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Abstract 

Ulrika Nemeth 2011. In pursuit of the approved internet text. Reading practices and 

use of the internet in upper secondary school. Studier i språkdidaktik – Studies in 

Language Education 7. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 

 

This thesis presents a case study from an authentic school practice, where seven 

students, in their second year of a social sciences program in an upper secondary 

school, use internet texts in various learning situations. The aim of the study is to map 

the reading practices of students encountering internet texts. The main data consists of 

observations, audio and screen recordings, written instructions, and screen shots of the 

sites visited. Reading practices are analysed, drawing on concepts from New Literacy 

Studies and Systemic Functional Grammar, including literacy events, literacy in terms 

of text culture, textual norms, abstraction, authority and modality as a scale of 

reliability. 

The results reveal that meaning making resources such as colours, amount of writing 

and images and choice of fonts all seem to be parts of students’ conceptions of 

reliability. This results in learning situations in which students search for texts with 

predominantly dense writing promoting encyclopaedic knowledge. These highly auth-

oritative texts can be hard to understand for the students, something that the text 

analyses indicate. In comparison to text books, the internet texts used show a higher 

level of authority and abstraction, reinforced by grammatical metaphors. Most situ-

ations in the study include peer interaction, but the most obvious learning potential 

resides in situations with a clear reading goal, where students work in groups and 

where negotiation is part of the meaning making process. 

The pedagogical implications of the study suggest the potential for students to achieve 

a higher degree of understanding of the encountered internet texts, through group 

work, and discussions concerning the impact of different layouts and the demands of 

verbal language. Another potential concerns methods for avoiding critical literacy 

being reduced to trivial visual scanning, via discussions focusing on criteria for 

reliability evaluations. It is suggested that increased teacher awareness concerning the 

types of internet texts the students will encounter in authentic situations may 

contribute to students’ field and genre insight. 

Key words: Systemic Functional Grammar, New Literacy Studies, reading practices, 

text culture, textual norms, abstraction, authority, modality, learning resources, 

Internet, nonfiction texts, multimodality 
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Förord 

På Bodil Malmstens blogg (www.finistere.se) står 2011-01-30 följande: 

‖I vissa skeden av arbetet vet man inte vad som är bättre och vad som är sämre. 

Det bara flyter, ingenting att hålla sig till, ingenting som har kommit på plats. 

I vissa andra skeden vet man vad som fungerar, vad som är bra. 

Man är säker. 

Det gäller bara att veta i vilket skede av arbetet man befinner sig. Och vem man är, vad man 

har kommit fram till och ifrån vad.‖ 

 

Nu börjar jag veta vem jag är, vad som fungerar, vad jag har kommit fram till och 

ifrån vad, men detta hade jag aldrig klarat på egen hand. Det är därför jag med 

stor ödmjukhet först riktar ett tack till de modiga elever och lärare som deltog och 

utan vars hjälp det inte hade blivit någon undersökning alls.  

Jag vill tacka min handledare Mona Blåsjö på Institutionen för nordiska språk för 

ett beundransvärt och tålmodigt handledarskap, där hon hela tiden varsamt, 

engagerat, uppmuntrande och med mild humor har fört mig mot målet. Jag tackar 

även min handledare Kristina Danielsson på Institutionen för språkdidaktik (ISD) 

som med sin skarpa blick bidragit med många viktiga ändringsförslag. Kristina 

tog över handledarskapet när Mats Myrberg övergick till en annan institution. 

Mats Myrberg hann först med att ge mig en spännande inblick i statistikens för-

trollande värld. Anna-Malin Karlsson gav i egenskap av extern läsare upp-

friskande infallsvinklar på min text. 

Även de ansvariga för Forskarskolan i Läs och skrivutveckling på Nordiska språk, 

Olle Josephson, Anna Vogel, Karolina Wirdenäs och Ulla Ekvall, vill jag tacka 

för det föredömliga sätt på vilket forskarskolan har organiserats och den trevliga 

stämning som rått. Genom hela processen har jag även känt ett starkt stöd av alla 

de övriga femton deltagarna i forskarskolan och inte minst har vi hunnit skratta 

mycket. Några har bidragit särskilt mycket till min text genom att läsa och ge 

ovärderlig respons på en mängd olika versioner, men framför allt genom att ge 

välbehövlig uppmuntran under de perioder som känts tunga. 

Runt omkring mig har jag haft kollegor, vänner, släkt och inte minst min familj 

som har uppmuntrat och påmint mig om att forskning inte är allt. Jag tackar Rolf 

Nerbrant som har delat med sig av sina gedigna kunskaper i typografi, och även 

Mia Weurlander som fick mig att våga söka till forskarskolan. 

 

Ulrika Nemeth 
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1 Läsning i det moderna samhället 

Den här uppsatsen handlar om mötet mellan gymnasieelever och internet-

texter. Ingen kan ha undgått den förändring som har skett när det gäller 

läsande i samhället. En mängd olika slags medier och därmed många olika 

slags texter är en naturlig och stor del av vår vardag, och detta särskilt för den 

nu uppväxande generationen. Nästan alla svenska ungdomar har idag tillgång 

till datorer och till internet (Skolverket 2010, Medierådet 2010). Fritiden ägnas 

till stor del åt kommunikation via internet genom sociala medier, bloggar och 

spel (Elmfeldt & Erixon 2007). Även de traditionella läroböcker som används 

blir mer bildbaserade. Kress uttrycker det som att det skifte som nu äger rum 

kan beskrivas föra från ‖telling the world to showing the world‖ (2003:140). 

Läromedel som säljs kompletteras ofta med digitalt stöd. Skolorna, särskilt de 

för äldre elever, blir allt mer datortäta och ibland utrustas eleverna med bär-

bara datorer och skolorna med trådlösa nätverk (Kuiper & Volman 2008). För-

ändringen mot mer bildbaserade medier har gjort läsning till ett problematiskt 

begrepp som eventuellt behöver omdefinieras (Jewitt 2005a, Moss 2003, 

Marsh & Singleton 2009). Denna förändring påverkar självklart även skolan 

och det som händer i undervisningen. 

Användningen av internettexter i skolan är ett möte, eller kanske en kollision, 

mellan många olika aspekter: De allra flesta elever använder dagligen datorer 

och internet på fritiden och läraren brottas med de mål som återfinns i läro-

planen, kursplaner och lärarens lektionsplaneringar. Dessutom finns 

förväntningar på att läraren ska kunna individualisera undervisningen (jfr 

Alexandersson & Limberg 2009). Många av gymnasieelevernas möten med 

text även i skolan är numera internetbaserade. Ibland är det läraren som 

bestämmer vilka internettexter som ska användas, ibland är det eleven som 

utifrån ett givet ämne gör detta val.  

På gymnasiets samhällsvetenskapliga program möts elever med olika bak-

grund, läsvanor och läsförmåga. Att elever kan använda texter för att förstå 

och kunskapa är en förutsättning för att de ska kunna uppnå många av de högt 

ställda programmål och kursmål som gäller för det samhällsvetenskapliga pro-

grammet. Eleverna ska bl.a. kunna ‖söka, tolka och analysera information‖, 

och kunna ‖använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, 

begreppsutveckling och kommunikation‖ samt ha ‖kunskaper om infor-
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mationsteknikens möjligheter och problem‖ (SKOLFS 1999). Den kritiska 

förmågan som efterfrågas, både i läroplan, programmål och kursmål, ska bl.a. 

leda till att eleverna hittar pålitliga internetsidor. Även i PISA-undersökningen 

2009 förs kritiskt tänkande och värdering av informationen ‖i termer av 

korrekthet och pålitlighet‖ (Skolverket 2010:34) fram såsom extra viktigt med 

tanke på att ‖Internet kräver förmåga att skumma igenom stora mängder 

material och ögonblickligen värdera dess trovärdighet‖ (Skolverket 2010:32). 

På internet återfinns många olika slags texter, både skrift- och bildbaserade, 

ofta i kombination, ibland även med ljud. Trots detta behåller skrift än så 

länge sin höga status även på internet inom vissa kontexter eller vetenskapliga 

diskurser (Kress 2003). Eleverna, oavsett förmåga att läsa och tänka kritiskt, 

möter ofta internettexter utan att läraren hela tiden finns till hands och utan att 

läraren har haft möjlighet att förbereda eleverna för själva textmötet (Daniels-

son u.u.a, u.u.b). Forskare för fram behovet av tvärvetenskapliga studier för att 

studera internetläsning och informationssökning (Alexandersson 2007, 

Lawless & Schrader 2008) 

Oavsett vinster med och farhågor inför internet som fenomen är det ett faktum 

att många gymnasieelever ägnar stor tid framför datorer och internet. Därför 

anser jag att det är viktigt att ringa in vad det är som händer när 

gymnasieelever möter internetsidor och att även utöka kunskapen om vad det 

är för slags texter som eleverna möter där så att dessa textmöten bättre kan 

förberedas i undervisningen.  

