätt till digitala tidningar på internet i en tid då skolor alltmer använder sig av 

digitala informationsverktyg. Utifrån en analysmodell som omfattar situationer som påverkar 

läsvanorna har elever och lärare fungerat som respondenter i studien. I modellen har den 

sociala situationen, samhällsituationen och mediesituationen undersökts. Avsikten har inte 

varit att mäta styrkorna i de olika situationerna utan de har verkat som olika faktorer som 

                                                           
69 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam 
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tillsammans kan tänkas påverka tidningsvanorna bland eleverna. I detta avsnitt presenteras de 

viktigaste resultaten som därefter kommer att diskuteras mot bakgrund av den tidigare 

forskningen. 

Hälften av eleverna i klassen som hade tillgång till en prenumererad tidning i hemmet uppgav 

att de faktiskt läste tidningen. Här skapas således en vana för vissa elever men samtidigt så 

innebär prenumerationen inte per automatik att eleverna faktiskt läser tidningen. Den sociala 

situationen har således en viss påverkan för elevernas läsvanor som de har med sig hemifrån 

som Sundin påvisade i sin studie. En tydlig vana återfanns bland nästan samtliga i klassen 

som grundade sig i användningen av sociala medier vilket Findahl även funnit i sin 

kartläggning av ungdomars internetanvändning. Resultatet av detta behöver dock tas emot 

med förbehåll. Som Bolin menar så har mediers förtätning eller konvergens medfört att det 

blivit svårare att mäta just dessa allmänna vanor bland ungdomar på nätet. Mot bakgrund av 

att alla utom två elever i klassen angav att just sociala medier var det första som eleverna 

kollade när de gick in på nätet så kan dock en viss tydlig kategori växa fram som en vana 

bland eleverna. När det kom till tidningsläsningen på nätet uppgav lite mer än hälften av 

klassen att de läste tidningen på nätet, majoriteten av dessa läste tidningen mellan 10-20 

minuter per gång. Skillnaden mellan killarnas och tjejernas förhållningssätt till tidningen på 

nätet blev tydligast när det kom till innehållets värde. Killarna läste mest om sport medan 

tjejerna höll sig mer till olyckor och katastrofer. Politik var det tråkigaste i tidningen bland 

både killarna och tjejerna vilket visar på att det även här fanns könskillnader gällande 

innehållet i tidningen som Sundin fann i sin studie. En övervägande majoritet av klassen 

menade att innehållet spelade roll för om eleverna skulle läsa tidningen. Eleverna som följde 

nyhetshändelser under året uppgav att de följde spektakulära nyheter som fått stort genomslag 

i medierna. Detta kan ha att göra med nyhetens dignitet i sig samtidigt som medieutbudets 

förtätning möjliggjort att nyheter numera i större utsträckning kan delas genom olika kanaler. 

Detta kan förstärkas genom att eleverna i första hand kollar av exempelvis sociala medier när 

de går ut på nätet. Mot bakgrund av detta har studien visat att mediesituationen, som främst 

handlar om själva utbudet inom medier, spelar en större roll för elevernas läsvanor än den 

sociala situationen. Innehållet i tidningen på nätet påverkar i större grad elevernas läsvanor än 

om de har tillgång till en tidning i hemmet.     

För att komma åt samhällssituationen som omfattar lärarens inställning, ämnesplanens 

intentioner och skolans förutsättningar, gjordes en intervju med klassens lärare för att komma 
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åt lärarens förhållningssätt till tidningar på nätet och samtidigt undersöka det didaktiska 

angreppssättet för tidningar inom samhällskunskapen.  

Resultatet visar att läraren hade en positiv inställning till användningen av tidningar i 

undervisningen. Detta trots att läraren i sin utbildning inte fått någon specifik utbildning i 

media utan medieavsnittet hade integrerats tillsammans med övriga akademiska ämnen inom 

ramen för ämnet samhällskunskap. Detta fann även Sundin i sin studie vilket talar för att 

medier är en inneboende del av ämnet samhällskunskap enligt föregående studie, som lärare i 

sin tur använder sig av i undervisningen. Användningen av den digitala tidningen på nätet 

möjliggjordes dels mot bakgrund av skolans digitalisering där alla elever hade tillgång till en 

personlig dator och dels genom lärarens didaktiska angreppssätt. Läraren använde även 

tidningen som ett mål där syftet var att skapa ett lärande kring själva tidningens uppbyggnad 

