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Sofia Linder 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det kollegiala samarbetet i Svensklärarföreningens 
facebookgrupp Svensklärarna. Studiens centrala begrepp är medskapande kultur, medieekologi och 
kollegialt samarbete. Metoden består av en närläsning av sidans ytplan, alltså information genererad av 
sidans grundare, samt tre facebookinlägg med kommentarer. Materialet utgörs av totalt 146 
kommentarer och tre inlägg. Analysverktyget består av fyra kategorier som beskriver olika funktioner 
med professionellt facebookutövande: gruppstabilisering, idéutveckling, kunskapsdelning och 
självhävdelse. För att undersöka de mer undervisningsnära aspekterna utgår jag från tre didaktiska 
frågor: vad, varför och hur.  

Resultatet visade att kunskapsdelningen som skedde i trådarna mestadels var erfarenhetsbaserad. 
Gruppstabilisering skedde, men även en typ av gruppdestabilisering, idéutveckling skedde mer eller 
mindre i alla trådar och självhävdelse skedde stundvis. Den didaktiska vad-frågan och hur-frågan 
berördes explicit, men den didaktiska varför-frågan berördes implicit.  

Den medieekologiska teorin bidrar med förklararingar om de hinder och möjligheter som 
facebookgruppen erbjuder som professionellt arbetsverktyg för kollegialt samarbete. Stundtals blir 
gruppen en emotionell avlastning utan tydliga ramar och regler, vilket det kollegiala samarbetet 
kräver. Materialet visar dock på det omfattande engagemang som finns hos svensklärarkåren. Gruppen 
Svensklärarna utgör emellanåt en progressiv diskussionsarena som kan ge svensklärarkåren autonomi 
och inre styrning, i en tid av allt större yttre styrning.  
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1. Inledning  

Sveriges lärarprofession verkar i en föränderlig kontext. Ökad migration, ändrade ekonomiska 
förhållanden i skolor, politiska förändringar såsom en ny läroplan (Lgy11) och det fria skolvalet är 
exempel på faktorer som påverkar lärarnas vardag. I kölvattnet av talet som skolans kris, vilken eldats 
på av mediers skrivelser om försämrade Pisaresultat, har många efterfrågat lärarnas röst i debatten.  
Diskussionen hamnar ofta långt från klassrumspraktiken och den didaktiska forskningen.  På det 
sociala mediet Facebook förs dagligen diskussioner lärare emellan som relaterar till den konkreta 
klassrumspraktiken. Facebook är ett amerikanskt kommersiellt bolag som startade 2004. En 
facebookgrupp kan förstås som ett medlemsbaserat forum där de som fått godkänt av 
administratörerna och släppts in i gruppen kan skriva inlägg och kommentarer. Ramarna sätts av 
administratörerna som kan gå in och radera inlägg samt moderera diskussioner. I grupper som The Big 
Five, Svenska som andraspråk, Flippade klassrummet, Bedömning för lärande, Lärare mot rasism, 
Undervisa Nyanlända eller Idrottslärare förs dagligen diskussioner om olika yrkesproblem. 
 Facebookgruppen Svensklärarna en utav dessa digitala mötesplatser för lärare. Den har 
drygt 10500 medlemmar och är en utav Svensklärarföreningens digitala kanaler. Svensklärargruppen 
kan förstås både som identitetskonstituerande forum, samt som en plattform för kollegialt lärande och 
utbyte. Svensklärargruppen skulle kunna utgöra en slags parallell virtuell verklighet med 
ämneslagsamarbete som många lärare efterfrågar.  Svenskläraruppdraget beskrivs ofta utgöras av 
något speciellt, och även om alla lärare bör arbeta språkstödjande eller demokratifrämjande anses 
svenskämnet bära en särskilt tyngd i relation till detta (Gibbons 2010, Molloy 2007). Lindgren (2016) 
studerade konstruktionen av svenskläraruppdraget i Svensklärartidningens ledarspalter mellan 1970 
och 2011 om kom fram till att svenskläraruppdraget präglas av ”en frustation över brist på förenlighet 
mellan styrdokument, utbildningspolitik och faktisk verksamhet” (Lindgren 2016). Flera forskare 
bekräftar bilden av en diskrepans mellan den politiska styrningen och skolverkligheten (Sjögren 2012, 
s.142-143). Gruppen Svensklärarna, tillsammans med de andra forumen för lärare, skulle kunna ses 
som ett svar på lärares behov av inre styrning, adekvata professionella samtal och yrkesutveckling i en 
tid av allt större yttre styrning. Som ett sätt att vända sig till varandra istället för till styrdokumenten 
som upplevs ge mer frågor än svar. Ur ett skolutvecklingsperspektiv kan detta erbjuda det kollegiala 
samarbete som inte lärarna får i sin professionella vardag, exempelvis på grund av skolans ramfaktorer 
där man på många skolor främst arbetar i arbetslag snarare än ämneslag. Materialet i gruppen 
Svensklärarna utgör ett intressant och aktuellt material som säger något om svensklärares vardag, 
professionsuppfattning och syn på undervisning. Lindgren (2016) skriver att det skulle vara intressant 
att undersöka ”Detta forums betydelse för Svensklärarföreningen roll, och för pågående konstruktioner 
och förhandlingar av svenskämnet och svenskläraridentiteten” (Lindgren 2016, s.26). Martinsson 
(2012, s.34) sätter fingret på de nya frågor som reses i och med Svenklärarföreningen facebookgrupp 
och formulerar följande framtida forskningsfrågor: ”Hur har dessa nya kanaler förändrat 
kommunikationen? Ersätts gamla former med nya? Hur har självbild och identitet utvecklats både för 
föreningen som sådan och dess medlemmar?”.    
 Det finns ingen svensk forskning på det kollegiala lärandet på Facebook ännu, men i 
Pedagogiska magasinet nummer två år 2016 beskrivs att ett forskningsprojekt om kollegialt samarbete 
på Facebook är sin linda. I föreliggande uppsats kommer det kollegiala samarbetet på facebooksidan 
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Svensklärarna analyseras i relation till teorier om professionellt facebookutövande samt tre didaktiska 
frågorna, för att undersöka det kollegiala samarbetet på sidan.   

1.1. Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka lärares kollegiala samarbete i 
facebookgruppen Svensklärarna. Detta görs genom en analys av sidans ytplan och ett urval av sidans 
deltagargenererade information. I undersökningen utgår jag från tre olika infallsvinklar. Den första 
avser de förutsättningar som ytplanet ger för det kollegialt samarbetet på sidan. Den andra avser 
kategorier om professionellas facebookanvändning, och den tredje fokuserar på de didaktiska 
frågorna. De olika angreppssätten syftar till att skapa en helhet som ramar in lärares kollegiala 
samarbete i en facebookgrupp. Detta syfte undersöks utifrån följande forskningsfrågor: 

1. Vilka förutsättningar ger ytplanet för kollegialt samarbete i facebookgruppen Svensklärarna?  

2. Hur använder deltagande lärare facebookgruppen Svensklärarna i tre utvalda trådar med 
avseende på fyra kategorier om professionellas facebookanvändning?  

3. Hur använder deltagande lärare facebookgruppen Svensklärarna i tre utvalda trådar med 
avseende på tre didaktiska frågor? 

2. Bakgrund  

Först kommer information om Svensklärarföreningen och dess digitala kanaler. Facebookgruppen 
Svensklärarna kan förstås som ett ständigt samtal om vilket svenskämne vi ska ha, och då är en 
genomgång om olika förståelser av svenskämnet en relevant bakgrundinformation. Därefter följer en 
diskussion kring de centrala begrepp som studien tar avstamp i: medskapande kultur, medieekologi 
och kollegialt samarbete. Kapitlet avslutas med en redogörelse för tidigare forskning inom ämnet.   

2.1. Svensklärarföreningen och dess digitala 
kanaler  

Svensklärarförningen är Sveriges äldsta ämnesförening och grundades 1912. Professor Sture Allén 
(2012, s 11) skriver att detta inte ska förstås som ”en nödsignal utan att tecken på att man tog sin 
uppgift på allvar”. Föreningen vände sig då till personer som var lärare av modersmål ”samt andra för 
föreningens syfte intresserade personer” (Jörgel-Löfström 2012, s.37). Svenklärarföreningen är en 
politisk obunden förening som arbetar för att stärka språkets och litteraturens roll i alla skolformer. 
Föreningen arbetar även för forskning, fortbildning och debatt samt skriver remisser i skol- och 
utbildningsfrågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska. Opinionsbildning, respons på 
skolpolitiska initiativ är några av de aktiviteter som föreningen arbetar med under de dryga hundra år 
som den funnits (Martinsson 2012, s.17). Föreningen ger ut en ämnesforskningsöversikt: 
Svensklärarföreningens Årstidsskrift (SLÅ) samt fyra nummer av tidningen Svenskläraren varje år. I 
SLÅ från 2012 skriver Martinsson (2012, s. 34) hur föreningens arbete har utvecklats och förändrats 
under de hundra år den funnits. Gällande medlemmar så har antalet professorer och lektorer minskat, 



 
 

2 

andelen kvinnor i styrelsen har ökat, antalet medlemmar i föreningen har minskat. 1965 var antalet 
medlemmar i föreningen 5000, i dag har föreningen drygt 1500 medlemmar. År 2001 fanns det 
ungefär 29000 lärare i Sverige, där minst ett utav ämnena var svenska. Martinsson (2012, s.30) 
resonerar kring detta: ”om medlemmarna bara hämtas från denna grupp är medlemskvoten drygt 8 %, 
över 90 % av de potentiella medlemmarna är således utanför föreningen”. Svensklärarföreningen har 
en hemsida 1, en inaktiv blogg: Svenskläraren kommenterar 2 samt facebookgruppen Svensklärarna3. 
Om medlemskapet i föreningen Svensklärarna stadigt har sjunkit de senaste åren, har medlemskapet i 
facebookgruppen Svensklärarna ökat sedan starten. Gruppen Svensklärarna har i december 2016 drygt 
10500 medlemmar. Detta kan jämföras med det totala antalet lärare i Sverige i dag. I december 2016 
är detta totalt 169 149 legitimerade lärare (Skolverket 2016).   

2.2.  Förhandlingar om svenskämnets innebörd 
Svenskämnet har haft en plats i alla skolformer och på alla stadier sedan 1800-talet (Thavenius 1999). 
Det har sin rot i tre discipliner: nordiska språk, litteraturvetenskap och pedagogik (Liberg 2012, s.100). 
I dag står svenskämnet inför en förändring menar många. Thavenius poängterar redan år 1999 att 
”skriftspråket har fått konkurrens av nya medier och det flerkulturella samhället har förändrat villkoren 
för skola och undervisning”. Ämnet svenska är mångbottnat och flera svenskämnen existerar parallellt 
i skolan, det är kanske mer relevant att tala om svensklärarämnen. Svenskämnet är ett heterogent ämne 
som ständigt är under utveckling och förändring.  Thavenius illustrerar dessa tankegångar i följande 
citat:  

”Svenska” och ”bildning” är inte några homogena företeelser, De är inte för alltid detsamma. De har 
däremot givits olika innehåll och form, inriktningar, och funktioner vid olika tider. Om det har funnits 
olika uppfattningar som konkurrerat med varandra, är det förmodligen något man alltid måste räkna 
med. Avsaknaden av konsensus är kanske inte en brist som behöver vinnas. (Thavenius 1999, s.7) 

Många svenskdidaktiska forskare har undersökt svenskämnets innebörd samt föreslagit egna 
konceptioner (Molloy 2007, Malmgren 1996, Blåsjö 2010, Mossberg Schüllerqvist 2008). 
Konceptionerna kan förstås som en idealtyp. Begreppet idealtyp härstammar från sociologen Max 
Weber och kan förstås som en tankekonstruktion som syftar till att renodla vissa drag (Bergström och 
Boréus s.159). Nedan följer en genomgång av svenskämnet som färdighetsämne, som 
litteraturhistoriskt bildningsämne, erfarenhetspedagogiskt ämne, som demokratiämne samt som 
kreativt och kritiskt ämne. Denna genomgång är inte att ge en uttömmande definition av alla slags 
svenskämnen som återfinns i den svenska skolan, utan tjänar syftet som inramning inför den 
didaktiska undersökningen av Svensklärarna. Anledningen till att jag inte valt att skriva om 
styrdokumenten utan konceptionerna är på grund av den diskrepans mellan skolvardag och juridiska 
dokument som ofta finns i skolan. Den faktiska skolvardagen, alltså hur svenskundervisningen ser ut i 
skolorna går inte att utläsa i styrdokumenten. Det är i tillämpningen av dessa som svenskämnet 
realiseras (Bergström och Boréus 2005, s.154). Med anledning av detta kommer konceptionerna, som 
bygger på empiriska undersökningar och normativa resonemang om hur svenskämnet kan och bör 
förstås, nedan presenteras.      
 Inom färdighetsämnet betonas den praktiska nyttan med behärskandet av de språkliga 