Även vilka slags texter som eleverna möter och framför allt väljer i 

skolkontexten är intressant. Läromedel i olika ämnen är mer undersökta och 

kartlagda än användningen av internettexter i undervisningen. Med tanke på 

att vi nu befinner oss i skede där det åtminstone på gymnasieskolor i allt högre 

grad erbjuds internetuppkoppling och bärbara datorer, och läromedel i tradi-

tionell bemärkelse möjligtvis förlorar i betydelse, bidrar min undersökning till 

kunskap kring elevers internetläsning i skolkontexten. Det är dessutom viktigt 

att se vilka slags krav och möjligheter till användning som internettexterna 

och lärarnas uppgifter inbjuder till, sett ur ett elevperspektiv, liksom vad 

eleverna gör under meningsskapandet. Säljö (2009) lyfter fram att: ‖de grund-

läggande frågorna om lärande och kompetens i vår tid är kopplade till hur 

människor samverkar med olika former av externa resurser i form av tanke-

redskap, informationskällor och olika slags teknologier‖ (s.15). Min under-

sökning kan ses som ett bidrag till en diskussion kring dessa grundläggande 

frågor liksom en utgångspunkt för lärares utvecklingsarbete inom skolan. I 

studien ses läsande inte enbart som en angelägenhet för svenskämnet, utan 
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ansluter till den idag allt vanligare syn på språk och text i pedagogiska 

sammanhang som bl.a. uttrycks i det norska forskningsprojekt ‖Lese i alle 

fag‖ (Maagerø & Tønnessen 2006) och i de svenska projekten ‖Elevers möte 

med skolans textvärldar‖ (Geijerstam 2006, Edling 2006, Wiksten Folkeryd 

2007) och ‖ Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande‖ (Ekvall 

u.u.a, Danielsson u.u., Danielsson u.u.b) där läsning i olika ämnen är i fokus. 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att beskriva gymnasieelevers möte med 

internettexter i undervisningen. Ett mer preciserat syfte i anslutning till den 

teoretiska ramen som presenteras i nästa kapitel återfinns i 2.5. 

De frågeställningar jag utgår ifrån är följande: 

 Vilka aktiviteter och läroresurser ingår i elevernas meningsskapande i 

mötet med internetsidor? 

 Vad kännetecknar, visuellt och verbalspråkligt, de internetsidor som 

elever väljer att använda och de sidor som väljs bort? 

 Vilken användning av internetsidor erbjuds eleverna i skolpraktiken? 

Med läroresurs (Aamotsbakken odat.) menar jag det som eleven använder 

utanför sig själv för meningsskapande och som är fysiskt iakttagbart. Läro-

resurser kan hittas utanför datorn i form av böcker, artiklar, ordböcker och 

interaktion med kamrater och lärare. Läroresurser kan även nås via datorns 

interface: stavningsprogram, synonym-hjälp eller andra internetsidor.  

Lärandet i sig, eller transformationen, undersöks inte, utan studien försöker 

visa på några förutsättningar som ges för lärande i skolkontexten. 

1.2  Tidigare forskning 
Jag har samlat forskning som är av vikt när man vill förstå elevers läsning av 

internettexter, vilket gör att forskningsbakgrunden av nödvändighet är bred. 

Jag har därför grupperat forskningsöversikten nedan under olika rubriker. Den 

första inriktningen (1.2.1) anknyter till största delen till informationsveten-

skaplig forskning som fokuserar informationsbearbetning och informations-

sökning. Den andra forskningsinriktningen (1.2.2) är kopplad till socio-

semiotik och multimodalitet. Viss koppling finns mellan denna forskningsin-

riktning och New Literacy Studies som mestadels har undersökt det menings-
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skapande som sker utanför undervisningskontexten. Både multimodalitet och 

New Literacy Studies återkommer i teori- och metodavsnitt. I 1.2.3 återfinns 

ett urval av forskning av läsning på datorskärm. Skoltexter och sakprosatexter 

behandlas i 1.2.4.  

1.2.1 Informationssökning 

Internettexter omnämns naturligtvis ofta i forskning kring informations-

sökning och informationsbeteende. Själva läsprocessen och texternas utseende 

finns ofta omnämnda men är inte huvudmålet för forskningen. Denna 

inriktning är ofta kopplad till skolbiblioteken även om Limbergs (1998) 

avhandling utgör ett undantag. Där visas att elevers uppfattning om kunskap 

och uppgiften styrde deras informationssökning liksom vad de lärde sig. 

Under ett gymnasieprojekt kring EU identifierade Limberg tre olika slags 

elevgrupper, där en av grupperna såg informationssökning som att hitta svar 

på frågor och informationen skulle vara objektiv, lätt att hitta och förstå. För 

den andra elevgruppen var det viktigt att hitta information som speglade både 

för och emot så att eleverna kunde ta ställning. Det var viktigt för eleverna att 

de förstod vad som stod men det fick gärna finnas fackspråk i texterna. För 

den tredje elevgruppen var det viktigaste i informationssökning att granska 

och analysera, och informationen användes för att förstå ett ämne. Limberg 

utgår från kognitiv auktoritet, dvs. hur man bedömer en källas, både personers 

och texters, trovärdighet (1998:140). Det är dock främst personer i form av 

experter som eleverna i Limbergs undersökning nämner.  

Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) visar att mycket forskning finns 

kring informationssökningsprocessen men att intresset inte har varit lika stort 

för hur informationen införlivas i elevernas kunskapsbyggande. De för fram 

att bristande erfarenhet av läsning av faktatexter, och därmed outvecklade läs-

strategier passande för dessa texter, kan spela roll för hur elever lyckas. 

Alexandersson (2007) rapporterar om gymnasieklasser som arbetade i grupp i 

ett ämnesövergripande som krävde informationssökning. Det visade sig att få 

grupper förberedde sina sökningar, att sökningarna skedde planlöst, att elev-

erna ofta missade länkar och inte heller läste texterna i någon högre grad. 

Eleverna uppvisade även i de flesta fall en bristande källkritisk förmåga. Ett 

liknande resultat uppvisar Almqvist (2005) i sin avhandling där datorn som 

artefakt främst är fokus och där elever i en av delstudierna skulle lösa problem 

med hjälp av informationssökning via internetkällor. Alexandersson (2007) 

pekar också på elevers bristande progression i informationssökningsbeteende. 

Informationssökning i lägre åldrar sker alltså på ungefär samma sätt som på 
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gymnasiet. Stigmar (2002) har i en aktionsstudie undersökt elevers meta-

kognitiva förmåga i samband med informationssökning på internet. Han pekar 

på lärarens roll för att skapa tillfällen för elevers reflektion kring sitt lärande 

och att särskilt elever på yrkesprogram verkar dra nytta av att använda meta-

kognition i samband med internetanvändning. 

Elever använder inte bilder som informationskällor och lär sig därmed inte att 

tolka dessa (Alexandersson 2007:118, Hallesson 2011). 

Under de senaste åren har elevers egen ‖forskning‖, vilken ofta skett på 

internet, mött viss kritik. Alexandersson och Limberg (2009) betonar hur de 

handlingar som eleverna utför i samband med informationssökning ger en 

omedelbar bekräftelse och arbetet går ut på att hitta en text som ‖handlar om 

ämnesområdet och som är lagom långt för att skrivas av‖ (Alexandersson & 

Limberg 2009:94). Problemet är att det är svårt att se hur informations-

sökningen för till kunskapande när den av eleverna enbart ses som en uppgift 

som ska lösas så smidigt som möjligt (Alexandersson & Limberg 2009). 

Warschauer (2006) lyfter fram resultat som delvis pekar på motsatsen, 

nämligen att elever med laptops oftare läser för att bygga kunskap, och lyckas 

göra detta mer på djupet än andra elever, men detta resultat var inte 

genomgående utan skiftade starkt mellan olika skolor. Lawless och Schrader 

(2008) visar hur elever ofta är dåligt förberedda att möta en ämneskontexts 

begreppsstruktur och därför misslyckas i sitt sökande. Även Alexandersson 

(2007:113) pekar på elevers språkbehärskning i en kontext som avgörande och 

varnar för att karakterisera dessa elever som lågpresterande. 

Nilsson (2002) undersökte hur elever använde bl.a. internettexter för sitt 

skrivande i samband med självständiga skoluppgifter benämnda ‖forskning‖. 

Han visade på hur elever ofta misslyckas att använda texter för eget kunskaps-

utvecklande och hur de genom olika strategier löser uppgifterna, t.ex. genom 

att omformulera forskningsfrågorna så att de passar det material eleverna har 

funnit och genom samplande och kopierande. Under de senaste åren har plag-

iat varit ett omdiskuterat ämne ända upp på universitetsnivå. Samtidigt har en 

diskussion vuxit fram kring hur plagiat eller härmande kan ses och användas 

som en del av lärandeprocessen (se Sutherland-Smith 2008, Pecorari 2003) 

och Kress (2003:6) pekar på den omöjliga uppgiften att skriva med egna ord 

som elever ofta ställs inför i skolan eftersom alla texter bygger på andra texter. 