vilket är en beprövad metod enligt andra lärare som Schullerkvists studie visar. Tidningen 

användes även som ett medel för andra uppgifter där eleverna med hjälp av tidningen på nätet 

kunde jämföra olika artiklar för att skapa ett förhållningssätt som kunde underlätta elevernas 

kunskapsförmågor, i detta fall att jämföra olika källor. Användningen av tidningen som mål 

eller medel för undervisningen synliggjordes även av lärare i Johanssons studie. Läraren i min 

studie använde tidningen för att skapa en nyfikenhet, inte bara för själva ämnesorienteringen i 

sig utan även för att få eleverna att skapa en vana kring tidningarna för att på så sätt kunna 

vara med och påverka samhällsdebatten. Styrkan med tidningen på nätet är liksom 

Schullerkvist studie visat, det faktum att eleverna och läraren i en digitaliserad skola, kan 

ligga on-line mot omvärlden och plocka in dagsaktuella händelser från samhället. För att 

utveckla lärandet kring tidningar på nätet i undervisningen behöver eleverna lära sig att 

behärska språkbruket i tidningarna och hantera urvalet av informationen i tidningarna. 

Läraren i studien menade att vissa elever hade problem med just språket i tidningarna och att 

detta skiljde sig mellan olika tidningar. Majoriteten av eleverna som läste tidningen på nätet 

läste Aftonbladet. Kanske kan kvällspressens formspråk och anpassning till läsarna utgöra 

exempel på varför de är populära och samtidigt kan verka som en motpol till ett alltför 

krångligt språkbruk för eleverna. 

Studien har därmed beskrivit de faktorer som påverkar elevernas läsvanor. Den sociala 

situationen, samhällssituationen och mediesituationen omgärdar både eleverna, läraren och 

skolan. Dessa tre områden har i studien visat sig vara belagda med viktiga variabler som dels 

påverkar elevernas förhållningssätt till tidningen på nätet och dels lärarens didaktiska 

angreppssätt i undervisningen. Styrkan i de olika situationerna har i studien inte mäts men 
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samtidigt är det rimligt att anta att var och en påverkar varandra. Den sociala situationen 

uppvisade att tidningsvanorna hemifrån inte påverkade tidningsläsningen i någon större 

utsträckning. Däremot kan samhälls- och mediesituationen verka i viss symbios med varandra 

som kan kopplas till elevernas digitala tidningsvanor. Stora nyhetshändelser i samhället drar 

till sig uppmärksamhet och följs via de olika mediekanalernas utbud som skolan, genom 

digitaliseringen, erbjuder eleverna genom exempelvis tillgången till en personlig dator och 

lärarens inställning och didaktik kring datorn i undervisningen. 

Resultatet av studien har även visat att det råder en viss konsensus mellan elever och lärare 

gällande tidningens betydelse för undervisningen i samhällskunskap även om ett visst 

motstånd finns från eleverna. Detta motstånd kan enligt den teoretiska utgångspunkten för 

studien ta sig uttryck i att vissa av eleverna markerar mot makten som vill att de, för att kunna 

betraktas som vuxna enligt samhällets normer, lär sig behärska tidningen och dess språkbruk 

som vuxna medborgare antas använda sig av. Genom tidningen på nätet flyttar samhället in i 

skolan och eleverna får reda på vad som händer i världen. Detta tillsammans med lärarens 

positiva inställning och didaktiska infallsvinklar kan bidra till ett lärande inom 

samhällskunskapsämnet. Resultatet har därmed kunnat komplettera den tidigare forskningen 

om elevers internetvanor, deras förhållningssätt till tidningar och lärarens didaktik inom 

ämnet samhällskunskap.  

Mot bakgrund av att digitaliseringen inom skolor ökar och bildar nya förutsättningar för 

lärandet, skapas intressanta utmaningar som den fortsatta forskningen kan inrikta sig på. Ett 

tänkbart forskningsområde kan vara att undersöka exempelvis rektorers inställning och tankar 

om digitaliseringen av skolan eller följa upp resultatet av skolor som använt sig av digitala 

tidningar för att se vilka effekter de anser att digitaliseringen av skolan har medfört. Dessa 

undersökningars omfattning kan givetvis vara större än föreliggande studie. Flera skolor, 

elever eller lärare kan då tänkas utgöra en större empiri för generaliserbarhetens skull. I denna 

kontext som inriktar sig på digitalt lärande kan det dock vara värt att påpeka att vare sig 

elever, lärare, medier eller skolor bör undersökas var för sig. För att komma åt elevers 

förhållningssätt till exempelvis tidningar på nätet får således inte lärarens inställning och 

didaktiska infallsvinklar, eller skolornas förutsättningar glömmas bort eftersom elever, lärare 

och samhället påverkar varandra.     