                                                        
1 http://www.svensklararforeningen.se 

2 http://www.svensklararenkommenterar.blogspot.com  

3 https://www.facebook.com/groups/169588807072/ 
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färdigheterna. Undervisningen består av isolerade moment med förformulerade frågor och givna svar 
som övas (Malmgren 1998, s.87, Molloy 2007, s.48-49). Genrepedagogiken är en nyare strömning 
som hänger samman med cirkelmodellen och svenska som andraspråksundervisningen. Denna 
fokuserar på att ge eleverna textkompetens och genremedvetenhet, men här är det mestadels inga 
isolerade moment som övas. Denna konception har fått utså liknande kritik som färdighetsämnet. 
Kritik består av att undervisningen inte tar upp de identitetsutvecklande eller demokratiska 
dimensionerna av svenskläraruppdraget. Malmgren beskriver en avsaknad av ”både de ’stora’ globala 
frågorna om krig och fred och de ’små’ om mobbing och rädsla (Malmgren 1998, s.87). 
 I svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne är kärnan att eleverna ska ta del av ett 
litterärt kulturarv, en kanon. Att läsa den klassiska bildande litteraturen anses 
personlighetsutvecklande.  Grammatik och språkhistoria är isolerade moment och uppdelningen kan 
jämföras med den i nordiska språk och litteraturvetenskap på universitetet (Molloy 2007). 
Uppdelningen mellan färdighetsämnet och bildningsämnet kan hänvisas till skillnaden mellan 
svenskan inom de högre läroverken och utbildningen av arbetarklassens barn i folkskolan (Dahl 1999, 
s.35-36).       
 I den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen ska undervisningen präglas av så 
autentiska sammanhang som möjligt och elevgruppens erfarenheter och förutsättningar sätts i fokus. 
Litteraturen ses som identitetsutvecklande, som en möjlighet att diskutera olika mänskliga frågor. 
Svenskämnet öppnar sig här för so-ämnet. En skrivteori som liknar denna brukar kallas den 
expressionistiska. Denna är enligt skrivforskaren Måna Blåsjö (2010, s.13) ”präglad av romantiska 
ideal med det skapande subjektet i centrum”, denna har kritiserats för dess bristande stöttning (Blåsjö 
2010, s.13)       
 Molloy (2007) har reviderat denna konception till någon hon kallar svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. I detta ämne så problematiseras svenskämnets dubbla 
karaktär och kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget införlivas genom att diskutera elevers och 
andras olika livserfarenheter, samhällets konflikter och litteraturen genom gemensamma lärprocesser. 
Läraren undviker inte konflikter, ”undvikandets pedagogik” (Molloy 2007, s.183) i sin undervisning 
utan dessa ses som en tillgång i klassrummet.   
 Linn Friberg (2012) fokuserar på syftesformuleringen i svenskämnet i Lgy 11 och 
menar att svenskämnet delvis kan ses som ett queert4 ämne. I läroplan för gymnasieskola från 2011 
står det att eleverna ska använda litteraturen ”som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Lgy11). Svenskämnet ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna upp för nya perspektiv. Professorn i utbildningsvetenskap 
Caroline Lieberg skriver fram ett kreativt och kritiskt svenskämne, som tar i akt de nya medierna:  

De nya medierna öppnar dessutom upp oanade vägar att slå in på med ett kreativt kynne. 
Grundläggande för utveckling och kritiska förhållningssätt är att kunna röra sig fritt i relation till 
nuvarande och faktiskt existerande textvärldar samt att se, gripa och begripa normer och världen som 
dessa textvärldar grundar sig på. Var ska våra elever få utforska dessa möjliga horisonter (Langer 
1995, s.24-32) om inte i svenskämnena och där bygga den grundläggande färdigheten att vara kreativ 
och kritisk? Svenska i dessa två skepnader är skolämnena i nuet för framtiden (Lieberg s.112). 

Detta kreativa och kritiska ämne tycks bära drag av de olika ämneskonceptionerna ovan, men det nya 
att det kombinerar båda färdigheten att tänka kritiskt, och med den litterära bildningsaspekten. Detta 

                                                        
4 Fanny Ambjörnsson (2006, s.8) definierar detta som ”något normbrytande där det normala och 

förväntade bör problematiseras”. Detta hänger ihop med normkritisk pedagogik (för mer läsning om 
detta se Bromseth och Darj 2010) samt kritisk littaracitet. Kritisk litteracitet handlar om att få eleverna 
att reflektera kring vilka olika värderingar som texten ger uttryck för.  
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kombineras med den normkritiska aspekten i det queera svenskämnes som Lieberg skriver fram, samt 
tar i akt den tekniska utvecklingen som öppnar upp för ett dialogiskt och medskapande klassrum. Detta 
ämne föreslår Lieberg vara morgondagens svenskämne (2012, s.114).  

2.3. Centrala begrepp  
Tre centrala begrepp för studien kommer här beskrivas. De centrala begreppen bör förstås som de 
teoretiska utgångspunkterna. Det första begreppet utgör en utgångspunkt för förståelse av mediet 
Facebook, vilket utgörs av teorin om medskapande kultur(2.3.1), där Facebook både erbjuder minskad 
makt för organisationen, men också en möjlighet att sätta agendan. Den andra inriktar sig också på 
olika medier: begreppet medieekologi (2.3.2). Det sista begreppet handlar om olika teorier om 
kollegialt samarbete (2.3.3).  

2.3.1. Medskapande kultur 

I artikeln Barn och Barndom i Nätskugga beskriver Ohlin-Scheller och Roos den nya litteracitet som 
växer fram i och med den nya informationsteknologin. Denna digitala litteracitet är komplex menar 
författarna. Den kräver en förståelse hos skribenten för att ”det digitala landskapet placerar aktörernas 
handlingar i offentlighetens ljus” (Ohlin-Scheller och Roos 2015, s.40). Olin-Scheller och Roos (som 
refererar till Jenkins 2006), talar om en medskapande kultur. Denna kultur innefattar medlemskap, 
delaktighet i och kunskap om en digitaliserad värld. Denna medskapande kultur består av en slags 
informell lärmiljö och en känsla av samhörighet och gemenskap bland användarna. Begreppet web 2.0 
myntades år 2004 och beskriver en skillnad i hur internetsidor är designade och hur de används, 
snarare än någon teknisk uppgradering. I web 1.0 var användare passiva åskådare av ett innehåll, 
medan web 2.0-användare är medskapare av innehållet. Länkar, sociala medier, appar, taggar, och 
olika forum för samarbete är exempel på funktioner i den nya web 2.0-eran. Denna 
användarorienterade funktion som web 2.0 innebär skapar också nya frågor och utmaningar. Kadava 
(2010, s.5) har studerat olika politiska organisationers plattformar på sociala medier och menar att 
användargenererad information försvagar organisationens kontroll över dess budskap och syfte, en 
maktförskjutning där vem som helst som är insläppt på sidan kan vara med och forma sidans funktion 
och roll. Till skillnad från forskarsamhället eller tryckta medier som är strikt reglerade av 
faktagranskande barriärer för publicering av material, råder inte samma tröskel för publicering på 
Facebook. I denna medskapande kultur har barriären för att använda skrift som kommunikationsmedel 
minskat (Säljö 2012, s. 243). Andra konsekvenser av den medskapande kulturen är att privata 
situationer smälter samman med offentliga (Erixon 2012, s.180).   

2.3.2. Medieekologi  

Den nya informationsteknologin har förändrat människors beteenden. Det teoretiska perspektivet 
medieekologi utgår från föreställningen att ”kommunikationsmedier inte är neutrala, genomskinliga 
eller värderingsfria kanaler för att transportera information från en plats till en annan” (Erixon 2012 
s.178).  Istället betonar man varje mediums fysiska och symboliska särdrag, som skapar olika 
förskjutningar och betoningar, bias, av specifika beteenden (Erixon 2012, s.178-179). Teknologi blir 
en aktiv ramfaktor som påverkar hur konversationerna ser ut. Vissa betoningar uppmanas och skjuts 
fram genom mediet (2012, s.179). Erixon menar vidare att ”nya medier skapar inte enbart nya 
relationer mellan sinnen och medier, utan också mellan människor” (2012, s.180).  



 
 

5 

2.3.3. Kollegialt samarbete  

I skollagen fastställs att skolor ska utföra ett systematiskt kvalitetsarbete. Skollagen (SFS, 2010:800) 
betonar vidare att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I 
definitionen av skolans uppdrag åsyftas alltså det kollegiala samarbetet, eftersom den beprövade 
erfarenheten byggs kollegialt. Begreppet kollegialt samarbete åsyftar olika former för 
kompetensutveckling av lärarkåren. Kollegialt samarbete handlar om att lärare ska dela erfarenheter 
och tankar med varandra och därigenom utvecklas genom en strukturerad samverkan. De olika 
formerna för samverkan består av metoder såsom auskultation och återkoppling, aktionsforskning, 
learning study och lesson study. Många skolforskare har betonat vikten av kollegialt samarbete 
(Timperley 2013, Rönnerman m.fl. 2004, Håkansson 2013) och kollegialt lärande är en av de faktorer 
som Hattie (2009) konstaterat är en av framgångsfaktorerna för skolor med goda resultat.
 Kollegialt samarbete är en form av professionsutveckling. I definitionen av en 
profession ligger att man ska kunna något som andra inte kan, samt att man kan tala om det som inte 
fungerar. Däri ligger också teknikalitet som att man har en legitimation, vilket infördes i skollagen 
2011. Professionsutveckling handlar om olika insatser för att stärka och utveckla professionen i dess 
förmåga att utöva sitt yrke exempelvis att höja medvetenheten och stärka sakkunskaperna. Det 
övergripande målet är att stärka lärarkåren i dess förmåga att uppfylla skolans dubbla uppdrag, 
demokratiuppdraget samt kunskapsuppdraget.    
 Många didaktiker, däribland svenskdidaktikern Molloy, (2007) har pekat på behovet av 
att höja lärarprofessionen status. I diskussion har man pratat om och betonat lite olika saker. Molloy 
har bland annat pekat på vikten av ett yrkesspråk, andra har pekat på yrkesetik. Yrkesetiken diskuteras 
bland annat i lärarnas yrkesetiska råd. Detta har funnits sedan 2001, där lärarnas två fackförbund, 
Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet tillsammans har gått ihop för att skapa yrkesetiska riktlinjer. 
Yrkesetiken kan förstås som en uppsättning principer, en ryggrad, som ska utgöra en kompass för 
lärarnas prioriteringar. Etiken ska inte sammanblandas med juridiken, som mer handlar om den yttre 
styrningen av skolan. Etiken kan förstås som den inre styrningen, där professionen själva får navigera i 
olika frågor.      
 Det finns många idéer om kollegialt samarbete och den brännande frågan är vad som de 
facto gagnar lärare och elever så att lärare inte åläggs ytterligare ett krav på dokumentation och 
förarbete utan att det egentligen förbättrar undervisningen. Aktionsforskning är en metod där man 
fokuserar på de konkreta problem som lärare finner i sin verksamhet. Tillsammans med en handledare 
diskuterar man olika frågor som lärare finner i sin skolvardag. Handledaren har en central roll, där 
dennes uppgift är att hålla ramarna för samtalet och lyfta diskussionerna. Det handlar om en extern 
person som har hand om samtalskulturen, ställer utmanande frågor samt för samtalet vidare. Samtalet 
bör inte röra individer utan handlar om att ta upp principiella dilemman och aspekter gällande 
undervisningen (Rönnerman 2004).     
 Detta gäller även samarbete i den digitala sfären. I artikeln Using online shared 
workspace to support group collaborative learning, skriver Qiyun Wang (2010) att ”collaboration 
does not often naturally happen in a group. Certain strategies must be applied to coordinate individual 
efforts and monitor the learning process so that effective collaboration can take place”.  Timperley 
(2013) menar att utvecklingsarbetet bör involvera alla i en verksamhet, samt detta bör vara 
formaliserat i verksamheten, där det ska finnas avsatt tid, alltså inte ske informellt genom 
nätverksträffar.   
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2.4. Forskningsbakgrund 
Svensk forskning om lärares användning av sociala medier saknas, dock befinner vi oss i en brytpunkt, 
och forskningen om detta är i sin linda. Professorn i pedagogiskt arbete Christina Olin-Scheller 
tillsammans med kollegor från Karlstads Universitet har bland annat undersökt gruppen Svensklärarna 
Olin-Scheller skriver i ledaren Lärarnas röster hörs sällan - men engagemanget finns till tidskriften 
Alfa5 (2016, s.4) om resultaten i denna forskning:  

I en pågående studie av lärargrupper på Facebook, kan vi konstatera att med undantag av stora 
högtidsdagar som midsommar- jul och påskafton, publiceras inlägg kontinuerligt dag som kväll, 
under veckans lediga dagar. Genom att formulera egna argument och ta del av andras fungerar alltså 
Facebook som en form av fortbildning! 