Englund (1999) säger sig vilja utgöra en kritisk röst i den kanske fartblinda 

tron på internets förmåga att ge kunskaper, väcka kreativitet och ge möjlig-

heter till globala kontakter. Englund redogör för ett tvärvetenskapligt forsk-
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ningsprojekt där man utifrån både pedagogik och informationsvetenskap bland 

annat intervjuade gymnasieelever. Studien genomfördes i början av 1990-talet 

och är nu närmare tjugo år gammal. Slutsatserna är att temaarbetet ‖böjs efter 

den övergripande grammatik som är skolans‖ (Englund 1999:40). Denna 

grammatik består av underförstådda normer för hur arbetet ska gå till för att på 

enklaste sätt resultera i en godkänd produkt (jfr Nilsson 2002). 

 Limberg, Sundin och Talja (2009:44) ser informationskompetens som en 

förmåga, situerad i sociala praktiker (se 2.1). Man kan här se ett närmande 

mellan den traditionellt kognitivt orienterade biblioteks- och informations-

forskningen och sociokulturella teorier. Säljö beskriver begreppet informa-

tionskompetens som att ‖bli selektiv och utveckla fruktbara strategier för 

detta‖ (2009:31). Han pekar på att läsning i teknisk mening fortfarande är 

viktig, liksom kännedom om hur kunskap är organiserad.  

Leander och Lewis (2008) pekar på ett behov att utveckla undervisningen i 

kritisk läsning av digitala texter eftersom den kritiska analysen berör många 

olika genrer och sätt att uttrycka mening. 

Thorpe (2009:121) hänvisar till begreppet trust och till en studie som visar hur 

studenter i högre undervisning anser digitala texter vara opålitliga såvida inte 

texterna kommer från kända universitet eller välkända media-sajter. 

En viktig och kritisk diskussion kring synen på kunskap och hur den förhåller 

sig till information, internet och frågor kring sanning tas bl.a. upp av 

Lankshear, Peters & Knobel (2000). Med hänvisning till Lyotard (1993) förut-

spår de att bilden av kunskap som möjliggörare av utveckling och förbättring 

av individ och samhälle är på väg bort, och att kunskap idag snarare kan ses 

som en valuta i den globala ekonomin vilket för till en kunskapssyn med 

ökande krav på mätbar effektivitet och prestation. 

1.2.2 Meningsskapande 

Bezemer och Kress (2008), som utgår från ett sociosemiotiskt och multi-

modalt perspektiv, är starkt kritiska mot den pessimistiska syn som t.ex. 

OECD har på försämrade resultat i PISA-undersökningarna och vill snarare 

rikta blicken mot de olika möjligheter som finns att skapa mening genom olika 

slags texter. Detta visas genom en jämförelse av dagens läroböcker i natur-

vetenskap och läroböcker från början av 1900-talet. I skolmiljö har de forskare 

som intresserar sig för multimodalitet ofta utgått från just naturvetenskap 

(Bezemer & Kress 2008, Kress 2003). 
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Inom den multimodala forskningen finns ett tydligt fokus på menings-

skapandet och hur detta sker eller kan ske utifrån de förutsättningar som 

skapas i texten. Kress (2003) förutser hur skriften mer och mer kommer att an-

passas till bilden och skärmen även om han också uttrycker att skriften än så 

länge behåller sin ställning inom praktiker med mycket hög akademisk status. 

Han varnar för att forskare och lärare måste genomgå en smärtsam ompröv-

ning av sin syn på lärande som baserat på skrift (Kress 2003:4). Säljö 

(2009:30) pekar dock på att samtidigt som den nya tekniken är multimodal har 

den även medfört att skriften faktiskt används mer och även i nya kontexter 

(jfr även Barthes 1988:180).  

Pojkars meningsskapande verkar enligt Kress (2003) vara mer multimodalt 

och därmed mer avancerat än flickors. Viktigt att komma ihåg är dock att 

Kress inte grundar detta på några redovisade forskningsresultat. Elmfeldt och 

Erixon (2007) har i en större jämförande svensk enkätundersökning kring 

elevers medievanor visat att pojkarna i högre grad säger sig göra bruk av bild 

och ljud men själv är jag tveksam till om skillnaderna mellan pojkars och 

flickors meningsskapande verkligen är så stora. Att pojkar i högre grad spelar 

dataspel och TV-spel är välkänt men flickor går i högre grad in på exempelvis 

modebloggar och ingår i communities där exempelvis bilder spelar en mycket 

stor roll (McQuillan & O´Neill 2009). Kanske är det ett genomgående mönster 

att flickors meningsskapande inte räknas som riktigt lika multimodalt och 

avancerat? 

Jewitt (2005b) har följt elevers arbete framför datorskärmen med fokus på hur 

eleverna väljer vägar och modaliteter genom texten för att uppnå menings-

skapande och pekar på hur skriften förlorar mark. Studierna är utförda bland 

barn från mellanstadiet upp till högstadieålder. Jewitt visar på de skilda slags 

texter som elever möter i ämnen såsom engelska, samhällskunskap och natur-

kunskap, och hur t.ex. skrift och bild spelar olika roll i dessa ämnen. Däri-

genom måste begreppet läsning problematiseras och utvidgas för att även 

inbegripa t.ex. bilder, rörliga bilder, ljud, färg och layout. Liknande slutsatser 

drar även Wyatt-Smith och Elkins (2008). Björkvall och Engblom (2007) 

undersöker i projektet ‖Skilda världar‖ om och hur barns meningsskapande 

aktiviteter på fritiden används som potentiella läranderesurser i skolan och 

visar att detta endast görs i begränsad omfattning (se även Fast 2007).  

Lantz-Andersson (2009) har undersökt gymnasieelevers strategier när de 

arbetar med digitala läromedel i matematik. Hon har bland annat visat att 

interaktionen mellan eleverna inte rör sig så mycket om innehållet utan 

snarare kring teknikens funktion. Alexandersson och Limberg (2009) varnar 
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också för att datoranvändningen kan leda till färre möjligheter till samspel och 

lärande i gruppen. 

Moss (2003) gör observationer av yngre elevers meningsskapande kring en 

faktatext där både skrift och bild ingår. Fokus är inte texten i sig eller vad 

eleverna förstår utan den ‖literacy event‖ eller skrifthändelse (se 2.2.1) som 

äger rum, dvs. den socialt styrda händelse där elevernas meningsskapande 

äger rum och kan iakttas i interaktionen: ‖In the act of reading, the reader re-

makes the text, drawing on the possibilities each mode represents‖ (Moss 

2003:85). Moss påpekar dock att läsaren inte är fri att tolka texten på helt eget 

bevåg utan att det som är intressant att studera är mötet mellan menings-

potentialen i texten, meningspotentialen i kontexten och de resurser som 

läsaren tar med sig. Detta synsätt kan alltså inte förenas med en värderande 

syn på vare sig lässtrategier eller texter. Moss visar i sin studie hur texter 

antingen inbjuder till lek eller arbete och hur texter med bilder bjuder in även 

pojkar som betraktats som svaga av lärare till meningsskapande. Ett viktigt 

begrepp inom multimodalitetsforskning är design som kan stå både för elevers 

meningsskapande (se 2.4) men även för lärares design av den pedagogiska 

processen (Jewitt 2008:253). 

1.2.3 Läsning på skärm 

Josephson och Melander (2003) liksom Säljö (2005, 2009) visar i sina genom-

gångar av läsningens historia på hur det idag, till skillnad från tidigare, ställs 

höga krav på sökande efter, värdering och urval av information. Samtidigt 

lever vissa läsarter sedan tidigare kvar medan andra, exempelvis utantillärande 

av katekesen, är inaktuella och bortglömda. Läsandet för unga idag sker 

framför allt genom datorskärmen där det visuella dominerar och läsvägen styrs 

av vad som är relevant för en läsare inom en specifik kultur och situation 

(Kress 2003). Detta jämför Kress med den helt styrda läsvägen i linjär läsning 

av skrift på en boksida, och han ser detta som en förklaring till det motstånd 

som uppstår när unga pojkar möter traditionella skoltexter. 

Rowsell och Burke (2009) som i en fallstudie har undersökt två barns använd-

ning av internettexter pekar bl.a. på bildens dragningskraft vid digital läsning 

och att denna läsning kräver många olika förmågor jämfört med linjär läsning 

av skrift. Wyatt-Smith och Elkins (2008) påpekar att skärmläsning och 

skrivande inte kan skiljas åt, då att röra pekare och skriva sökord är en del av 

läspraktiken (jfr även Alexandersson & Limberg 2009). Wyatt-Smith och 

Elkins (2008) lyfter även fram de särskilda krav som ställs på läsare av 
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internetsidor när det gäller navigering inom hypertexter liksom att hantera 

känslan av stress under mötet med enorma mängder möjliga texter. Karlsson 

(2002a) har i sin avhandling undersökt den personliga hemsidan och de 

meningsbärande resurser som används. Hon har också i en mindre experimen-

tell undersökning följt hur en försöksperson läser eller använder en personlig 

hemsida (Karlsson 2006b). Försökspersonen säkerställde före läsningen att 

sidan innehöll relevant information. Typsnitt och skriftens storlek påverkade 

beslutet att läsa texten eller inte. När beslutet väl hade tagits att texten var värd 

att läsa sökte försökspersonen efter nyckelord. Karlsson påpekar att läs-

strategierna är beroende av läsvillkoren. Det är viktigt att överblicka och förstå 

hur sidan är uppbyggd. De visuella elementen spelar stor roll och drar till sig 

uppmärksamhet.  