 



30 
 

6. Referenslista  

6.1 Litteratur 

Arfwedson B, Gerd & Arfwedson, Gerhard (2008). Didaktik för lärare. En bok om lärares 

yrke i teori och praktik. Stockholm: Stockholms universitets förlag 

Bergström, Hans (2000). Tidningen bär svensk demokrati. I: Wadbring, Ingela & Weibull, 

Lennart (red). Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborgs 

universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation 

Bolin, Göran (2012). Barn och ungas användning av ”nya” medier. Hur når vi kunskap i ett 

mångfacetterat medielandskap? I: Carlsson, Ulla (red). Barn och ungas 

medieanvändning i nätverksamhället. Göteborgs universitet: Nordicom 

Danielsson, Martin (2012). Bortom den ”digitala generationen”. En reflektion kring studiet av 

ungas medievanor. I: Carlsson, Ulla (red). Barn och ungas medieanvändning i 

nätverksamhället. Göteborgs universitet: Nordicom  

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur 

Findahl, Olle (2012). Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen. Göteborgs 

universitet: Nordicom 

Fornäs, Johan (1993). Sfärernas disharmonier. Om ungdomskultur, makt och motstånd. I: 

Fornäs, Johan, Boethius & Reimer, Bo. Ungdomar i skilda sfärer. Stockholm: Brutus 

Östling 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2008). Massmedier. Press, radio och 

tv i den digitala tidsåldern. Falun: Ekerlids förlag 

Hedman, Lowe (2008). Internet utmanar. I: Hvitfeldt, Håkan & Nygren, Gunnar (red). På väg 

mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad. Lund: Studentlitteratur 

Hylén, Jan (2012). Digitaliseringen av skolan. Lund: Studentlitteratur 

Jungkvist, Kalle (2000). aftonbladet.se – en mötesplats på nätet. I: Wadbring, Ingela & 

Weibull, Lennart (red). Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. 

Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation 



31 
 

Nygren, Gunnar (2008). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I: Hvitfelt, Håkan & 

Nygren, Gunnar (red). På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad. 

Lund: Studentlitteratur 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Schullerkvist, Bengt & Osbeck, Christina (2009). (red). Ämnesdidaktiska insikter och 

strategier. Karlstad: Karlstad University Press 

Sternvik, Josefine, Weibull, Lennart & Nilsson, Åsa (2005). Dagstidningsläsningens teori och 

empiri. I: Bergström, Annika, Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart (red). Nypressat. 

Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare. Göteborgs universitet: Institutionen för 

journalistik och masskommunikation 

Strid, Jan (2000). Viktigt innehåll då och nu. I: Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart (red). 

Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborgs universitet: 

Institutionen för journalistik och masskommunikation 

Sundin, Ebba (2004). Seriegubbar och terrorkrig. Barn och dagstidningar i ett förändrat 

medielandskap. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation 

Tejlas, Cecilia, Jonsson, Alex & Enlund, Nils (2008). Konsumenternas förväntningar driver 

medieutvecklingen. I: Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red). På väg mot 

medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad. Lund: Studentlitteratur 

Vernersson, Folke (1999). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller och 

läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur 

Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2000). Att studera dagspressen i Sverige – 

utgångspunkter. I: Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart (red). Tryckt. 20 kapitel om 

dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborgs universitet: Institutionen för 

journalistik och masskommunikation 

 

 

 



32 
 

6.2 Elektroniska referenser 

Läroplan för samhällskunskap: 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam 

2012-12-30 

Johansson, Karin (2009) mastersuppsats ”Tidningen som läromedel?” 

http://www.mediekompass.se/images/stories/Dokument/Rapporter/Tidningen_som_laromedel

.pdf  

2012-12-30 

Gefle Dagblad: 

http://gd.se/nyheter/1.5435026-sd-zlatan-breivik-och-estelle-har-ar-arets-surfhojdpunkter 

2012-12-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sam�
http://www.mediekompass.se/images/stories/Dokument/Rapporter/Tidningen_som_laromedel.pdf�
http://www.mediekompass.se/images/stories/Dokument/Rapporter/Tidningen_som_laromedel.pdf�
http://gd.se/nyheter/1.5435026-sd-zlatan-breivik-och-estelle-har-ar-arets-surfhojdpunkter�


33 
 

7. Bilagor 

Enkät om medievanor 

Markera endast ett kryss per fråga. 