Olin-Scheller konstaterar i ledaren att lärares engagemang i professionsfrågor är stort: ”påtagligt 
många långa välformulerade inlägg där åsikter och insikter ventileras. Olin-Scheller understryker även 
att dessa informella professionella samtal inte nödvändigtvis behöver formaliseras, för att möta de 
krav på fortbildning som lärare behöver. Däremot förespråkar hon frihet över undervisningens ”vad, 
hur och varför”, samt goda arbetsvillkor för lärare. Olin-Scheller menar att Facebook, tillsammans 
med didaktiska forskare och lärarutbildare är viktiga resurser för ”relevant fortbildning från 
lärarkarriärens första till sista år”.    
 I en globaliserad digital värld är det relevant att söka sig utanför Sveriges gränser för att 
undersöka hur forskningen om lärares användning av Facebook ser ut, även om dessa lärares praktik 
inte innefattas av samma nationella juridiska ramverk. I en italiensk studie skriven av Maria Raniere, 
Stefania Manca och Antonio Fini från 2012 undersöks detta. Studien heter Why (and how) do teachers 
engage in social networks? An exploratory study of professional use of Facebook and its implications 
for lifelong learning. Studiens syftar till att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom 
medlemskapet samt dessa mekanismers betydelse för professionell utveckling. I studien undersöktes 
italienska lärares diskussioner i fem olika skolrelaterade grupper. Raniere et al skriver att studien kan 
utgöra en preliminär förståelse för hur professionella grupper fungerar på sociala medier. Grupperna 
kategoriserades i allmänna och tematiska. I de allmänna grupperna diskuterar man skolfrågor 
generellt, medan de tematiska riktar in sig på något specifikt syfte, tema eller projekt. De tematiska är 
alltså mer avgränsade gällande gruppens funktion och innehåll, än den generiska. Resultaten av den 
första undersökningen visade att skälen till att gruppens startades kan delas upp i fyra. För det första 
övergripande etiska-sociala skäl, sociala medier representerar framtiden för ett aktivt medborgarskap, 
för det andra deltagandeskäl, facebookgrupper ökar deltagandet och förbättrar informationsdelningen, 
för det tredje professionella skäl, funktionen som professionellt stöd som gruppmedlemmar få genom 
olika tips, förslag, och kommentarer på specifika ämnen. Det tredje skälet var personlig motivation- 
man startade gruppen av nyfikenhet där man ville veta hur sociala medier fungerade och konkret få 
reda vilka relationella aktivitet de engagerar. Undersökningen visade även att skälen till varför 
deltagarna anslöt sig till en viss grupp varierade beroende på om det var en allmän eller tematisk 
grupp:  

sharing ideas and projects or the opportunity of giving visibility to their initiatives seem to be more 
important for those who subscribe to a generic group, whereas strong adherence to the main topic of 
the group and the need to belong in order to feel less alone seems to matter most for those who join a 
thematic group (Raniere 2012 s.15). 

I de allmänna grupperna är delandet av idéer och projekt, eller möjligheten att synliggöra olika 
initiativ viktigare. I de tematiska grupperna är tilltrogenhet till huvudämnet för gruppen viktigast, ett 
                                                        
5 Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, språk och samhällsorienterande ämnen.  
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behov av tillhörighet för att på så vis känna sig mindre ensam. I undersökningen fastslås att i båda 
grupperna delas professionella erfarenheter, men i den tematiska delas mer personliga känslor kring 
hur man mår, i allmänna syftar kunskapsdelningen till att öka professionella synligheten, en slags 
självhävdelse.       
 Resultaten visade på att användningen av grupperna skilde sig åt. Genom Putnams 
(2010) klassiska teori om sociala kapital som briding och bonding, där den första avser mer lösa band, 
men där information och idéer delas, medan den andra avser det emotionella stöd som ges vid mer 
privata kontakter, undersökte man hur användningen skilde sig åt. Man kom fram till att i de allmänna 
grupperna handlade det mer om briding, i den tematiska handledare det mer om bonding. Ett annat 
resultat var att i de allmänna grupperna, kunde det professionella facebookandet leda till offline-
kontakter trots de lösa kontakter som karaktäriserar briding. Forskarna konstaterar dock att detta kan 
ha att göra med att man i tematiska grupper känner varandra sedan innan, där pilen går snarare från 
offline till online-relationer, medan den går åt motsatta hållet i de allmänna grupperna, där nya offline-
projekt genereras.      
 I kandidatuppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv av Hjort med flera (2011) undersöker 
författarna hur journalister använder Facebook som arbetsverktyg. Undersökningen visar att många 
journalister använder Facebook frekvent, men uppsatsförfattarna ställer en kritisk blick mot 
journalistkårens användning, och menar att det konkreta syftet med användningen bör tas upp, inte 
minst under utbildningen. För att utgöra ett professionellt arbetsverktyg måste användningen vara 
genomtänkt, menar man.   

 

      

3. Metod och material 

I föreliggande studie använder jag mig av kvalitativ metod. Jag har närläst tre inlägg med 
kommentarer samt sidans ytplan, det vill säga beskrivningen av sidan och det fastnålade inlägget. 
Kapitlet börjar med en diskussion kring studiens metod, närläsning av digital text. Sedan beskriver jag 
genomförandet av föreliggande studie samt pilotstudien. Därefter kommer en beskrivning av urvalet, 
efter detta en redogörelse av olika etiska aspekter. Till sist beskriver jag analysmetoderna och 
operationaliseringen av de teoretiska begreppen.  

3.1. Närläsning av digital text 
Det är ont om forskning om lärares facebookanvändning varför denna studie kan kategoriseras som en 
pionjärstudie. Martin Berg (2015 s.23, 52) skriver i boken Netnografi6: att forska med och om internet 
att det är centralt att forskaren skaffar sig en bild av hur internet förstås i respektive kontext, samt att 
talet om internet präglas av en otydlighet eftersom det inte alltid är klart vid som åsyftas (Berg 2015, 
s.52). Berg diskuterar de olika metodiska tvivel som forskare som studerar den digitala världen ställs 

                                                        
6 Netnografi är en sammansättning av internet (även kallat nätet) och etnografi (grekiska för folk och 

skriva) alltså: beskriva nätet (Berg 2015 s.10). 
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inför. Den digitala världen består av en stor mängd information och traditionella gränsdragningar 
mellan olika samhälleliga sfärer har upplöst. Berg skriver att: 

 
 mängder av information och data genereras, och denna situation skapar både möjligheter och 
 oreda för den samhällsvetenskapliga forskaren eftersom det sällan är säkert hur dessa data ska 
 förstås, var informationen börjar och slutar och på vilket sätt den lämpligast bör bli 
 omhändertagen (Berg 2016 s.20-21).   
 
Centralt för min studie blir därför att skapa ordning genom att göra ett tydligt urval av data samt en 
genomtänkt reflektion kring avsändaren bakom texten, för att på så vis fastslå vilken samhällelig sfär 
materialet tillhör. Jag har även inspirerats av den metodiska diskussion som Kadava (2009) för om hur 
forskare bör analysera web 2.0. Genom att skilja på avsändaren av informationen samt vilken 
samhällelig sfär denna tillhör. Sidans ytplan ser jag som tillhörande en social sfär, nämligen en 
intresseförening, specifikt en ämnesförening för lärare. Den andra sociala sfären är Sveriges 
(svensk)lärarkår som skriver på sidan. Men eftersom även personer som är intresserade av 
svenskämnet kan skriva på sidan, måste sfären bli bredare än så. Det rör sig snarare om lärare och 
personer intresserade av svenskämnet. Användarna kan således ha olika formell status och det är inte 
endast legitimerade lärare som skriver på sidan, det kan vara allt från läromedelsförfattare till 
lärarvikarier utan svensklärarutbildning.    
 Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson är språkkonsulter och skriver i boken 
Språket i sociala medier om det specifika med facebooksamtalet. Herbert och Englund Hjalmarsson 
(2015, s.63) skriver att Facebook antagligen är ”den minst formella kanalen i sociala medier, möjligen 
flankerad av Twitter. På Facebook är du i första hand människa, även om det är i din yrkesroll. De 
skriver även att ”inlägg på Facebook är flyktiga, och trängs snabbt ut av nya budskap som hela tiden 
publiceras” (2015, s.63). Herbert och Englund Hjalmarsson beskriver tonen på Facebook som ledig 
och avspänd utan att blir pratig. Språkvårdarna betonar hur Facebook, är de som bestämmer över hur 
informationen på sidan paketeras (2015, s.62). Uppdateringar för funktionerna på Facebook görs 
ständigt utan förvarning, vilket gör att sidan präglas av en nyckfullhet, menat Herbert och Englund 
Hjalmarsson (2015, s.62).     
 Vid närläsningen har jag fokuserat på både det sagda och det outsagda i texterna. Göran 
Bergström och Kristina Boréus (2005) skriver om latenta och manifesta analyspunkter i Textens 
mening och makt. Det manifesta handlar om det som uttrycks explicit, men de båda uttrycken hänger 
ihop: ”sökandet efter manifesta inslag kan också användas för att komma åt det inte fullt utsagda”. 
Bergström och Boréus menar att forskaren inte behöver stirra sig blind på forskningstekniska frågor, 
utan att mellanformer av analyser, som anpassas efter forskarens syfte är fruktbart. Jag har använt mig 
av en sådan mellanmetod som betonar både det explicita och det implicita i texterna. Detta syns 
tydligast i mitt undersökande av den didaktiska varför-frågan. 
 Sammanfattningsvis kan man säga att facebooksamtalet är speciellt i den mån att det är 
organiskt, utvecklas med tiden och tar olika riktningar. Ett inlägg sätter stämningen och anger tonen 
för samtalet, kommentarer sker som en reaktion på det skrivna. Vissa inlägg är mer genomtänkta än 
andra och många inlägg är personliga.   

3.2. Urval 
Två olika urval ska här beskrivas. Först motiverar jag urvalet av de tre inläggen, sedan resonerar jag 
kring vilka lärare som kan tänks skriva på sidan, för att på så vis indirekt reflektera kring de lärare som 
inte skriver på sidan. Därefter beskriver jag de analyserade inläggen.  
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 Facebookgruppen Svensklärarna består av en mycket stor textmassa. Jag har valt ut tre 
inlägg där många diskussioner uppstått kring svenskundervisning. Urvalsprincipen har varit att 
inläggen ska närma sig svenskundervisning från olika ingångar. Ett handlar om formativ bedömning, 
ett handlar om undervisning och praktik kring god ton på sociala medier, ett handlar om svenskämnet 
då och nu. Inläggens tema berör således olika delar av svenskämnet: en historisk aspekt, en nyare 
aspekt samt bedömningsaspekten. Sammanfattningsvis har således jag valt ut tre inlägg med 
kommentarer som ska säga något om lärares kollegiala samarbete på sidan och närma sig svenskämnet 
från tre olika infallsvinklar.     
 Vilka lärare som skriver får stora konsekvenser för mitt resultat och behöver 
problematiseras. Det går inte att veta huruvida deltagarna i diskussionen är utbildare lärare. De flesta 
deltagare tycks vara verksamma eller tidigare lärare, men detta är inget som jag har bevis för. I ett fall 
benämner sig en deltagare som vikarie och saknar möjligen lärarutbildning. Den virtuella verklighet 
som facebookgruppen Svensklärarna erbjuder tilltalar möjligen en viss typ av lärare, som kan antas 
trivas bra med den litteracitet som medskapandekulturen kräver. Värt att notera är även att inte alla 
svensklärare har Facebook, att alla svensklärare som har Facebook inte är med i gruppen 
Svensklärarna samt att alla som skriver i gruppen kanske inte är lärare.  
 Texterna som analyseras inom ramen för perspektivet sidan som plats för interaktion 
består av tre trådar som författats av medlemmar i facebookgruppen Svensklärarna. Tråd A behandlar 
frågan om hur lärare ska undervisa om och praktisera god argumentationsteknik på sociala medier. 
Tråd B handlar om hur svenskundervisningen förändrats över tid, huruvida något eventuellt gått 
förlorat i fråga om fantasi och kreativitet.  Tråd C tar upp frågor om vad som ska räknas som fruktbar 
formativ bedömning och återkoppling till eleven gällande dennes kunskapsläge. Tråd A består av 42 
kommentarer och är författat av 25 olika deltagare.  Tråd B består av 57 kommentarer och 24 
deltagare. Tråd C består av 47 inlägg och 23 deltagare. Totalt är det alltså 146 kommentarer och tre 
inlägg som analyseras. Det totala antalet deltagare i diskussionen är 72, men då några deltagare 
medverkar i flera trådar, bör denna siffra inte utläsas exakt.   
 Avslutningsvis några språkliga klargöranden. Jag benämner skribenterna i 
facebookgruppen som läraren, deltagaren eller skribenten, men dessa bör förstås som synonymer. Tråd 
är den benämning jag använder för att åsyfta ett inlägg med kommentarer. Kommentarerna sker i ett 
slags nät där vissa är kommentarer på en kommentar, andra är kommentarer på ursprungsinlägget. 
Inläggen och kommentarerna kommer i resultatdelen formulerats om med avsikt att ligga så nära 
ursprungsinläggets som möjligt för att bevara andemeningen utan att det ska bli sökbart. I 3.4 kommer 
jag skriva mer om de etiska skälen till detta.     