Holsanova (2010, 2007) har utfört en mängd olika studier kring läsande av 

tidningar och internetsidor med hjälp av ögonrörelsemätningar, och slår i sin 

forskningssammanställning hål på ett antal myter kring läsning. Att läsare 

framför allt lägger märke till det som är visuellt framträdande på en sida visar 

sig inte stämma eftersom läsaren ofta helt ignorerar färgglad reklam på en 

tidningssida. Hon visar även att läsaren av en nättidning i högre grad scannar 

än läsaren av en papperstidning, men samtidigt att läsaren av nättidningen gör 

ett strängare urval och läser djupare om färre saker. Vid läsningen av en dags-

tidning sker tydligen inte samma djupläsning. Holsanova pekar även på att 

nättidningarnas design i högre grad styr läsaren än vad en papperstidning gör. 

Intressant nog har Holsanova jämfört sina forskningsresultat med sociosemio-

tikerna Kress och van Leeuwens teorier kring design som resurs när det gäller 

tidningssidor. Holsanova visar att de läsvägar som Kress och van Leeuwen 

(2006) anser finnas inbyggda i designen i läroböcker, tidningar och internet-

sidor inte alltid används, utan att läsvägarna också, eller kanske snarare, styrs 

av läsarens intressen, syften och erfarenheter av liknande texter (jfr Gunnars-

son 1989:122). Holsanova ser istället att tre olika slags lässtilar styr. Hon 

kallar dessa olika slags läsare för intensiva, selektiva och skumläsare (Holsa-

nova 2010:118). Dessutom visar hon att den mer associativa nätverks-

strukturen som återfinns åtminstone hos många nättidningar inte egentligen 

används utan att läsaren istället hela tiden återgår till startsidan. 

I PISA-undersökningen år 2009 (Skolverket 2010) undersöktes för första 

gången elevers läsning av hypertexter på skärm vilket visar på ett behov och 

intresse av att förstå skillnader mellan läsning av tryckt material och läsning 

av digitala texter. 
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1.2.4 Sakprosa och skoltexter 

Inom projektet Svensk sakprosa har ett stort antal namnkunniga forskare 

bidragit. Englund och Svensson (2003) skiljer ut tre funktioner som sakprosa-

texter har i samhället: ‖De upprätthåller ett kollektivt minne, normerar sociala 

praktiker och sprider kunskaper‖(s.62). Josephson och Melander (2003) ringar 

in sakprosabegreppet genom att peka på att det har ett informativt syfte och 

gör anspråk på att återge verkligheten eller sanningen. Anspråket på att återge 

verkligheten är därmed kopplad till auktoritet: ‖Auktoriteten har en institut-

ionell grund: bakom texterna finns en institution som utövar makt genom dem 

och ofta också över dem./…/olika genrer tillskrivs till exempel olika grader av 

auktoritet‖ (Englund, Hultén, Mårdsjö Blume, & Selander 2003:161f). Dess-

utom måste avsändaren i sig av läsaren anses vara trovärdig samtidigt som 

läsaren har skiftande förväntningar på olika slags texter (jfr Limberg 1998). 

Auktoriteten uttrycks även i själva texten och Englund et al. (2003) pekar på 

att auktoriteten är kopplad till skriften i sig. 

Edling (2006) har undersökt auktoritet i lärobokstexter genom att analysera 

modus, modalitet, grammatiska metaforer och graden av abstraktion hos 

referenter i lärobokstexter (se 3.11.2). Ett resultat är att läroböcker i samhälls-

kunskap för gymnasiet innehåller fler modalitetsmarkörer (se 2.3.2 och 3.11.1) 

än läroböcker för yngre elever. En orsak till detta kan vara att texterna för 

högre årskurser gradvis närmar sig mer vetenskapligt resonerande och 

tolkande genrer (jfr Englund et al. 2003). Detta gällde dock inte läroböcker i 

naturvetenskapliga ämnen. Påståendesatser dominerar inte oväntat men läsar-

tilltal i form av frågor är vanligare i lärobokstexter i samhällskunskap för 

gymnasiet än för de lägre årskurserna (Edling 2006:130f). Edling har även 

undersökt olika läromedels abstraktionsnivå och hur dessa texter har tagits 

emot av elever samt hur de har bearbetats i klassrummet. Föga förvånande 

ökade abstraktionsnivån i läromedelstexterna med elevernas ålder. Schleppe-

grell (2004) pekar utifrån ett sociosemiotiskt genrepedagogiskt perspektiv på 

hur olika språkliga resurser används i olika ämnens språk beroende på de olika 

ämnenas funktioner och att elever bör göras medvetna om detta. Även 

Hägerfelth (2010) har undersökt hur de olika språkliga resurserna i samhälls-

vetenskapliga och naturvetenskapliga texter kan ställa till med problem för 

eleverna. Liknande slutsatser har dragits i ett nyss avslutat projekt kring kemi-

lärande på högstadiet (t.ex. Danielsson, u.u. a och b, Ekvall u.u.). Maagerø 

(2006) beskriver hur språket i läroböcker ofta präglas av abstraktioner och 

nominaliseringar, men att det specialiserade ämnesspråket främst hör samman 
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med den naturvetenskapliga diskursen. Inom samhällsvetenskap används 

istället ord som även återfinns i t.ex. massmedier. 

Reichenberg (2005, Reichenberg & Axelsson 2006) har undersökt hur elever 

kan närma sig och öka sin förståelse av sakprosatexter genom metoder som 

Questioning the author (QtA), där lärare och elever diskuterar och ifrågasätter 

texter tillsammans. Norlund (2009) utgår i sin avhandling kring sakprosa-

läsning inom svenskämnet på gymnasieskolan från fyra kategorier av kritisk 

läsning. Kritisk-analytisk läsning, där elever gör jämförelser och kan se orsak 

och verkan av olika problem, är den första. Kritisk-integrerande läsning inne-

bär att åsikter och ställningstaganden från sakprosatexter blandas med elev-

ernas egen. Kritisk-evaluerande läsning innebär att man bedömer en texts 

relevans för uppgiften samt textens trovärdighet. Kritisk-ideologisk läsning 

innebär ifrågasättande av världsbilder och makstrukturer. Norlunds resultat 

pekar på skolans ensidiga inriktning på kritisk-evaluerande aktiviteter och att 

sakprosaläsningen ses enbart som ett medel, inte ett mål i sig, i svenskunder-

visningen. Norlund för även fram att en som hon kallar neoliberalistisk peda-

gogik tar över i skolan där läsförmågan reduceras till informationskompetens 

och informationssökning. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Inledningskapitlet har gett en bakgrund till undersökningen, och ett över-

gripande syfte liksom forskningsfrågor har angivits. En bred bild av läsning 

utifrån informationssökning, multimodalitet, skärmläsning och sakprosa har 

getts. I teoriavsnittet (2) redogörs för New Literacy Studies, sociosemiotik 

samt multimodalitetsforskning och ett preciserat syfte ges. I metodavsnittet (3) 

beskrivs först det material som ingår, de insamlingsmetoder som har använts 

och reflektioner kring forskarrollen görs. Därefter redogörs mer ingående för 

de analysmetoder som har använts. Resultatredovisningen görs i tre kapitel. I 

kapitel 4 beskrivs skrifthändelser och användning av läroresurser. I kapitel 5 

beskrivs internetsidorna. I kapitel 6 analyseras användningen av främst de 

skriftliga anvisningarna och ett resonemang förs kring den sociala praktiken. I 

alla resultatkapitel kombineras sammanfattande resultatbeskrivningar med 

fallbeskrivningar av situationerna. I kapitel 7 görs först en sammanfattning av 

resultaten som följs av en resultatdiskussion och till sist en metoddiskussion. 
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2 Teori och centrala begrepp 

I förra kapitlet gavs exempel på olika forskningsinriktningar av relevans för 

studien. I detta kapitel redogörs för de teoretiska perspektiv som två av dessa 

forskningsinriktningar, New Literacy Studies (NLS) och sociosemiotik, utgår 

ifrån. Gemensamt för dessa två perspektiv är att betrakta människan och 

hennes kommunikation liksom användande av olika språkliga och fysiska 

redskap som en del av olika sociala sammanhang. Medan NLS främst under-

söker hur skrift används i olika sociala sammanhang fokuserar den socio-

semiotiska och multimodala forskningen främst på olika möjligheter till 

meningsskapande (Kress & Street 2006). van Leeuwen betonar vikten av att 

sociosemiotik kombineras med andra sociala teorier för att komma till sin rätt 

(van Leeuwen 2005:1). 

2.1 Literacybegreppet och NLS 
I förra kapitlet visade jag på den förändring som skett gällande både läsandet i 

sig men även synen på läsning som en mätbar och allmängiltig kompetens 

som enbart har med läsning av skrift att göra. Läsning kan inte längre enbart 

förknippas med läsning av skrift utan övriga visuella modaliteter såsom bild, 

film och musik har fått stort genomslag och kombineras med skrift på olika 

sätt.  