1.    Är du     Tjej     Kille 
 
2.    Hur gammal är du?............... 
 
3.    Prenumererar din familj på någon tidning? Om Nej gå vidare till fråga 6 
 Ja 
 
 Nej 
 
4. Om ja, vad heter tidningen? 

                           Hallandsposten 

                           Dagens Nyheter 

                           Svenska Dagbladet 

                           Göteborgsposten 

                           Hallands Nyheter 

                           Annan, nämligen…………………………….. 

 

5. Om ni har tidningen där hemma, brukar du läsa den? 

                  Ja, ofta 

                  Ja, ibland 

                  Nej 

 

6. Vad brukar du först och främst göra när du går in på nätet i vardagliga 
situationer? 
 
      Kolla mail          Leta information      Läsa nyheter       Kolla sociala medier   
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7. Var får du i huvudsak dina nyheter ifrån?  

                     Tidningar på internet       Papperstidningar      Sociala medier     Tv      Radio                                

                     Från vänner/föräldrar       Annat, nämligen………………………………. 

8. Läser du tidningar på internet? Om Nej, gå vidare till fråga 11 

                          Ja 

                          Nej 

 

9. Om ja, hur länge per gång i minuter…………………………… 
 
 

10. Om ja, vilken tidning läser du oftast?         

                         Hallandsposten 

                         Dagens Nyheter 

                         Svenska Dagbladet 

                         Göteborgsposten 

                         Hallands Nyheter 

                         Aftonbladet 

                          Expressen/GT/Kvällsposten 

                         Annan, nämligen………………………………………………. 

            

11. Innan ni fick tillgång till en personlig dator i skolan, använde ni er då av 
tidningen på lektionerna i skolan? 

                           Ofta, vi använde papperstidningar 

                           Sällan, vi använde papperstidningar 

                           Ofta, vi använde tidningar på nätet 

                            Sällan, vi använde tidningar på nätet 
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12. Använder ni er nuförtiden av tidningar på nätet på 
samhällskunskapslektionerna? 

                   Ja, ofta 

                   Ja, ibland 

                   Nej 

13. Om ja, kan du ge ett exempel på vad ni använder tidningen till på 
lektionerna?………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

14. Brukar du diskutera nyhetshändelser tillsammans med andra i skolan? 

                            Ja, ofta 

                            Ja, ibland  

                             Nej 

     

15. Vad läser du helst om i tidningen på nätet?  

    Händelser utanför Sverige     Politik         Sport         Skandaler        Väder         Kultur        

     Mode         Kändisar         Katastrofer/Olyckor      Serier      Lokala händelser 

     Annat, som till exempel…………………………………………….. 

 

16. Fanns det någon nyhetshändelse under det gångna året som du följde via 
tidningen på nätet?   

                     Ja, nämligen………………………………………………………………….  

                      Nej 

 

17. Vad är intressantast att läsa om i tidningen på nätet?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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18. Vad är tråkigast att läsa om i tidningen på nätet?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. Hur stor roll spelar innehållet i tidningen för dig om du ska läsa den? 
 
Spelar stor roll 
 
Spelar viss roll 
 
Spelar ingen roll alls 
 
 

20. Tycker du att det är viktigt att använda tidningar på nätet i 
samhällskunskapen? 

              Ja, därför att  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

               Nej, därför att 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Har du några egna förslag på hur ni kan använda er av tidningen på internet 
i samhällskunskapen? 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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Intervju med lärare  

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Fick du någon specifik medieutbildning när du utbildade dig till lärare? 

 

Använder du dig av tidningar i undervisningen?  

 

Några specifika nyhetstidningar? Dags eller kvällspress? 

 

Vad använder du tidningen till i undervisningen? 

 

Varför använder du tidningen i undervisningen? 

 

Hur använder du tidningen i undervisningen? 

 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att använda tidningen i undervisningen? 

 

Hur ser responsen från eleverna ut? 

 

 