 

3.3. Genomförande  

3.3.1. Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes under början av höstterminen 2016. Pilotstudiens syfte var att undersöka 
studiens genomförbarhet samt materialets beskaffenhet.  Urvalet till pilotstudien var de inlägg med 
kommentarer som genererades av sökorden i gymnasiets svenskkurser: Svenska 1, Svenska 2 och 
Svenska 3. Utifrån detta material valdes slumpmässigt 16 inlägg med kommentarer ut. Detta blev 
totalt 1200 ord text. Pilotstudien undersökte vilka uppfattning om svenskundervisning som gavs 
uttryck för genom textanalys. I pilotstudien konstaterades att många lärare efterfrågar konkreta tips. 
Diskussionerna berörde sällan forskningsbaserade skäl till varför en viss undervisning bedrivs, eller 
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etiska frågor om undervisningen utan diskussionerna var praktiknära. Pilotstudien visade även att 
nationella provet tycks ha stor inverkan på svenskundervisningens innehåll i gymnasiekursen Svenska 
3, varför frågan om rådande svenskämneskonceptioner i kölvattnet av nationella provets intåg blir 
intressanta. Båda resultaten skulle kunna tyda på en frustration bland svensklärare gällande 
arbetsbelastning samt en teaching to the test-effekt.  

3.3.2. Denna studie 

Studien genomfördes under senare delen av hösten 2016. På grund av att originalkällorna ständigt 
förändras eftersom de är digital text på sociala medier valde jag att skriva ut texterna för att på så vis 
fixera dem. Detta betyder att de antal inlägg och kommentarer som jag analyserat möjligtvis är 
annorlunda i digital form. För att fixera dem har jag skrivit ut dem och analyserat den fysiska formen.  

3.4. Etiska aspekter 
Ett vanligt sätt att höja intersubjektiviteten i textanalytisk forskning är att belägga resultaten med citat, 
detta kommer endast göras med text från sidans ytplan. Administratören för gruppen Svensklärarna 
har informerats och samtyckt till studien. På grund av att det är så många deltagare som florerar på 
sidan, har jag valt att inte söka samtycke från enskilda deltagare. Deltagarna i studien har alltså inte 
samtyckt till att medverka vid studien vilket är idealfallet vid forskning, vilket gör att jag inte kommer 
citera enskilda inlägg (Vetenskapsrådet 2011, s.42). Inlägg som är officiella från Svenklärarföreningen 
kommer däremot att citeras. Detta gäller sidans fastnålade inlägg samt sidans beskrivning. Eftersom 
deltagarna inte samtyckt och inläggen är sökbara, kommer inlägg från enskilda deltagare anonymiseras 
genom att jag skriver om alla inlägg med andra ord. Genom att skriva om inläggen tänker jag att 
idiolekt ska försvinna vilket också gör att inläggen hamnar längre ifrån inläggsförfattaren.
 Vetenskapsrådet skrivet att ”Det sannolika värdet av ny kunskap måste således ställas 
mot risken för integritetskränkning och skydd mot insyn i människors privatliv (Vetenskapsrådet 
2011, s.45). De diskussioner som föregår på Facebook har både utomvetenskaplig och 
inomvetenskaplig relevans. Studien kan motiveras både för didaktiska forskares intresse om 
facebookanvändning, professionellt facebookande och nya svenskkonceptioner. Detta värde av ny 
kunskap måste alltså vägas mot risken för att kränka användares integritet. En åtgärd som jag vidtagit 
är att deltagarna är anonyma och att inläggen inte går att spåra. Enligt Vetenskapsrådet är aspekten om 
hur resultaten presenteras viktigt. Detta för att ”undanröja ogrundad eller grundad oro för 
diskriminering och stigmatisering” (Vetenskapsrådet 2011, s.45). Resultatet presenteras tematiskt 
utefter de teoretiska kategorier som beskriver professionellt facebookande samt de didaktiska frågorna, 
Detta gör att det teoretiska rastret kommer i förgrunden istället för materialet.  
  

3.5. Metoddiskussion 
Naturligtvis finns det fördelar och nackdelar med denna metod. Fördelarna är att jag ingående studerat 
ett empiriskt material på ett djupare plan, för att på så vis undersöka det kollegiala samarbetet på sidan 
Svensklärarna. Kritik mot denna metod är att den kan hamna långt från min ambition, att studera 
facebooksidan Svensklärarna. Studien är gjord på ett begränsat texturval och kan inte sägas 
generalisera kring hela sidan.     
 En vanlig definition av validitet handlar om ifall jag mäter det jag avser att mäta och 
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reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos källorna (Esaiasson et al. 2007, s.63). Gällande validitet är 
det viktigt att fastslå att jag undersöker kollegialt samarbete på Facebook, och kopplingen mellan den 
materiella världen och den verkliga världen går inte enkelt att göra. Jag gör således inga anspråk på att 
generalisera för svensklärares diskussioner utanför den digitala världen.   
 Gällande tillförlitligheten hos materialet är det viktigt att jag reflekterar kring vad 
materialet säger något om. Facebookdiskussionerna ger ingen helhetsbild av dessa människor som 
lärare, det är en liten del av deras professionella identitet. Ett sätt att stärka reliabiliteten skulle kunna 
ha varit att be någon att annan att läsa resultatkapitlet och jämföra mina omskrivningar med 
originalkällorna för att på så vis höja tillförlitligheten. Detta har tyvärr inte varit möjligt, men vid 
vidare studien av samma fenomen med samma metod välkommas detta förfaringssätt.  

3.6. Analysmetod 
Studien syftar till att undersöka lärares kollegiala samarbete i facebookgruppen Svensklärarna. För att 
göra detta har jag använt mig av ett analysverktyg (se bilaga 1). För att undersöka ytplanet 
(frågeställning ett) utgår jag från tre frågor som avser att täcka in de ramar och regler om präglar sidan. 
De kategorier jag valt att tolka mitt material ifrån är fyra för den andra frågan. Dessa är 
kunskapsdelning, gruppstabilisering, idéutveckling eller självhävdelse. I den tredje frågan handlar det 
om de didaktiska frågorna: vad, hur och varför. Analysverktyget är genererad av tidigare forskning 
och de didaktiska frågorna är en vanlig utgångspunkt i didaktisk forskning.  
   

3.7. Operationalisering av teoretiska begrepp  
I detta avsnitt kommer studiens analysbegrepp att presenteras. Eftersom ingen forskare tidigare 
studerat det kollegiala samarbetet i gruppen Svensklärarna har det inte funnits någon tydlig metod eller 
teori att förlita sig på.  Vid sådana här pionjärstudier får jag därför själv utveckla ett teoretiskt ramverk 
med hjälp av forskning som studerat närliggande fenomen. Berg (2015) förespråkar ett 
flerdimensionellt angreppssätt. Jag har tagit fasta på detta råd, genom att använda mig av både 
didaktiska frågor, forskning kring i web 2.0-plattformar samt teorier om professionellas användning av 
sociala medier.  

3.7.1. Den tvådelade sidan: Ytplan och Plats för interaktion  

I detta avsnitt ska det teoretiska ramverket för frågeställning ett beskrivas. Här beskriver jag de två 
övergripande kategorierna som jag använder för att analysera gruppen Svensklärarna.  Dessa är 
hämtade från Anastasia Kadavas förslag om hur web 2.0-plattformar bör förstås. Kadava (2010) 
studerar olika politiska organisationers hemsidor, och för i artikeln ”Web 2.0 platforms and Issue 
Campaigning: Some methodological and theoretical challenges” en diskussion kring metodiska och 
teoretiska tvivel. Kadavas förslag är att dela upp analysen av virala plattformar i två: ytplan (surface) 
och plats för interaktion (site of interaction). Sidans ytplan bör enligt Kadava (2010) förstås som 
organisationen som den beskrivs, medan sidan som plats för interaktion kan förstås som den 
deltagargenererade informationen (”user generated content”).  Sidans ytplan kommer analyseras med 
avseende på de ramar som sätts på sidan. Distinktionen tydliggör vem som är avsändare till 
informationen. Texten på ytplanet är författade av Svenklärarföreningen, inläggen och kommentarerna 
är författade av enskilda deltagare. Självfallet kan styrelsemedlemmar från föreningen delta i sidan 
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som plats för interaktion, men dessa är då inte inlägg som sätter ramarna för diskussionen, såsom 
ytplanet gör. I sidan ytplan kan gruppadministratörer bestämma vem som släpps in i gruppen, vilka 
regler som gäller på sidan och vad användningen av sidan syftar till.   
 Sammanfattningsvis är de två aspekterna av sidan relaterade genom att sidan som plats 
för interaktion är avhängig sidans ytplan, eftersom den sistnämnda definierar ramarna för 
diskussionen.        

3.7.2. Professionellas facebookanvändning 

Ranieri med flera (2012, s.3) konstaterar att syftet med facebookanvändning är under omvälvning, där 
man gått från ”pure form of recreational use of Facebook to a new form of professional use of 
Facebook, or professional facebooking is now taking shape on the web”. Jag ser det som sker i 
gruppen Svensklärarna som ett sådant professionellt facebookande.   
 Nedan kommer de sex kategorier som några malaysiska forskare presenterar i artikeln 
The impact of knowledge Sharing trough Social Media among Academia att beskrivas. Dessa 
kategorier är skapade utifrån akademikers facebookanvändning. Eftersom det ännu inte finns något 
ramverk för studier av lärares facebookanvändning kommer de malaysiska forskarna Saadiah Ghazali, 
Nor Intan Saniah Dulaiman, Nerda Zura Zabidi Mohd Faizal Omar och Rose Alinda Alias att 
användas. Svensklärarna är en sida för professionella som arbetar med kunskap, om än på en lägre 
nivå än högskola och akademi. Därför kommer jag att revidera kategorierna och använda dem som är 
relevanta för min studie. Författarna förstår kategorierna som faktorer som initierar, motiverar och 
påverkar användningen av sociala medier. De engelska titlarna på kategorierna presenteras i parantes, 
för läsaren själv ska få reflektera över om någon betydelse gått förlorad i min översättning. Ghzali et al 
definierar kunskapsdelning som en process där minst två mottagare deltar och där någon slags 
information delas.     
 Den första kategorin är att underlätta kommunikation (facilitate communication). 
Forskarvärlden kräver massiv kommunikation för att förstå och kommunicera kring kunskap,”this 
scenario probably acts as force for them to indulge in social media mobilization”. Kommunikationen 
är kunskapsbaserad och handlar om att information delas.   
 Den andra kategorin är idéutveckling (generating ideas). ”for example in Facebook 
groups, the users are having a direct interaction among each others. Through this interaction, the 
possibility to spark an idea from a discussion of a certain topic is high”. Detta gör att användaren får 
en uppdaterad bild av senaste frågorna eller kunskapen om olika frågor. ”This can make sure that 
scholars are staying in the right track and keeping up with the newest research”. 
 Den tredje kategorin är självhävdelse (self promotion). Användarna kan dela med sig av 
den professionella åsikten eller ämnessynen, få erkännande och uppskattning. Genom detta behålls 
eller uppgraderas den professionella bilden.     
 Den fjärde kategorin är att hitta finansiering (discover tenure or funding). Det handlar 
om jobberbjudanden och forskningsbidrag, eftersom detta är ett ständigt aktuellt bland forskare 
underlättar sociala medier denna process.     
 Den femte kategorin är gruppstabilisering (group establishment), minst två människor 
vill söka samförstånd och bekräftelse om den egna gruppens mål och mening. Sociala medier verkar 
idag som den enklaste plattformen för gruppstabilisering, där nätverksbildande med likasinnade 
professionella kan ske. Man kan både stärka redan existerande band, eller diskutera frågor i ett mindre 
formellt sammanhang.     
 Den sjätte kategorin handlar om sidan som verktyg för att blir publicerad (convenience 
tool foor journal publication).   
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2.4.2.1. Teoretiskt ramverk för att undersöka lärares kollegiala samarbete 