Det engelska begreppet literacy har traditionellt stått för ‖kompetens i läsande 

och skrivande‖ (Karlsson 2006a). PISA-undersökningarna är exempel på ett 

sådant synsätt, där literacy är något som kan mätas, sättas in i skalor och 

jämföras. 

Street (2003), en av de främsta företrädarna för New Literacy Studies, är 

kritisk till detta ‖autonoma‖ synsätt på literacy, där literacy betraktas som en 

teknisk färdighet, gärna kopplad till intellektuell förmåga. Karlsson benämner 

detta synsätt läs- och skrivkunnighet (2006a:15). Denna förmåga är förknippad 

med västerländsk medelklass och med detta följer en bristsyn på dem som inte 

äger denna förmåga eller färdighet. Utifrån ett autonomt synsätt är således 

literacy något man har eller inte har eller har i olika hög grad. I skolan idag 

lever detta synsätt i högsta grad kvar, vilket i sig inte är särskilt uppseende-
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väckande med tanke på skolkulturens krav på resultat och betyg. Detta kan 

också ha bidragit till att kritik har riktats mot NLS vars forskning upplevs vilja 

skapa en dikotomi mellan skriftpraktiker i och utanför skolan. Skriftpraktiker 

kopplade till skolan har mestadels skildrats negativt, medan skriftpraktiker i 

hemmiljö och under fritid nästan utan undantag har skildrats positivt (Street 

2003, Odham 2005). 1 Att skolan granskas extra kritiskt ligger självklart i linje 

med den ideologiska och kritiska hållning till olika maktstrukturer som NLS 

står för och kan förklara det relativa ointresse som visats forsknings-

inriktningen från lärare, rektorer och politiker. Ytterligare en förklaring till 

ointresset är att NLS forskning inte handlar så mycket om mätbara och kon-

kreta förslag på pedagogiska förbättringar inom skolan. 

NLS motsätter sig dock inte att literacy också inrymmer en teknisk eller 

kognitiv dimension, utan vill peka på att även dessa dimensioner är en del av 

kultur och maktstrukturer (Street 1988:60). Literacy hör alltid samman med 

socialt konstruerade sätt att se på kunskap (Street 2003) och ses alltsåsom 

något socialt konstruerat och situerat.  

I följande avsnitt diskuteras ytterligare aspekter av literacy vilka har större 

relevans för min undersökning än literacy som skriftkunnighet. 

2.2 Skrift- och textkultur 
En utgångspunkt för min undersökning är att det som sker i situationen, där 

eleven möter en internetsida, i sig är en manifestation av den skriftkultur som 

eleverna är en del av (Karlsson 2006a). Skriftkulturen är uppbyggd av 

värderingar, normer, konventioner, sätt att agera på och framför allt makt-

relationer, exempelvis mellan de som skriver och de som läser. Skriftkulturen 

är inte statisk utan betraktas av Street snarare som ett verb, alltså något som 

ständigt utmanas och återskapas (i Ivanič 1998:42). Värderingar, normer och 

sätt att delta i aktiviteter, liksom makten över dessa, förändras gradvis och 

ständigt, men kanske inte på något märkbart vis för de som är en del av skrift-

kulturen i ett givet ögonblick. Det är alltså mer ‖kulturella och idémässiga 

aspekter av skriftens roll i samhället‖ (Karlsson 2006a:15) som fångas genom 

begreppet. Skriftkulturen i sig är inte iakttagbar men gymnasieelever har med 

mer än nio års erfarenhet av skolan med sig sätt att tänka kring och agera inom 

ramen för denna skriftkultur. 

                             
1 Fast (2007) är ett exempel på en avhandling där hemmets skriftpraktiker lyfts fram positivt 
medan skolans skriftpraktiker granskas mer kritiskt. 
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Knutet till skriftkulturen finns förväntningar på olika slags texter, normer för 

vad som är ‖bra‖ eller ‖dåligt‖, liksom vem som har makt och vem som inte 

har det. Berge (2005) tar fasta på det ojämlika förhållandet mellan skribent 

(eleven) och läsare (läraren) när det gäller skrivandet i skolan:  

alle tekster /…/ måte forholder seg til og er skrevet inn i ulike mer eller mindre 

avgrensede tekstkulturer. Mer presist kan en tekstkultur förstås som en 

avgrenset kulturkontekst eller sosialt felt der de som deltar i feltet på en 

kvalifisert måte, kommuniserar innbyrdes ved hjelp av meningsbaerende 

ytringer som i feltet har status som <tekster>. Berge (2005:15).  

Berge skiljer således mellan yttringar som inte erkänns ha status inom en 

textkultur och texter som är accepterade att använda för kommunikation inom 

en specifik textkultur. Karlsson talar om textnormer, dvs. ‖en grupps kunskap 

och föreställningar om den egna kulturens texter‖ (Karlsson 2002a:25). Dessa 

textnormer kommer till uttryck i situationen och det som händer där. En skrift-

kulturs textnormer påverkar och är en del av de skriftpraktiker som 

presenteras nedan. 

2.2.1 Skriftpraktiker och skrifthändelser 

Begreppet skriftpraktik fångar de vanligt förekommande aktiviteter som sker 

kring skrift i olika situationer. Skriftpraktikerna är inte slumpmässiga utan 

utgör ett mer konkret resultat av de värderingar, konventioner och makt-

relationer som utgör en skriftkultur. Skriftpraktiker betraktas i uppsatsen i 

enlighet med Barton (2007:36) som konventionaliserade sätt att använda 

läsande och skrivande i en specifik situation. Bartons definition är tydlig och 

praktisk även om det finns ytterligare dimensioner i begreppet skriftpraktiker. 

Dessa dimensioner pekar just mot skriftkulturens och bl.a. dess textnormers 

påverkan på skriftpraktiker. Ivanič (1998:67) anser att det är viktigt att skilja 

mellan de praktiker som är iakttagbara och de praktiker som är mer normativa, 

teoretiska konstruktioner. Samtidigt, poängterar hon, är det enda sättet att 

fånga den mer normativa skriftpraktiken, att utgå från det iakttagbara.  

Ett sätt att fånga och strukturera det iakttagbara i skriftpraktiken är att utgå 

ifrån återkommande skrifthändelser (literacy events). Här utgår jag från en 

handfast definition från Barton där skrifthändelser är: ‖all sorts of occasions in 

everyday life where the written word has a role‖ (Barton 2007:35). 

Det som benämns skrifthändelser i min undersökning är dock snarare delar av 

skrifthändelser, eller det som Ivanič benämner sub-events (Ivanič 1998:63). 

Hennes exempel på detta är att söka information på ett bibliotek. Denna skrift-
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händelse kan brytas ned i mindre delar såsom att fråga bibliotekarien, leta 

efter en titel i en hylla, läsa en sida noggrant eller anteckna något. Detta är 

relevant i min undersökning då skriften så att säga är given genom hela 

undervisningspasset vid datorn. Dessa subhändelser kallas dock genomgående 

skrifthändelser i uppsatsen.  

Skrifthändelser kan ses som aktiviteter utifrån skrift. Just ordet händelse låter 

slumpartat; som om de människor som är inblandade i skrifthändelsen inte 

själva agerar utan att händelsen kommer till dem utan att subjektet har 

möjlighet att påverka. En liknande ambivalens tycks även finnas hos Barton 

(2007) när han i ytterligare ett försök till definition eller beskrivning av 

literacy event också använder activities: ‖Literacy events are the particular 

activities where literacy has a role‖ (Barton 2007:37). 

NLS har valts som en ram för denna studie då det ger möjlighet att utifrån 

flera olika perspektiv betrakta det som händer i mötet mellan elev och 

internettext. För att rama in studien och fokusera de praktiker som på något 

sätt har att göra med läsande har jag valt att benämna de skriftpraktiker som 

det är frågan om läspraktiker. Återkommande skrifthändelser utgör en del av 

kartläggningen av läspraktiker och textnormer. Utifrån denna kartläggning 

diskuteras sedan skolans och samhällets skrift- och textkultur. 

2.3 Sociosemiotik och SFG 
I min analys utgår jag från sociosemiotik både i en visuell del av under-

sökningen, som grundas på multimodalitetsforskning, och en verbalspråklig 

del. Det som eleverna möter på bildskärmen betraktas av mig som en visuell 

helhet som byggs upp genom kombinationer av bl.a. skrift, layout och bild. 

Skriften ger dessutom en möjlighet för eleven att skapa betydelse verbal-

språkligt. Forskare inom semiotik intresserar sig för betydelse, och förleden 

socio- visar intresset för hur olika sätt att uttrycka betydelse växer fram som 

resultat av och beroende av sociala processer (van Leeuwen 2005:2, Berge 

1998, Holmberg & Karlsson 2006). Halliday, vars systemisk funktionella 

grammatik (SFG) ligger till grund för en stor del av multimodalitetsforsk-

ningen, uttrycker förhållandet mellan grammatik och kontext på följande sätt: 

‖The grammar has to interface with what goes on outside language: with the 

happenings and conditions of the world, and with the social processes we 

engage in‖ (Halliday & Matthiessen 2004:24). Halliday visar hur språket alltid 

omges av en kontext som påverkar hur vi använder, eller kan använda, olika 

meningsskapande resurser. Om vi ska säga eller skriva något skapar vi, inom 
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ramen för en kontext, betydelse utifrån det som vi pratar eller skriver om, 

field, de relationer vi har med dem vi t.ex. pratar med eller skriver till/för, 

tenor, och det sätt som vi väljer att uttrycka oss på, mode (Halliday & Mat-

thiessen 2004:24, Halliday 1978). Detta realiseras genom lexikogrammatik när 

det gäller verbalspråk. När det gäller läsande av skrift går processen istället åt 

andra hållet, dvs. vi skapar eller packar upp betydelser först utifrån verbal-

språkets lexikogrammatik (Halliday & Matthiessen 2004:24f). I studien an-

vänds svenska begrepp. För begreppet field används i studien verksamhet, för 

begreppet tenor används relation och för begreppet mode används kommun-

ikationssätt i enlighet med Holmberg och Karlsson (2006:19). 

De betydelser som skapas, med utgångspunkt i kontexten, uttrycks parallellt 

genom tre olika metafunktioner: Den interpersonella metafunktionen uttrycker 

betydelser som utgår från relationerna i kontexten. Detta kan fångas bl.a. 

genom analys av talakter och modalitetsmarkörer, se 2.3.2. Den ideationella 

metafunktionen skapar betydelser som utgår ifrån verksamheten i kontexten 

och uttrycker våra erfarenheter. Detta kan fångas genom en transitivitetsanalys 

där processer, deltagare och omständigheter kartläggs (Holmberg & Karlsson 

2006, Halliday 1978:112). Den textuella metafunktionen utgår ifrån 

kommunikationssättet i kontexten och organiserar de betydelser som uttrycks 

genom de andra metafunktionerna. Den är på så sätt en förutsättning för att 

betydelserna inom de andra metafunktionerna ska kunna uttryckas (Halliday 

1978:112f). Ingen särskild analys av den textuella metafunktionen görs i min 

undersökning men resonemang kring eventuella textuella betydelser av det 

visuella kan förekomma. 

Systemisk ringar in hur SFG ‖seek to understand the nature and the dynamic of 

a semiotic system as a whole‖ (Halliday & Matthiessen 2004:20). Systemet 

blir synligt när möjliga alternativ till det valda uttrycket realiseras. Dessutom 

är grammatiken funktionell. Det är funktionen som styr vilken form yttranden 

får. De lexikogrammatiska val som görs utifrån vad någon vill uttrycka 

ideationellt, interpersonellt och textuellt, liksom vilka olika språkliga resurser 

som är tillgängliga, påverkar betydelsen (Maagerø 1998). Slutsatser som en 

SFG-forskare drar kring verbalspråket, även på satsnivå, är således alltid 

kopplade till kontexten och funktionen. 

Begrepp från SFG används i min studie för att beskriva vilka verbalspråkliga 

och visuella resurser som tas i bruk i de internettexter som eleverna möter. 

Valet av SFG ger möjlighet att använda analysbegrepp delvis oberoende av 

kommunikationssätt dvs. både för analys av verbalspråk och av det visuella. 

Framför allt ger SFG möjlighet att fokusera vissa analysbegrepp som kan 
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sägas vara särskilt utslagsgivande för respektive modalitet. Analysen av både 

internetsidorna som visuell helhet liksom verbalspråket utgår ifrån den inter-

personella metafunktionen. Verbalspråket analyseras också utifrån den idea-

tionella metafunktionen, se vidare 2.3.2 och 2.3.3. 

2.3.1 Multimodalitetsforskning 

Multimodalitetsforskning och den teori som håller på att byggas upp kring 

denna vilar i hög grad på Hallidays systemisk funktionella grammatik (SFG). 

Bild, rörliga bilder, ljud, tal, rörelser och form kan liksom verbalspråk bära 

betydelse eller meningspotential. Vad man väljer att använda har att göra med 

den sociala kontexten, vilken mening man vill uttrycka eller uppfatta och vilka 

olika meningsskapande resurser eller semiotiska resurser, som finns tillgäng-

liga (van Leeuwen 2005, Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009). Även 

de mest traditionella texter, till synes endast uttryckta med skrift, ramas in och 

formas av färger, former, typsnitt och layout. Allt detta har meningspotential 

och alla texter kan därmed sägas vara multimodala (Kress & van Leeuwen 

2006). När de semiotiska resurserna är samlade och används som ett enhetligt 

system, såsom bild eller verbalspråk, kallas detta mode (Kress & van Leeuwen 

2006, Karlsson 2002a) eller på svenska semiotisk modalitet (Björkvall 2009). 

Olika semiotiska resurser lämpar sig dock mer eller mindre väl för att uttrycka 

olika slags betydelser. Deras egenskaper medför särskilda möjligheter och be-

gränsningar eller s.k. affordances (Kress & van Leeuwen 2006). Exempelvis 

kan skrift lämpa sig bättre för att beskriva orsakssammanhang medan bild 

lämpar sig bättre för att uttrycka spatiala förhållanden (Björkvall 2009).  

Termen modalitet är också en kategori inom den interpersonella metafunk-

tionen (se 2.3.2). Eftersom begreppet används på båda sätten i min undersök-

ning skiljer jag mellan dessa genom att använda benämningen semiotisk mod-

alitet för system av semiotiska resurser. Modalitet används som ett analysbe-

grepp för både skrift och det visuella inom ramen för den interpersonella 

metafunktionen. 

2.3.2 Den interpersonella metafunktionen 

Inom den interpersonella metafunktionen skapas betydelser som har med 

relationer att göra eller socialt avstånd mellan dem som ingår i situationen (jfr 

Halliday & Matthiessen 2004:631). Ett sätt att synliggöra interpersonella 

betydelser är att undersöka de språkhandlingar som uttrycks (Holmberg & 
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Karlsson 2006). Språkhandlingarna kan innebära givande eller krävande av 

information, eller givande eller krävande av varor och tjänster. I ett nästa led 

kan man undersöka hur språkhandlingarna uttrycks, dvs. modus. I verbalspråk 

uttrycks information vanligen kongruent i form av påståendesatser: ‖Kungen 

bor inte på Stockholms slott‖. Det kan också förekomma att information ges 

inkongruent, t.ex. uttryckt genom en fråga: ‖Visste du att kungen inte bor på 

Stockholms slott?‖ Språkhandlingar i skolans texter utgörs i regel av givande 

av information, kongruent uttryckt i form av påståenden (Edling 2006:128). 

Ytterligare en aspekt av interpersonella betydelser är modalitet. Genom 

uttryck för modalitet modifieras eller förändras utsagan så att den kan 

uppfattas som mer eller mindre sannolik, eller mer eller mindre vanlig, men 

den kan också uttrycka olika grader av förpliktelse eller villighet (van 

Leeuwen 2005, Holmberg & Karlsson 2006). I verbalspråket uttrycks modal-

itet med satsadverbial såsom kanske eller möjligtvis eller modala hjälpverb 

såsom kan. I min studie undersöks internettexternas verbalspråk för att hitta 

grammatiska drag där auktoritet realiseras. Jag väljer, i likhet med Edling 

(2006), att undersöka auktoritet genom modus och även modalitet i betydelsen 

modifiering av språkliga uttryck (Holmberg & Karlsson 2006). 

Inom multimodalitetsforskning står modalitet till viss del för något annat även 

om det även här handlar om att modifiera ett budskap. Kress och van Leeuwen 

(2006) beskriver modalitet som ―a question of reliability‖ (2006:154) medan 

van Leeuwen uttrycker det som ‖the social semiotic approach to the question 

of truth‖ (2005:160). Det har alltså att göra med hur sanning och tillförlitlighet 

uttrycks visuellt och vilka semiotiska resurser som används för detta. Några 

faktorer som Kress och van Leeuwen (2006) lyfter fram som påverkar 

modaliteten hos bilder är färgers mättnad, bilddjup, detaljrikedom, kontrast 

och belysning.2 

2.3.3 Den ideationella metafunktionen 

Det som uttrycks lexikogrammatiskt genom den ideationella metafunktionen 

är kopplat till verksamheten på en övergripande kontextnivå. Denna kontext 

styr vad det är möjligt att prata om och därmed vilka processer, deltagare och 

omständigheter som kan ingå i en utsaga. 

                             
2 De svenska översättningarna av begreppen är hämtade från Björkvall (2009). 
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Grammatisk metafor är ett typiskt kännetecken för skoltexter och akademiska 

register (jfr Edling 2006, Schleppegrell 2004). Magnusson (2010) definierar 

grammatisk metafor som ‖en icke-typisk realisering av en betydelse, mot bak-

grund av det naturliga förhållande mellan semantik och lexikogrammatik som 

antas i SFL; exempel på typiska realiseringar är ’ting’/substantiv eller 

’process’/verb‖ (Magnusson 2010:223). Att välja en typisk realisering eller ett 

kongruent uttryck kan innebära att verb används för att uttrycka en process: 

‖Simon besöker parken varje dag‖. Om man väljer ett inkongruent uttryck, 

används en grammatisk metafor. Detta kan innebära att en process, besöker, 

istället uttrycks genom ett substantiv, besök. Processen liksom omständigheten 

varje dag i det kongruenta uttrycket förvandlas därmed till en deltagare och en 

bestämning och kan packas ihop i en ofullständig sats: ‖Simons dagliga 

parkbesök.‖ 

Grammatiska metaforer kan även bidra till texters auktoritet genom att dessa 

av elever kan uppfattas som abstrakta och svårförståeliga och de representerar 

diskurser som förknippas med hög status.  