För att undersöka det kollegiala samarbetet på facebooksidan kommer jag revidera de kategorierna 
ovan så att de anpassas till lärare i stället för akademiker. Kategorierna jag kommer utgå från är 
idéutveckling, självhävdelse, underlätta kommunikation samt gruppstabilisering. Kategorin verktyg 
för att bli publicerad samt hitta finansiering kommer uteslutas eftersom dessa inte är gällande för 
lärare utan är specifika för akademiker. Jag väljer att kalla kategorin underlätta kommunikation för 
kunskapsdelning eftersom jag anser att den bättre speglar vad som sker på sidan. 
 För att undersöka den kunskap som diskuteras i Svensklärarna kan det vara bra att utgå 
från en modell för hur lärares kunskapsbas ska förstås. I Handal och Lauvås bok ”På egna villkor” 
(2007)  presentas en modell för hur den praktiska yrkesteorin kan förstås, i den så kallade 
praxistriangeln. Denna avser beskriva förhållandet mellan teori och praktik. I denna resonerar de kring 
att lärares kunskapsbas kan delas upp i tre övergripande nivåer: erfarenhetsbaserade handlingsnivån, 
den forskningsbaserade didaktiska nivån, alltså övergripande principer och teorier för verksamheten, 
samt den etiska nivån, alltså etiska rättfärdiganden. Dessa tre nivåer presenteras i triangeln nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figur 1: Lärares kunskapsbas. Utgår från Handal och Lauvås praxistriangel, förenklad version 
anpassad för att kategorisera lärares kunskapsdelning  

I praktiken samspelar dessa nivåer, men denna modell är ett sätt att strukturera upp lärares kunskaper 
på ett systematiskt vis. Sammanfattningsvis undersöker jag således det kollegiala samarbetet på sidan 
genom att fokusera på fyra kategorier: kunskapsdelning, gruppstabilisering, idéutveckling och 
självhävdelse.  

3.7.3. De didaktiska frågorna 

Deltagarna på sidan utgörs av personer som är intresserade av svenskämnet. Jag ser sidan som ett 
ständigt samtal och förhandling om vad svenskämnet är och bör vara.  Didaktik är den vetenskapliga 
disciplin som är unik för lärare. De olika ämneskonceptionerna (se 2.2) har olika svar på de didaktiska 

Etisk rättfärdiggörelse 
 
 

Teoribaserade skäl-principer 
och didaktiska överväganden 

 
 

Handlingsnivån- vad man 
faktiskt gör 

 
 
 
 
 
 

Erfarenhetsbaserade skäl - 
handlingsnivån 



 
 

14 

frågorna. Den didaktiska forskningen utgår från de didaktiska frågorna, därför kommer jag även 
undersöka trådarna med fokus på vad-frågan, hur-frågan, varför-frågan. Dessa tre är valda eftersom de 
kan sägas vara de tre grundfrågorna. Molloy (2003) resonerar om hur de olika didaktiska frågorna kan 
förstås. Hur-handlar om planeringen av undervisningen, medan vad-frågan handlar om innehållet.  
Varför-frågan handlar om argumenten för varför en undervisning ska bedrivas på detta vis, de motiv 
lärare ser. Varför-frågan kan ses som den övergripande didaktiska frågan som genomsyrar hela 
undervisningen, den går även att koppla till styrdokumenten. Varför-frågan hänger samman med 
ämneskonception i den mån att den definierar det grundläggande syftet med ämnet. Denna fråga 
definierar sedan de val läraren gör i relation till resterande didaktiska frågor.   

3.7.4. Sammanfattning operationalisering 

När jag har analyserat texterna har jag närläst materialet, när en viss kategori identifierats, exempelvis 
resonemang som berör metodfrågor (hur), eller innehållsfrågan (vad) har jag antecknat denna. Sedan 
har jag skrivit om materialet med andra ord för att på så vis anonymisera inlägget. De sju kategorierna, 
fyra på andra frågan och tre på tredje, är inte i sig uttömmande. Detta är en vanlig risk vid forskning 
enligt Bergström och Boréus (2005, s.173). Varje fråga öppnar därför upp för resonemang som inte 
ryms inom kategorierna, men som ändå säger något om studiens syfte. Till fråga två fanns några 
resonemang som var motsatta kategorin gruppstabilisering. Jag valde att kalla dessa för 
gruppdestabilisering och införliva dessa i gruppen gruppstabilisering och diskutera dem tillsammans. 
Vid närläsningen av kunskapsdelningskategorin relaterade jag materialet i utsagorna till 
praxistriangeln (se figur 1), för att på så vis undersöka vilken typ av kunskap som förmedlades: 
handlingsnära, didaktiska principer eller etiska diskussioner. 

    

 

4. Resultat 

I detta kapitel besvarar jag mina forskningsfrågor. Den första frågan lyder: Vilka förutsättningar 
ger ytplanet för kollegialt samarbete i facebookgruppen Svensklärarna? Den andra lyder: Hur 
använder deltagande lärare facebookgruppen Svensklärarna i några utvalda trådar med avseende 
på fyra kategorier om professionellas facebookanvändning? Den tredje frågan är: Hur använder 
deltagande lärare facebookgruppen Svensklärarna i några utvalda trådar med avseende på fyra 
didaktiska frågor? Kapitlet börjar med en genomgång av resultatet av analysen av 
facebookgruppen svensklärarnas ytplan.  Därefter kommer den deltagargenererade informationen. 
Resultatet är indelat i två rubriker som svarar mot forskningsfrågorna ovan. Först kommer 
professionellas facebookande. Här redogör jag för de aspekter av kunskapsdelning, 
gruppstabilisering och gruppdestabilisering, idéutveckling och självhävdelse som återfinns i 
empirin, med en rubrik för varje kategori. Därefter följer en redogörelse av hur de didaktiska 
frågorna behandlas i empirin, rubrikerna kommer i följande ordning: vad-, hur- och varför-frågan. 
Till sist kommer en sammanfattning av hur de tre didaktiska frågorna behandlas, och därefter en 
sammanfattning av studiens resultat.  
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4.1. Ytplanet 
När medlemmarna kommer in på gruppen Svensklärarna7 möts de av ett fastnålat inlägg som beskriver 
syftet med gruppen: ”här byter vi erfarenheter kring det mesta som gäller undervisning i ämnet 
svenska, från grundskolans tidiga år till gymnasieskolan och lärarutbildningen.” Detta inlägg kan 
sägas vara mer allmänt formulerat än de mål och syften som Svensklärarföreningen innehar. På sidan 
står det explicit att facebookgruppen är en del av Svensklärarföreningen, men man kan tillhöra 
facebookgruppen utan att vara medlem i Svensklärarföreningen. Däremot skriver man fram de fördelar 
som ett medlemskap påbjuder: tidningen Svenskläraren, årstidskriften samt medlemskap i en förening 
som ”samverkar med Skolverket och andra myndighet och organisationer kring frågor som är vitala 
för ämnet svenska. I vissa sammanhang fungerar föreningen också som remissinstans”. Det finns 
facebookforum som har mer stängda dörrar än vad denna sida har. Centralt här är varför människor 
släpps in i gruppen och varför man väljer att inte släppa in en medlem. Det finns ingen explicit 
redogörelse för detta, utan det utgörs av en önskan om att medlemmar ska ha intresse för 
svenskundervisning. Kraven uttrycks i dessa ordalag ”Vi förutsätter att den som vill bli medlem i 
gruppen är verksam lärare eller skolbibliotekarie, alternativt lärarstudent, med inriktning mot ämnet 
svenska”. På sidan önskar man att det ska framgå på deltagarens facebooksida att man är engagerad i 
svenskundervisning.  

4.2. Professionellt facebookande  

4.2.1. Kunskapsdelning 

Alla trådar rör någon slags kunskapsdelning, om kunskap betyder reflektioner kring den egna 
undervisningen. Om kunskap däremot betyder systematisk vetenskaplig kunskap är det få inlägg som 
präglas av detta explicit, däremot implicit i fråga om erfarenhetsbaserad, didaktiskt eller etisk kunskap 
(se Figur 1). Utifrån pilotstudien kunde jag se att önskemålen och diskussionerna rörde sig mycket 
kring konkreta tips, alltså den nedre delen av praxistriangeln (se Figur 1). Därför kan man säga att 
kunskapen som delas rör sig mer på handlingsnivå. Dock ser det lite olika ut i de undersökta inläggen.
 I Inlägg A delar lärare sina konkreta erfarenheter och slutsatser gällande vad vi ska 
förmedla till eleverna gällande respektfull argumentationsteknik på sociala medier. Denna diskussion 
handlar mycket om den övre delen i triangeln, eftersom många lärare menar att värderingsfrågor som 
väckts i form av ökat näthat är något som svensklärarprofessionen bör ta sig an. 
  Inlägg B har ett kunskapsdelande syfte. I reflektionen som inleder diskussionen är det 
information om innehåller i svenskämnet förr i tiden som behandlas. Informationen rör sig på 
handlingsnivån och handlar om olika undervisningshandlingar som beskrivs, man relaterar inte 
explicit till didaktiska principer eller till etiska resonemang, även om dessa finns hos läraren redovisas 
dessa inte. Lärare svarar på inlägget genom att förmedla erfarenheter om ramarna för dagens 
undervisning.       
 Inlägg C rymmer drag av explicit didaktisk kunskapsdelning, då en lärare hänvisar till 
Hatties verk Synligt lärande. Kommunikationen i inlägg C kan inte genomgående förstås som 

                                                        
7 https://www.facebook.com/groups/169588807072/,	  citaten	  ovan	  är	  från	  sidans	  beskrivning	  samt	  fastnålade	  
inlägg,	  det	  vill	  saga	  det	  inlägg	  som	  ständigt	  befinner	  sig	  högst	  upp	  på	  sidan. 
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kunskapsbaserad, vilket är ett krav Ghazali et al (2016) framför, eftersom man ibland tar upp frågor 
som är av privat karaktär. Konversationen tycks ha en psykologisk och stödjande funktion snarare än 
en professionell. När man skriver i rollen som förälder och inte lärare kan denna risk finnas, vilket är 
fallet i inlägg C. 

4.2.2. Gruppstabilisering och gruppdestabilisering 

Gruppstabilisering handlar om att ”minst två människor vill söka samförstånd om den egna gruppens 
mål och mening” (Ghazali et al 2016).  Att skriva på Facebook är per definition en gruppstabilisering, 
eftersom forumet är ett ständigt samtal om gruppen (svensklärarnas) mål och mening. Intressant blir 
här vilken slags grupp detta är och vilken identitet som uttrycks på sidan. Vid läsning av materialet går 
det att skönja motstridigheter. Lärarna diskuterar sakfrågor och resonerar kring olika frågor som är 
centrala för svensklärarprofessionen. Samtidigt förekommer skiften från sakfrågan till språkliga frågor 
om skribentens formuleringar, detta kan beskrivas som en motsats till stabilisering, en slags 
destabilisering. Fokus blir inte på att söka samförstånd, utan på skribentens formuleringar. En annan 
faktor som skulle kunna vara indirekt gruppstabiliserande är när man i de fall som beskrevs ovan 
kritiserar andra lärare och därmed diskriminerar vad som utgör svenskläraridentiteten och inte.  
 I inlägg A kan gruppstabilisering avläsas då tråddeltagarna stödjer varandra i den 
gemensamma angelägenheten att en del av svensklärares uppdrag år 2016 är att undervisa om god 
argumentationsteknik på sociala medier.  Inlägget innehar även drag av det som ovan beskrivs som 
gruppdestabilisering. Destabilisering kan sägas ske när en deltagare vänder diskussionen från att 
handla om samtalston på nätet till grammatik och generiskt en istället för generiskt man. Denna 
kommentar möter mothugg, trådskaparen går in och ber användaren hålla sig till sakfrågan.
 Inlägg B rymmer en gruppstabiliserande funktionen då man genomgående resonerar 
kring svenskämnets förändring och därmed den egna gruppens identitet. Man försöker identifiera olika 
samhälleliga omvälvningar som har präglat yrkets förändring. Inlägg B rymmer motsatsen till 
gruppstabilisering, gruppdestabilisering. Lärare fjärmar sig från varandras undervisningspraktiker 
genom att påpeka att läsning av en skönlitterär bok per år är mycket lite. Elevernas tidigare lärare 
beskylls ha bedrivit bristfällig undervisning, vilket begränsar den egna praktiken. En lärare ber den 
andra att tänka vidare för att utveckla undervisningen som beskrivs, som anses bristfällig. Det 
gruppdestabiliserande funktion syns också när lärare påpekar en annan lärares särskrivning i 
diskussionen.       
 I inlägg C återfinns den gruppstabiliserande funktionen i ursprungsinlägget. Den 
gruppstabiliserande funktion är tydlig då man håller med varandra och definierar professionens 
egentliga uppdrag. Inlägg C följs av en mängd kommentarer som uttrycker negativa känslor kring 
inläggsförfattarens barns situation. Frustrationen gäller olika saker, mestadels över att sonen har 
poängprov eller bristen på formativ bedömning. En lärare jämför med sina barns studiesituation och 
hävdar att det är lika illa där. En lärare konstaterar att eftersom vissa lärare sköter sitt arbete så här 
bristfälligt blir arbetsbördan för stor hos de lärare som sköter sitt arbete väl. En annan menar att de 
lärare som arbetar nära kunskapskraven är de drivande i professionen och de bör vara stolta över detta.
       