Dock är det inte bara de grammatiska metaforerna som bidrar till abstraktion i 

en skriven text. En skriven text kan innehålla mycket få grammatiska meta-

forer men ändå uppfattas som abstrakt. För att ytterligare undersöka graden av 

abstraktion undersöks därför referenter, dvs. det man talar om såsom 

substantiv, träd eller pronomen vissa (Edling 2006). Referenterna fungerar 

inom den ideationella metafunktionen mestadels som deltagare i processerna. 

2.4 Läsning, design och text 
Meningsskapande kan ses som ett bredare begrepp än läsning eftersom alla 

slags meningsskapande resurser då används. Läsning, som hos Kress (2003) 

ses som ett av många sätt att skapa mening, verkar i skolan och även 

forskningen idag, än så länge, vara begränsad till skrift och bild. 

Inom NLS talar man om läsning, men här finns en tydlig koppling till ett 

sociokulturellt perspektiv där man pekar på läsningen som situerat i olika 

sociala praktiker och där läsning kan kopplas till ett av flera synsätt på 

literacy, nämligen skriftbruk, dvs. själva användningen av skriften (Karlsson 

2006a). Läsning sker därmed på olika sätt i olika sociala praktiker (Barton 

2007). I min syn på läsning ansluter jag mig till Barton som betonar hur synen 

på läsning i form av att förstå en text är något socialt konstruerat och att 

läsning kan ske på många olika sätt. 
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Inom sociosemiotiken talar man inte så ofta om läsning utan om mening-

skapande. Att skapa mening innebär att man i en given situation använder sig 

av några eller alla de meningsbärande resurser som står till buds. Kress (2003) 

för fram hur läsande idag inte kan kopplas enbart till skrift eftersom texter är 

och blir mer och mer multimodala. Skrift och bild återfinns ofta samtidigt och 

med olika specialiserade uppgifter men bilden bär en ökande del av meningen. 

Ur ett sociosemiotiskt perspektiv är sign, tecken, det som någon skapar, t.ex. 

när han eller hon själv ritar, skriver eller formar ett ljud. Tecken kan också 

skapas inåt exempelvis när någon betraktar det ritade, läser det skrivna eller 

hör ljudet. Läsning är ett exempel på när tecken skapas inåt och inte är iakttag-

bart (Kress 2003:144f). Det enda sättet enligt Kress att dra slutsatser kring läs-

ning, är att analysera det tecken som i nästa steg i processen skapas utåt och då 

är synligt eller hörbart, t.ex. när en person efter att ha läst något skriver eller 

ritar en bild. Att enbart betrakta läsning isolerat är således enligt Kress inte 

görbart. 

Design är ett återkommande begrepp i litteraturen kring multimodalitet (Jewitt 

2005a, 2005b, Kress 2003). Att en internetsida är ett resultat av en design där 

producenten har gjort vissa val kan sägas vara självklart. Men även 

mottagandet av internetsidan, själva läsandet, kan ses som design (Kress 

2003). Läsaren plockar olika betydelsebärande delar och skapar sin egen 

mening ur detta. Detta kan innebära att två elever utifrån t.ex. en och samma 

internetsida skapar mening på olika sätt: en elev skapar mening utifrån bilder 

medan den andre främst skapar mening utifrån verbalspråket (Jewitt 2005a, 

2005b). 

I mitt val att använda skrifthändelser som en hjälp att få syn på vad som 

händer när elever möter internettexter har jag utgått ifrån att läsning till viss 

del kan iakttas, trots att inga tecken utåt, som Kress (2003) benämner det, 

finns att tillgå, dvs. jag undersöker inte de muntliga eller skriftliga redo-

visningar som eleverna producerar senare i undervisningsprocessen. Skrift-

händelser och muntlig kommunikation i situationen i mötet med internet-

texterna kan spegla elevers potentiella meningsskapande. 

Begreppet text används i uppsatsen för potentiella meningsskapande resurser 

som tillsammans kan skapa en semantisk enhet (Halliday i Berge 1998:74) 

och som ‖läsare uppfattar som fullbordad och därmed avsedd att reagera på‖ 

(Ledin 1999:12). När jag hänvisar till internettexter menas följaktligen det 

som möter eleven på skärmen eller som kan nås med hjälp av nedskrollning. 

En text kan alltså bestå av verbalspråk, bilder, färg och layout. När jag endast 

refererar till verbalspråkliga delar av texten, dvs. i form av bokstäver och 
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siffror, kommer skrift fortsättningsvis att användas. Samtidigt är text en del av 

en situationskontext (Halliday i Berge 1998:74). I följande avsnitt presenteras 

det mer preciserade syftet med min undersökning och jag visar hur internet-

texter i min undersökning sätts in i ett sammanhang där situation, normer och 

skriftkultur är lika viktiga beståndsdelar (jfr Ledin 1999, Ledin & Selander 

2003). 

2.5 Preciserat syfte: Text, situation, kultur 
Det preciserade syftet med min studie är att kartlägga de läspraktiker som 

realiseras i elevernas möte med internetsidor, lärarnas anvisningar och olika 

läroresurser, samt diskutera hur dessa läspraktiker med tillhörande textnormer 

kan kopplas till skolans skrift- och textkultur.  

Kartläggningen av läspraktikerna på ett mer iakttagbart sätt sker utifrån situa-

tionen, dvs. eleven vid datorn i undervisningssituationen, med hjälp av 

begreppen skrifthändelser och läroresurser. Internettexterna som eleverna 

möter kartläggs genom begreppen modalitet, auktoritet, abstraktion och gram-

matisk metafor. De tre forskningsfrågorna, tillhörande analytiska redskap samt 

det material som främst använts återfinns i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt forskningsfrågor, analytiska redskap och material 

Forskningsfråga Analytiska redskap Material 

Vilka aktiviteter och läroresurser 

ingår i elevernas meningsskapande 

i mötet med internetsidor? 

Skrifthändelser 

Läroresurser 

Ljudinspelningar 

Skärminspelningar 

Observationsanteckningar 

Vad kännetecknar, visuellt och 

verbalspråkligt, de internetsidor 

som elever väljer att använda och 

de sidor som väljs bort? 

Modalitet 

Auktoritet 

Abstraktion 

Grammatisk metafor 

Internetsidor 

Skärminspelningar 

Ljudinspelningar 

Vilken användning av internetsidor 

erbjuds eleverna i skolpraktiken? 

Skrifthändelser 

Läroresurser 

Textnormer 

Skriftliga anvisningar 

Ljudinspelningar 

Skärminspelningar 

Observationsanteckningar 

I Figur 1 visas min modell av hur relationen mellan de olika delarna i under-

sökningen ser ut i min analys. Min modell är inspirerad av Fairclough (1992) 

och Ivanič (1998). I Faircloughs modell ligger texten i det innersta lagret, i det 

mittersta lagret återfinns produktions- och konsumtionsprocesser. Det yttersta 

lagret, som omsluter de övriga, står för de olika sociala förutsättningar som 

styr textproduktion och konsumtion (Ivanič 1998:41). Min figur är anpassad 
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till studien och syftar till att åskådliggöra relationen mellan kultur, den sociala 

praktiken, situationen och texten. 

 

 

Figur 1. Kultur, praktik, situation och internetsida 

I modellens yttersta lager syns samhället i stort. Samhället påverkar nästkom-

mande lager, skolan, i och med att politiska beslut, styrdokument, nya behov i 

samhället och traditioner formar skolan och dess skriftkultur. Skollagret 

inramar i sin tur nästa lager, där de sociala praktiker som växer fram inom 

ämnen och aktiviteter i olika grupper i skolan återfinns. Lärarens uppgifts-

formulering och skriftliga anvisningar är en del av den sociala praktiken och 

kan tänkas in i figuren som en del av det lagret, men det är framför allt 

muntliga och skriftliga anvisningar i själva situationen som är fokuserat i min 

undersökning. Uppgiften och anvisningar påverkar gruppen och den enskilda 

eleven i situationen. Eleven påverkar i sin tur den uppgift hon eller han arbetar 

med genom den tolkning som eleven gör av vad som kan, ska eller bör utföras. 

I situationen äger själva mötet med internettexten rum, vilken återfinns längst 

in i figuren. Denna internettext är en del av situationen, den sociala praktiken, 

skolkontexten och är dessutom en del av samhället, det yttersta lagret. 