4.2.3. Idéutveckling 

Idéutveckling sker då ett problem eller en fråga ska lösas (Ghazali 2016). De tre trådarna har lite olika 
utgångspunkter gällande syftet med ursprungsinlägget, med detta följer att trådarna har lite olika 
möjlighet att verka idéutvecklande.     
 Mycket av diskussionerna i inlägg A handlar om att man försöker utreda frågan om hur 
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lärare ska undervisa om och praktisera respektfull ton på sociala medier. Inläggsförfattaren ställer 
många explicita frågor i inlägget, och diskussionen handlar om frågan som författaren ställer, med 
undantag ifrån en gång, då diskussionen viker av då en lärare kommenterar den andras grammatik (se 
4.2.2.). Inlägg A är idéutvecklande eftersom inläggsförfattaren ställer en konkret fråga i inlägget son 
hen vill ha svar på av andra lärare.    
 Inlägg B rör drag av de idéutvecklande aspekterna eftersom det består av en latent fråga 
i inläggsformuleringen. Denna handlar om huruvida något unikt gått förlorat i dagens 
svenskundervisning med alla matriser och omfattande stöttning. Detta handlar om kreativitet, frihet 
och reflektion. Många lärare tycks tolka inlägget som idéutvecklande och diskussionen blir som ett 
svar på denna latenta fråga, huruvida svenskundervisningen i dag är för bunden. Tråden som följer 
rymmer drag av idéutveckling, men även drag som kommer beskrivas under självhävdelse nedan. I 
tråden försöker man förklara orsakerna till svenskämnets förändring.  
 Inlägg C kan inte kategoriseras som idéutvecklande, eftersom det inte är en fråga eller 
problem som ska lösas, utan snarare en personlig erfarenhet där läraren reflekterar i rollen både som 
förälder och lärare. Dock blir tråden som följer av inlägg C idéutvecklande, när man försöker 
undersöka vad som ligger i begreppet formativ bedömning, i detta finns en utredande diskussion som 
karaktäriserar idéutveckling. Man vill reda ut vad formativ bedömning innebär. Man vill försöka förstå 
varför lärarlaget inte arbetar med att klicka i matriserna i den digitala lärplattformen. Man vill även 
definiera och fördjupa kunskaperna om formativ bedömning i praktiken, bortom floskler. Man 
konstaterar att inget är formativt i sig, det är först när eleven tar till sig återkopplingen och resonerar 
kring den som den kan anses vara formativ. Man vill ha en konkret diskussion om baksidan av att fylla 
i matriser och tiden det tar. Lärare problematiserar detta och funderar kring om elever verkligen tar till 
sig återkopplingen i förhandsdefinierade matrisen. Är det inte mer effektivt att tala med eleven 
muntligt, frågar man sig.  

 

4.2.4.  Självhävdelse  

Enligt självhävdelsekategorin ska den professionella söka erkännande och uppskattning genom att 
behålla eller uppgradera den professionella bilden (Ghzali et al 2016). Facbookmediet som sådant 
inbjuder till en slags självhävdande. De tekniska funktionerna på Facebook ger läsaren av texten 
möjlighet att trycka på en gilla-knapp, vars symbol är en ”tumme upp”. 2016 utökades detta till fem 
nya känslouttryck som användaren kan uttrycka. ”Älska”, ”haha”, ”wow”, ”ledsen” eller ”arg” 
uttrycks genom fem olika symboler. Den första har ett hjärta som symbol, de fyra sistnämnda har så 
kallade smileyansikten som innehar respektive känslouttryck. Skribenten blir medveten om läsarens 
reaktion när hen besöker mediet. Då får en nyhetsmarkering om att någon reagerat på inlägget, och 
eventuell om det är en positiv eller negativ reaktion. Detta gör att facebookmediet skapar en slags 
dubbelriktad kommunikation mellan läsare och skribent, där skribenten om den lyckas väl kan 
uppgradera den professionella bilden, genom att få reaktioner på det skrivna inlägget. Självhävdelse 
hänger alltså ihop med mediets betoningar (bias). Att dela den professionella åsikten, ämnessynen och 
få erkännande och uppskattning sker kontinuerligt, t.ex. genom att man trycker på gilla-knappen på de 
inlägg man gillar, eller att man fortsätter att diskutera med de personer som bekräftar ens didaktiska 
grundsyn. I de undersökta inläggen sker detta kontinuerligt. Läsare reagerar på inläggen, många 
trycker på gilla, men vissa har även använt de andra symbolerna.   
 Det kan vara relevant att tala om divergens istället för konvergens i diskussionerna. Vid 
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undersökningen av materialet kan man se att diskussionerna ofta sker i flera lager, alltså befinner sig 
på olika nivåer. Även om man tycker sig vara i samma digitala ämneslag, sitter man som i minst två 
olika digitala rum. Det lager av diskussioner som sker har att göra med den tekniska möjligheten att 
kommentera på en kommentar. Möjlighet till att kommentera på vissa inlägg och där fortsätta 
diskussionerna kan förstärka användarnas möjlighet att söka få den egna didaktiska grundsynen 
bekräftad istället för utmanad.    
 I alla tre inlägg förekommer det att lärare hävdar sin egen professionella status, utan att 
diskutera sakfrågan eller genom att höja sig själv genom att peka på brister i andras undervisning. 
Detta sker dels genom att en lärare angriper en annan lärares språk, särskrivning, grammatik eller 
andra formella aspekter av språket. Det sker också när man påpekar att lärarens undervisning brister, 
exempelvis i fråga om antalet romaner som läraren hinner läsa med sina elever per termin.  
 I kommentarerna till inlägg C finns ett specifikt tydligt drag av självhävdelse. Detta 
sker när en lärare i sin kommentar länkar till den egna facebookgruppen som hen skapat, och gör 
reklam för denna grupp.  
 
 

4.3. De didaktiska frågorna 
 

4.3.1. Vad-frågan 

lnlägg A berör frågan om hur vi undervisar om och praktiserar en respektfull argumentationsteknik på 
sociala medier.  Diskussionen berör både didaktiska frågor samt tonen i gruppen Svenklärarna. En 
självreflexion görs explicit och man frågar sig hur en bra ton på sociala medier kan definieras. Många 
lärare tar upp att samma fenomen sker i materiella miljöer. I inlägg A presenterar inläggsförfattaren ett 
svar på vad-frågan: lärare bör dels själva ha kunskaper om hur man argumenterar respektfullt på nätet, 
dels bör vi även undervisa om detta. Detta grundas i en analys där hen anser att både lärare och elever 
har bristfälligt beteende med personliga påhopp som följd. Frågan är om de andra inläggsdeltagarna 
som läser håller med om detta? Det blir ingen explicit diskussion om huruvida lärare bör undervisa om 
detta. Dock bekräftas bilden från många lärare att tonen på facebookgrupper för lärare inte sällan 
präglas av negativ ton samt att det finns en rädsla för att skriva här eftersom man inte trivs i detta 
samtalsklimat. Många lärare redogör för olika tekniker som kan användas på sociala medier. Dessa 
tekniker berör processer, men behandlas under den didaktiska hur-frågan eftersom detta blir 
undervisningen innehåll. Man kan skicka påminnelse till medlemmar i gruppen, använda sig av 
humor, självrannsakan och självkritik är centralt, skriva ett argument i taget – skriver man fler slutar 
de andra att läsa, försöka vädja till motpartens sunda förnuft, skapa en trygg miljö för lärare och elever 
och samma regler gäller på nätet som i verkligheten, aldrig skriva i affekt, respektfull ton, håll sig till 
ämnen.      
 Inlägg B består av en reflektion om svenskämnet då och nu, ett historiskt perspektiv på 
svenskundervisning och svensklärarens uppdrag. Man diskuterar vilka slags böcker som ska läsas och 
varför. Skönlitteratur jämförs med facklitteratur och man diskuterar fördelen med de olika. Frånvaron 
av bedömningsfria miljöer tas även upp, samt vikten av kritiskt tänkande genom att möta olika 
perspektiv. Många lärare berör baksidan med matriser och för mycket stöttning. En annan lärare 
skriver att det vore skönt med en bänkbok då hon i sitt arbete som vikare behöver fylla tiden för 
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eleverna.       
 Inlägg C kan sägas vara av mer allmändidaktisk karaktär och mycket rör vad läraren 
gör utanför klassrummet: i sin kunskapsdokumentation, på utvecklingssamtal etc. En lärare skriver om 
vad hen uppfattar som ett problematiskt för en specifik elevs situation i alla ämnen. Eleven är lärarens 
son som läser på gymnasiet. När inläggsförfattarens var på sonens utvecklingssamtal framkom att 
bristande tillgång på kunskap hos sonen fanns gällande dennes studieresultat. Ett annat problem som 
definieras är att lärarna på skolan inte fyllt i den digitala matrisen om elevens kunskapsprogression.  

 

4.3.2. Hur-frågan 

I inlägg A diskuterar man hur vi bäst lär eleverna argumentationsteknik på sociala medier. Här handlar 
det både om lärares användning av sociala medier men också hur lärare bör göra i klassrummet. En 
lärare menar att problemen som finns gällande brist på respekt och nyfikenhet för nya värderingsfrågor 
på sociala medier kan liknas vid situationen i lärarrummen då hen menar att innovationslust släcks i 
mötet med lärare med starka moraliska åsikter eller härskartekniker. Detta är alltså inget som kan 
isoleras till situationen på sociala medier, menar läraren. Flera lärare konstaterar att gester och nyanser 
samt idiolekt går förlorat online vilket försvårar samtalet och ökar risken för missförstånd. En lärare 
betonar vikten av att undervisa explicit om härskartekniker, vi måste kunna känna igen dem för att 
kunna kritisera dem och bryta dem. Härskartekniker tas även upp av en annan lärare, nämligen 
undanmanöver. Denna teknik tas upp i diskussionen och används även av en annan lärare i 
diskussionen. Man diskuterar även formen på internet som elever och lärare ska kunna behärska. 
Denna nya textmiljö utmärks av korta inlägg och många röster, långa argument ses som raljerande och 
vi behöver undervisa i en ny litteracitet. Den klassiska argumentationstekniken med en tes, tre 
argument och ett motargument som ska bemötas gäller inte här.   
 Inlägg B är en tråd som tar ett helhetsgrepp om svenskämnet då och nu, man diskuterar 
tolkningar av läroplanen och kreativt kontra vetenskapligt skrivande. Man pratar mycket om metoder 
såsom processkrivande, kreativt skrivande, informellt skrivande, vikten av öppna frågor, samt den nya 
läroplanen som upplevs som ett hinder för kreativiteten. Inlägg berör flera olika metoder och tekniker 
gällande svenskundervisning. En av lärarna vänder sig mot att det skönlitterära skivandet i skolans fått 
allt mindre plats, till förmån för det vetenskapliga. En annan lärare bekräftar utsagan att det 
vetenskapliga skrivandet fått mycket plats. En tredje lärare bekräftar denna bild men skriver även att 
lärare är de som är professionella, som avgör balansen, även om kursen Svenska 3 betonar det 
vetenskapliga skrivandet.     
 Inlägg C rör inte någon konkret undervisningspraktik, utan handlar mestadels om 
formativ bedömning. Ett annat spår av diskussionen rör hur formativ bedömning bör definieras. 
Andemeningen är att inget är formativt i sig, det är först när eleven tar till sig återkopplingen och kan 
använda den för progression som bedömningen är formativ. Några lärare menar att kommentarer på 
lärplattformar är grundläggande för formativ bedömning, medan andra problematiserar detta och 
resonerar kring om det inte behövs något mer för att formativ bedömning ska komma till. De som 
problematiserar menar att det kan vara ett genomtänkt beslut av arbetslaget eller skolledningen, för att 
hantera den höga arbetsbelastningen eller för att man inte är nöjd med den digitala lärplattformens 
funktion. En spekulation är att skolledningen kan ha svarat på Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och därmed motverkat lärares höga 
arbetsbelastning. Några lärare pekar på ett behov av att tala med berörda lärare, att avsaknad av 
iklickade matriser inte behöver betyda att formativ bedömning saknas. Läraren kan istället haft 
kontinuerlig muntlig återkoppling till eleven.  
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4.3.3. Varför-frågan 

Det sammanhang eller högre syfte eller mål och mening med svenskämnet som diskuteras i den 
didaktiska varför-frågan kan inte sägas vara frekvent i materialet. Man diskuterar mer konkreta 
aspekter av svenskundervisning såsom innehåll(vad) och metod(hur). Mer djupgående utredande 
diskussioner som berör varför-frågan berörs mestadels inte.  Dock är det så att för varje svar på vad 
och hur finns det ett implicit förståelse av vem som bestämmer om ämnet. Ett givet ämnesstoff och en 
given undervisningsmetod hänger samman med en yrkesetisk värdering om att eleverna bör lära sig att 
exempelvis undervisa i och om demokrati, utveckla sin identitet, tala om sina erfarenheter eller ta del 
av en kanon.      
 I tråd A tycks lärarna själva vara de som bestämt att argumentationsteknik på sociala 
medier centralt. Många lärare nämner härskartekniker och motiverar detta utifrån ett etiskt perspektiv. 
I inlägg A underbyggs innehållsfrågan med att hänvisa till att skolverket i nationella provet haft 
bloggtext som genre vid nationella provet. Detta ska då understödja tesen om att argumentation på 
sociala medier är viktigt att undervisa om. Man skulle kunna säga att man ”hoppar över” ett eget 
varför på grund av nationella provets implicita makt över undervisningen innehåll. Då Skolverket 
använder genren bloggtext drar man slutsatsen att detta är relevant. Att genrerna som används i 
skolverkets nationella prov fått ökat inflytande på undervisningen är en generell iakttagelse som går att 
göra vid en analys av materialet. PM-skrivande är det som mest frekvent omnämns, dock inte i detta 
inlägg men i andra. Varför-frågan diskuteras inte explicit i trådarna.  
 I inlägg B är det implicita svaret på varför-frågan ett annat. Här betonas 
styrdokumentens makt över undervisningen, vilket man ser många problem med. Styrdokumenten, 
matriserna, kraven på vetenskapligt skrivande upplevs försvåra arbetet med det kreativt svenskämne 
som många lärare vill genomföra. Den digitala utvecklingen nämns också som en konkurrerande 
faktor gällande elevernas tid, detta försvårar för elever och lärare att få till god undervisning kring 
läsning.       
 I inlägg C som diskuterar formativ bedömning har man lite olika svar på vem som 
bestämmer över svenskämnet.  Å ena sidan didaktiker som Hattie (2009), å andra sidan lärare själva 
som kan definiera vad som utgör formativ bedömning. Här omnämns även skolledningen och i 
förlängningen Arbetsmiljöverket, som en möjlig faktor, då dessa kan ha påverkat lärares förfaringsätt.
    

4.3.4. Sammanfattning de didaktiska frågorna 

De didaktiska frågorna kan formuleras om till tre konkreta frågor: Vilket ämnesstoff diskuteras? Vilka 
metoder och tekniker tar man upp? Vad diskuterar man om i fråga om vem som bestämmer om vilket 
svenskämne som ska bedrivas? Detta har framkommit i redogörelsen ovan, men detta kommer att 
sammanfattas i detta avsnitt.     
 Ämnesstoffet och de metodiska diskussionerna berör i empirin lite olika saker. I inlägg 
A talar man om argumentationsteknik på sociala medier och diskussionen fokuserar mestadels på vad-
frågan, även om element av hur finns, främst i en metod som handlar om självkritik samt att övning på 
sociala medier ger färdighet. Inlägg A är ett exempel på hur uppdelningar mellan den didaktiska vad 
och hur-frågan inte kan göras enkelt. I Inlägg B tar man upp ämnesstoffet då och nu, där det tycks 
finnas en gemensam förståelse av att svenskämnet har utvecklats från att vara mer kreativt till att vara 
mer färdighetsorienterat. Från att ha präglats av öppenhet, elevers nyfikna frågor och val av bänkbok, 
medan man i dag behandlar vetenskapligt skrivande och färdighetsaspekterna av ämnet. I Inlägg C 



 
 

21 

pratar man om formativ bedömning, där tar diskussionerna lite olika vägar, och man når inte riktigt en 
gemensam förståelse. Tråd C berör formativ bedömning, här tar man upp vad denna bedömning bör 
och kan ske-muntligen, skriftligen, i digitala matriser. Den didaktiska varför-frågan berörs inte explicit 
i trådarna. En gång nämns som argument till varför en viss undervisning bedrivs nämns skolverkets 
nationella prov. Det finns alltså ingen explicit varför-diskussion i trådarna, av typen vem bestämmer 
vilket svenskämne vi ska ha? Men även om diskussionen inte är explicit går det att se indirekta spår av 
argument till varför vi ska ha ett visst svenskämne  

  

4.4. Sammanfattning resultat   
Syftet med denna uppsats var att undersöka svensklärares kollegiala samarbete i en 
facebookgrupp. Analysverktygen komponerades så att de skulle täcka in dels hur sidan används 
utifrån teorier om professionellt facebookande, dels vilka didaktiska resonemang som förs. I 
analysen delade jag upp sidan i två kategorier, utifrån Kadavas(2009) distinktion av web 2.0-sidor 
som ytplan och som plats för interaktion. De konkreta frågeställningarna var: Vilka förutsättningar 
ger ytplanet för kollegialt samarbete i facebookgruppen Svensklärarna? Hur använder deltagande 
lärare facebookgruppen Svensklärarna i tre utvalda trådar med avseende på fyra kategorier om 
professionellas facebookanvändning? Hur använder deltagande lärare facebookgruppen 
Svensklärarna i tre utvalda trådar med avseende på tre didaktiska frågor? Dessa tre frågor har 
besvarats i resultatkapitlet. Materialet presenterades i relation till de sju undersökta kategorierna: 
kunskapsdelning, gruppstabilisering, självhävdelse, idéutveckling, vad-frågan, hur-frågan och 
varför-frågan. Resultatet visar på att alla fyra kategorier om professionellt facebookande återfinns 
i empirin, samt en ny kategori: gruppdestabilisering. Gällande de didaktiska frågorna betonas vad-
frågan och hur-frågan mer än varför-frågan.  

 

5. Diskussion 

Resultat ska nu diskuteras i relation till studiens centrala begrepp (2.3): medieekologi, medskapande 
kultur och kollegialt samarbete samt ämneskonceptionerna och den tidigare forskningen. Först 
kommer en genomgång av kapitlets disposition.   
 Diskussionskapitlet följer samma struktur som resultatkapitlet: Först diskuterar jag den 
första forskningsfrågan om sidans ytplan. Dessa behandlas i relation till teorier om kollegialt 
samarbete samt den italienska studie som gjorts av lärares facebooksidor (Ranieri et al 2012), där man 
kategoriserade grupperna till om de var allmänna eller tematiska.   
 Därefter kommer en diskussion kring den deltagargenererade informationen. Denna 
delas upp i två delar, enligt strukturen i kapitel fyra. Först kommer en diskussion om de resultat som 
framkommit av kategorierna om professionellt facebookande, alltså studiens andra forskningsfråga. 
Detta kommer att relateras till den medieekologiska teorin, en undersökning av journalisters 
användning av Facebook som professionellt arbetsverktyg (Oskarsson m.fl 2011) diskussionen som 
Maria Ranieri, Stefana Manca och Antonio Fini (2012) för om Putnams distinktion av socialt kapital 
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som briding och bonding.       
 Efter detta följer en diskussion kring de resultat som framkommit vid undersökningen 
av studiens tredje fråga som fokuserar på de didaktiska frågorna. Eftersom jag ser facebookgruppen 
Svensklärarna som ett ständigt samtal om vilket svenskämne vi ska knyter framställningen an till 
genomgång av ämneskonceptionerna i 2.2.1. Till sist kommer ett avsnitt om didaktiska implikationer 
och framtida forskning.  

5.1. Ytplanet 
För att diskutera resultatet av ytplansanalysen har jag valt att ta stöd av den distinktion av sociala 
nätverkssidor som allmän eller tematiska, som Ranieri et al (2012, s.6) använt sig av i studien av 
italienska facebookgrupper för lärare. Tematiska grupper handlar om grupper som startas inom ett 
skolprojekt med ett specifikt syfte, medan allmänna grupper är grupper som diskuterar skolfrågor på 
ett generellt plan. Svensklärarföreningens facebooksida är till för de som ”på ett eller annat sätt är 
engagerade i svenskundervisning”(fastnålat inlägg), samt att ”vi byter erfarenheter kring det mesta 
som gäller undervisning i ämnet svenska, från grundskolans tidiga år till gymnasieskolan och 
lärarutbildningen”(fastnålat inlägg). Medlemmarna behöver inte vara med i Svenklärarföreningen. 
Facebooksidan Svensklärarna skulle kunna kategoriseras som allmän medan Svenklärarföreningen 
snarare är en tematisk grupp, eftersom denna har explicita visioner och arbetsformer. På sidan beskrivs 
Svenklärarföreningen i tio punkter, innehållandes vision (tre första punkterna), samt arbetsformer (sju 
sista punkterna). Den mer tematiska svensklärarföreningen har alltså en tydlig grundsyn som återfinns 
på Svensklärarnas beskrivning, att man arbetar för ”svenskämnets helhet” och ”vill stärka litteraturens 
och språkets roll”, ”ser språket och litteraturen som förutsättningar för kommunikativ förmåga, lärande 
och kultur”. Ranieri et al(2012) skriver att i allmänna grupperna är diskussionerna mer idéutvecklande, 
och rör olika frågor och problem som professionella upplever. I de tematiska grupperna handlade 
samtalet mer om emotionellt stöd lärare emellan. Inlägg C handlar mer om detta emotionella stöd som 
karaktäriserar tematiska grupper, medan Inlägg A och B mer handlar om idéutveckling. 
 Orsaken till de begränsningar i form av kollegialt samarbete som sidan rymmer skulle 
möjligen kunna hänvisas till den avsaknad av tydliga ramar som analysen av sidans ytplan visade. 
Sidan har inga tydliga regler som avser att medlemmarna ska vara professionella lärare, ingen s.k. 
netikett 8 med uppförandekoder. Denna skulle kunna innehålla hänvisning till lärares yrkesetik, mer 
explicita krav på att de som deltar i diskussionerna måste vara undervisande svensklärare samt 
genomgång av gruppens regler. Med mer explicita regler skulle Svensklärarna kunna få bättre 
förutsättningar för att kollegialt samarbete, eftersom detta per definition innebär ett strukturerat samtal 
om lärares frågor, problem och utmaningar i deras professionella vardag.  Språkvårdarna Herbert och 
Englund Hjalmarsson betonar att vett och etikett på sociala medier handlar bland annat om att 
organisationer behöver tydliga ordningsregler och sanktioner för uppförandet på sidan (2015, s.47), 
dessa sanktioner och ordningsregler skulle kunna vara tydligare framskrivna på sidans ytplan, för att 
på så vis förbättra förutsättningarna för kollegialt samarbete.  
 Kadava (2012) diskuterar, i en studie av olika politiska organisationers web 2.0-sidor, 
att den användargenererade informationen kan försvaga organisationens kontroll över dess budskap 
och syfte. Detta skulle kunna vara fallet i relationen mellan Svenklärarföreningen och 
facebookgruppen Svensklärarna. Denna maktförskjutning där deltagare får definiera visioner och 
arbetsformer istället för en styrelse rör både möjligheter och hinder. Möjligheterna handlar om att 

                                                        
8 Begreppet netikett åsyftar uppförandekoder på sociala medier 
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gruppen kan utgöra denna informella lärmiljö som Ohlin Sheller och Roos beskriver. Hinder handlar 
om de nya hierarkier som kan skapas. Den litteracitet som krävs för att ta del av det kollegiala 
samarbetet på Facebook handlar bland annat om att argumentera ”i offentlighetens ljus” (Ohlin-Sheller 
och Roos 2015, s.40), denna passar rimligen vissa lärare bättre än andra lärare.   

5.2. Deltagargenererad information 

5.2.1. Professionellt facebookande 

Enligt den medieekologiska teorin(avsnitt 2.3.2) innehar varje informationskanal vissa antal 
inneboende förskjutningar (bias). Detta aktualiserar frågan om vilka beteenden som främjas och vilka 
som skjuts i förgrunden i gruppen Svensklärarna? Vid närläsning av materialet har jag konstaterat att 
dessa förskjutningar i de undersökta inläggen främst handlar om tre saker. För det första främjas korta 
argumentationer och tydliga svar framför långa utredande, reflekterande argumentationer.  Detta inte 
bara uttrycks explicit av lärare i olika diskussioner, det syns också i diskussionerna. I exempelvis en 
text ger man fyra korta svar på varför svenskämnet ändrats, utan att förklara närmre varför det är så. 
För det andra tycks argumentationer lättare urarta, möjligen för bristen på ögonkontakt med motparten 
i diskussionen. Exempelvis skriver en lärare hur hen sällan deltar i diskussioner i lärargruppen, för att 
tonen upplevs vara hård.  Detta reser frågor om vilken yrkesetik och vilket slags yrkesspråk som 
premieras och gynnas i grupperna. En annan förskjutning som mediet innehållet är det tekniska 
gränssnittet som skapar lager i diskussionerna. Alltså den funktion som innebär att lärare kan 
kommentera på kommentarer, och fortsätta diskussionerna där. Detta kan i förläningen främja 
divergens snarare än konvergens i det kollegiala samarbetet lärare emellan på sidan. 
 I avsnitt 2.2.3 beskrevs grunderna för det kollegiala samarbetet. Detta härrör från 
skollagens krav på att undervisningen ska vila på beprövad erfarenhet, samt kravet om att skolor ska 
använda sig av ett systematiskt utvecklingsarbete. I vad mån kan Facebook sägas utgöra ett verktyg för 
professionsutveckling och kollegialt samarbete? Kan Svensklärarna sägas utgöra ett fruktbart 
arbetsverktyg för läraren på 2010-talet? I en kandidatuppsatsen i journalistik; Jättekliv eller tidsfördriv 
(2011) om journalisters användning av sociala medier skriver Oskarsson et al: 

När något hamnar så i ropet som sociala medier gjort är det lätt att fara iväg och tycka att det är 
fantastiskt men glömma bort att vara konkret. Vi tror att det skulle vara bra om frågor kring strategier 
och konkreta syften med att använda sociala medier fick större utrymme i diskussionen (Oskarsson 
m.fl 2011 s.38). 

Att sidan har barnsjukdomar är en sak, men eftersom sidan i några år nu kan det vara bra att lärare 
reflekterar kring det konkreta syftet med användningen av sidan.. I värsta fall minglar runt lärare runt 
på sidan, får sina lektionsplaneringar bekräftade istället för synade och sidan bli en förlängning av 
icke-professionella samtal i lärarrummet.    
 I avsnitt 4.4 kategoriserade jag enskilda deltagares användning av sidan, och kom fram 
till att alla fyra kategorier är närvarande. Sidan används alltså på lite olika sätt, utifrån den analyserade 
empirin går det alltså inte att fastställa att Facebook som verktyg för kollegialt samarbete alltid är bra, 
utan det handlar om hur lärare använder det. Facebooksamtalet erbjuder vissa möjligheter, som att nå 
ut till många snabbt, men det rymmer också hinder. I relation till kollegialt samarbete kanske det 
största hindret är bristen på systematik. I ytplansanalysen konstaterade jag att gruppen saknar explicita 
regler för samtalet, s.k. netikett. Per definition är kollegialt samarbete något som sker inom vissa givna 
ramar. Här behövs en samtalsledare som lyfter diskussionen, någon som ha kunskap om och i att 
strukturera samtalskulturen. Samtidigt kan man se att vissa inläggsförfattare tar på sig den rollen, och i 
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lite olika grad bli resultaten lyckat i betydelsen att det höjer skärpan i samtalet, ser till att sakfrågan 
fokuseras och sanktionerar inkorrekta beteenden såsom härskartekniker. I tråd A exempelvis går 
inläggsförfattaren in likt en moderator och kommenterar när diskussionerna hamnar utanför ämnet och 
sätter en gräns när man skiftar fokus.    
 De italienska forskarna Ranieri med flera analyserar lärares professionella användande 
av facebookgrupper med hjälp av Putnams begrepp briding och bonding. Forskarna kom fram till att i 
allmänna grupper, tenderade det sociala kapitalet att likna briding, alltså mer lösa nät fokuserade på 
kunskap, ett användande som liknar mina kategorier idéutveckling och kunskapsdelning. Medan man i 
mer tematiska grupper skapade ett socialt kapital, relationer som fokuserade mer på täta kontakter och 
emotionell avlastning, vilket mer liknar gruppstabilisering och självhävdelse. Vid analysen av 
svensklärarnas ytplan kom jag fram till att sidan kan kategoriseras som allmän. De italienska 
facebookgrupperna som var tematiska riskerade att präglas av bonding snarare än briding, där man 
sökte stöd hos varandra, snarare än inhämtade kunskap och verkade för idéutveckling. Element av 
bonding fanns även i mitt material. Exempelvis när man ville nå förståelse för att man som lärare i dag 
har svårt att få elever att avsätta tid.     
 De fyra kategorierna om professionellt facebookande som undersöktes har lite olika 
implikationer för det kollegiala samarbetet. Rimligtvis fungerar forumet så att de lärare som sett 
inlägget som intresserar läraren kommenterar, intresserar inte ämnet så låter man bli att skriva. Den 
idéutvecklande och den kunskapsdelande aspekten skulle kunna vara de funktioner som utgör den 
mest betydelsefulla dimensionerna för lärares professionella utveckling, eftersom de håller fokus på 
kunskapsutveckling. Den idéutvecklande och kunskapsdelande funktionen med facebookforumet kan 
rymma vissa brister. De lärare med mest nyanserade svar kanske inte deltar i diskussionen på grund av 
bristande engagemang för att utbilda sina kollegor, trots att dessa skulle kunna ha mycket att säga till 
om. Omvänt skulle kunna gälla för de lärare som skulle utvecklas mest av att delta. En lärare som 
behöver fortbildning inom ett visst ämnesområde på grund av bristande intresse deltar inte och får 
därmed inte möjlighet till denna kunskap.  

5.2.2. De didaktiska frågorna  

Om aktiviteten som sker i facebookgruppen Svensklärarna förstås som ett ständigt pågående samtal 
om vad svenskämnet kan vara, bör vara och är i dag, kan det vara intressant att diskutera de resultat 
som framkommit i 4.3 i relation till de ämneskonceptioner. Hur kan mitt resultat om hur de didaktiska 
frågorna behandlas förstås i ljuset av svenskämneskonceptionerna? Till att börja med går det att 
konstatera att det är en mångfacetterad bild av svenskämnet som träder fram. En bild av svenskämnet 
som svårfångat, brett och delvis splittrat går att se. De nyare strömningarna som beskrevs i 2.2. 
svenskämnet som queert ämne och svenskämnet som kreativt och kritiska ämnet berörs i flera trådar. 
Exempelvis i tråd A hur svensklärare explicit bör undervisa om härskartekniker för att eleverna ska 
kunna upptäcka dem och därmed problematisera dem, detta kan förstås som ett queert ämne, då man i 
undervisningen försöker luckra upp och problematisera normer och hierarkier. Och i exempelvis tråd 
B omnämns kreativt tänkande, och inlägget som ramar in diskussionen menar att detta är ett viktigt 
element som gått förlorat i dagens kunskapsivrande skola, många tråddeltagare visar på hur det går att 
arbeta kreativt i dag, men att det kräver mod och styrka från lärarens sida.  
 Då en frustation mellan styrdokument och klassrumspraktik har varit frekvent hos 
svensklärarkåren historiskt sett, kan det finnas en poäng med att lärare förankrar svaret på 
svenskundervisningens varför-fråga hos professionen själv i stället för hos de politiska skrifterna, 
styrdokumenten, för att på så vis uppnå autonomi. Det finns inte ett svar på varför-frågan, men genom 
att hålla diskussionen levande skulle svensklärarkåren kunna formulera flera möjliga svar på vad det är 
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för specifikt med ämnet. Exempelvis vilket svenskämne som kåren vill värna, och vilka yrkesetiska 
förhållningssätt som följer med det specifika svaret på varför-frågan. Som Thavenius (1999) skriver i 
Svenskämnets historia, är det inte önskvärt med konsensus om svenskämnets innehåll eller kärna. För 
elevernas, professionens och skolutvecklingens skull krävs däremot levande diskussioner inom tydliga 
ramar kring detta. Yrkesetiska diskussioner och professionella tvivel rymmer ofta inga enkla svar. 
Även om inte alla tre didaktiska frågorna berörs på ett nyanserat vis i materialet visar det stora 
medlemsantalet, de frekventa publiceringarna och de många inläggen på ett engagemang för att 
diskutera frågor som rör professionen vilket kan verka emanciperande och stärka svensklärarkåren. 
  

5.3. Didaktiska implikationer och framtida 
forskning 

Vad innebär detta resultat för svenskundervisningen? Att inte förankra frågan om vem som bestämmer 
om svenskämnet hos professionen själva kan medföra att den yttra styrningen, som 
svensklärarprofessionen historiskt sätt upplevt som problematisk (Lindgren 2016, Sjögren 2012) blir 
mer omfattande. Detta aktualiserar behovet av att hålla varför-frågan levande hos både lärarutbildare, 
på skolorna och i det digitala ämneslaget. Om man inte tar upp frågan om vem som bestämmer över 
svenskämnet explicit, utan låter detta bli outsagt, kan risken för top-down styrning snarare än bottom 
up-styrning öka. Detta relaterar till distinktionen som kan göras gällande att vara delaktig i eller 
utsättas för förändring (Rönnerman 2005). Svensklärarna, med dess höga medlemsantal och frekventa 
aktivitet, bör kanske förstås som ett uttryck för ett behov av reflektion. Som ett sätt för lärare att vara 
delaktig i en utveckling och möta de utmaningar som lärare ställs inför.  
 Ghazali et als kategorisering av professionellas facebookanvändning har tidigare inte 
applicerats på lärares facebookanvändning. Ramverket reviderades och visade sig vara fruktbart för att 
förstå empirin. Fler studier för att undersöka kollegialt lärande i en digital tidsålder välkomnas. Det 
hade varit intressant att komplettera denna studie med en mer kvantitativ studie om lärares användning 
av sociala medier som arbetsverktyg, samt intervjustudier med de lärare som frekvent använder sidan 
som arbetsverktyg. Den italienska studien av Ranieri et al (2012) genomfördes med kvantitativ metod, 
och fler sådana studier av svenska lärares professionella facebookande välkomnas. Dessa studier bör 
se kritiskt på de värderingar som ligger i mediet, teknik är inte något inneboende gott och mediet 
måste problematiseras. De utmaningar som kollegialt samarbete rymmer i den materiella verkligheten 
kan inte överbryggas genom att överföras till den digitala miljön. Studier som jämför kollegialt 
samarbete i fysiska och digitala miljöer, gällande liknande frågor, välkomnas också. Vilken betydelse 
vi bör tillmäta alla de lärargrupper på Facebook i vilka didaktiska diskussioner dagligen förs är 
fortfarande i teoretisk gungning. I dissa virala miljöer för lärare accentueras nya frågor, och web 2.0 
som kommunikationskanal kan inte sägas utgöra någon quick fix för kollegialt samarbete. 
Inkluderings- och exkluderingsprocesser gäller här liksom i andra sammanhang.   
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Bilaga 1 
 

Analysverktyg lärares facebookanvändning 
Ytplan  

• Hur beskrivs gruppen Svensklärarna?  

• Vad är forumets syfte och mål och hur relaterar detta till Svensklärarföreningen? 

• Vilka regler gäller på sidan och vad är kriterierna för medlemskap? 

 
Deltagargenererad information 

Hur kan inlägget med kommentarer kategoriseras utifrån fyra kategorier om professionellt 
facebookande?  

 Kunskapsdelning - information delas, lägger de upp länkar, tar upp en erfarenhet, hänvisar till 
didaktisk/pedagogisk teori eller etiska skäl. Vilken nivå i praxistriangeln befinner sig 
kunskapen på? 

 Gruppstabilisering, minst två människor söker samförstånd om den egna gruppens mål och 
mening. Vilka mål och meningar uttrycks, alltså vilken grupp är det man ska stabilisera? 

  Självhävdelse - söker man erkännande/uppskattning, behålla/uppgradera den egna 
professionella bilden. 

  Idéutveckling -Ställer frågor/problematiserar/- problem/fråga ska lösas. 

Hur behandlas de olika didaktiska frågorna? 

 VAD- svenskämnets innehållsfråga, några ämnesområden som förekommer oftare?  

 HUR – Metodfrågor, förfaranden, tekniker, processer. 

 VARFÖR - sammanhang, syfte, högre mål och mening med utbildningen. Relaterar till 
ämneskonception men även frågan om vem som tillmäts uppgiften att bestämma över 
svenskämnets innehåll.  
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