Internettexterna som eleven möter har en social historia och någon har skrivit 

texten inom ramen för en annan social praktik (jfr Barton 2007), dvs. de är 

inte alltid skrivna för att användas i en skolkontext. Textens utformning och 

innehåll är ett resultat av detta, vilket i sin tur påverkar elevers läsning i 
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situationen och därmed den sociala praktiken. Påverkan sker således från båda 

håll i modellen, inåt och utåt (jfr Ivanič 1998:43). 

En mer ingående beskrivning av hur analysmetoderna är kopplade till denna 

modell återfinns i Figur 2 i följande kapitel, Material och metod. 
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3 Material och metod 

Utifrån en autentisk praktik har material samlats in, vilket redovisas främst i 

form av fallbeskrivningar. Jag har följt elever när de har arbetat med olika 

uppgifter vid datorn för att se vad de gör och säger och hur internettexter som 

funnits uppe på deras skärm används. Det som ska betraktas som ‖fallen‖ i 

min undersökning är elva möten mellan elever och internettexter. 

I detta kapitel redovisas insamlingsmetoder, material, urvalsprinciper och 

analysmetoder. Först beskriver jag i 3.1 det material som studien utgår ifrån. I 

3.2 redogörs för de principer för urval som har använts. I 3.3 redogörs för 

insamlingsmetoder och forskarrollen diskuteras. I 3.5 behandlas etiska prin-

ciper. De olika analysmetoder som har använts presenteras i 3.7-3.11. 

3.1 Material 
Huvudmaterialet, se Tabell 2, är insamlat i autentiska undervisningssituationer 

i åk 2 på gymnasiet under höstterminen 2009. Observationsanteckningar, ljud-

inspelningar, skärminspelningar3 och skärmdumpar4 av olika internetsidor har 

samlats in. 

Tabell 2. Översikt över huvudmaterialet 

Observationer 

med 

fältanteckningar 

Ljudinspelning  Skärm-

inspelning 

Skärmdumpar Skriftliga 

anvisningar 

Lektionspass: 11  10 st. 

6 h 48 min 

4 st. 

2 h 30 min 

120 st. 7 st. 

 

Jag har valt att göra skärmdumpar istället för att använda internetsidorna 

direkt som analysmaterial för att undvika risken att internetsidorna ändras 

innan analysen har slutförts. I uppsatsen redovisas analyser av 14 internetsidor 

som representerar både sidor som elever har valt att använda och uttalat sig 

positivt kring och sidor som valts bort. 

                             
3 Inspelning av vad som sker på datorns bildskärm. 

4 Avbildning av vad datorskärmen visat vid en viss tidpunkt. 
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Skärmdumparna av internetsidorna har beskurits eller bearbetats när namn på 

personer, skolan eller kommunens namn har varit synliga. Sajt eller Webbplats 

står för alla de ingående sidor som kan nås från en ingångssida på en särskild 

webbadress, t.ex. <http://www.skolverket.se>. På sajten eller webbplatsen 

finns ofta ett flertal olika sidor eller internetsidor t.ex. 

<http://www.skolverket.se/sb/d/608/a/7759>, där i skrivande stund program-

målen för samhällsprogrammet presenteras. I den fortsatta undersökningen 

används internetsida när skärmdumpar av internetsidor avses. Engelska 

internetsidor analyseras inte språkligt. 

De skriftliga anvisningar som eleverna arbetade efter ingår också i huvud-

materialet. Vissa elever arbetade med samma anvisning och därför är antalet 

skriftliga anvisningar, 7 st., inte lika stort som antalet observationer, 11 st. 

Dessutom ingår intervjuer som sekundärmaterial. Elva elevintervjuer, sam-

manlagt 322 minuter, vilka genomfördes våren 2009, har främst använts för 

att belysa elevers handlingar och utsagor i den huvudsakliga undersökningen. 

En enkätundersökning genomfördes under hösten 2008 för att få viss bak-

grundskunskap om skolan och eleverna där studien utfördes, samt för att hitta 

ett urval av elever till studien, se 3.2.2. Enkäten har i övrigt inte använts. 

3.2 Urval: Det samhällsvetenskapliga programmet 
Det studieförberedande samhällsprogrammet valdes medvetet ut till studien 

(jfr Hallesson 2011, Anderson 2011). Eleverna kan möta stora textmängder i 

historia, samhällskunskap och religion. Programmets elevsammansättning 

kännetecknas av en större social spridning jämfört med andra program. I pro-

grammålen finns höga krav på elevers förmåga att ta till sig och även kritiskt 

värdera information från olika källor liksom att utveckla ett vetenskapligt för-

hållningssätt. Både språk och text lyfts fram, och språket ska utvecklas inom 

ramen för alla ämnen. Informationsteknik lyfts fram som bl.a. ett redskap för 

lärande och informationssökning (se vidare inledningen av kapitel 0).  

3.2.1 Skolan 

Studien genomfördes på en kommunal gymnasieskola i en mindre förort i en 

kranskommun till en storstad. Både hög- och låginkomsttagare bor i området, 

och bebyggelsen består av både höghus med hyresrätter, bostadsrätter, radhus 

och villor. De flesta arbetstagare pendlar till storstaden eller andra och större 

förorter. På skolan går både elever från närområdet och från andra kommuner. 
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Skolan ligger genomsnittligt till när det gäller antagningspoäng och betygs-

poäng jämförelse med snittet. Andel avgångselever med grundläggande be-

hörighet låg 2008-2009 något lägre än snittet för riket (Siri skolstatistik, 

Skolverket 2010). Skolan har inte någon särskild uttalad pedagogisk 

inriktning. Läsåret 2009–2010 hade skolan drygt 650 elever. 

3.2.2 Urval av elever  

En enkät genomfördes under elevernas första läsår på gymnasiet. Syftet var att 

hitta elever som hade olika slags medie- och läsvanor på fritiden men som 

också uppvisade olika resultat på ett läsförståelsetest som genomförs varje 

läsår med nya elever på den utvalda skolan. Enkätsvaren var därför inte 

anonyma eftersom de skulle relateras till läsförståelsetestet så att urvalet av 

elever var någorlunda representativt för den spridning av elever som återfinns 

på samhällsprogrammet och som kan återfinnas i en och samma klass. Jag har 

alltså, i motsats till exempelvis Westman (2009), inte strävat efter att hitta 

‖medelelever‖ eftersom jag anser att samhällsprogrammets ofta brokiga 

elevsammansättning i sig är intressant och bör återspeglas i undersökningen.  

Tretton elever valdes ut, varav ca 1/3 angav hög frekvens när det gäller 

användning av digitala medier och ca 1/3 angav hög frekvens när det gällde 

läsning (men i de flesta fall även digitala medier). Resterande tredjedel hade 

angett svar som inte stack ut i någon högre omfattning någonstans. Mycket 

låga till relativt höga resultat på läsförståelsetestet finns representerade i elev-

urvalet.  

De utvalda eleverna kontaktades och ombads delta i en intervju. Elva 

intervjuer genomfördes. Därefter tillfrågades de intervjuade eleverna om de 

kunde tänka sig att även delta i den efterföljande observationsundersökningen. 

Två elever tackade nej och två elever kunde inte delta av olika skäl. Detta 

innebär att elva observationer har genomförts av de sju kvarvarande eleverna. 

Det ursprungliga urvalet och fördelningen av eleverna i tre olika grupper har 

därför till viss del ändrats men det finns fortfarande minst en elev kvar från 

varje grupp och därmed elever med mycket låga och höga resultat i läs-

förståelsetestet. Resultatet av läsförståelsetestet används dock inte i övrigt i 

undersökningen och relateras inte till elevernas aktiviteter vid datorn. 
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3.3 Observationerna 
Lärare som undervisade de utvalda eleverna informerades muntligt och 

skriftligt om min studie. De ombads muntligt och även genom e-post att kon-

takta mig när eleverna skulle använda sig av internet i undervisningen. Skol-

ämnena som är representerade i studien är därför beroende av vilka lärare som 

har kontaktat mig. 

De flesta lektioner började med en samling i klassrummet. Jag var med på 

dessa med ett undantag. Undantaget gällde ett ämne där två klasser var 

sammanslagna och där den andra halvan av klassen inte var informerade om 

studien. Det var endast en kort genomgång det var frågan om, och läraren och 

den observerade eleven informerade mig om vad som hade tagits upp under 

samlingen.  

Vid tio av elva observationstillfällen gjordes ljudinspelningar. Vid ett tillfälle 

arbetade en av de utvalda eleverna tillsammans med en annan elev och jag 

valde då att endast observera och göra observationsanteckningar eftersom den 

andre eleven inte hade tillfrågats i förväg. Vid fyra tillfällen gjorde jag även 

skärminspelningar av det som hände på elevernas datorskärmar. Meningen var 

att sex sådana skulle göras men två inspelningar kunde inte genomföras eller 

användas pga. tekniska problem. 

Under observationerna satt jag något snett bakom eleven där jag kunde se vad 

som hände på bildskärmen och samtidigt se elevens blickriktning. Jag satt så 

nära att jag kunde uppfatta den interaktion som ägde rum. Anteckningar 

gjordes under hela passen där händelser, internetsidors adresser och nyckelord 

i elevernas interaktion med andra fördes in. En diktafon låg på arbetsbordet 

bredvid tangentbordet och spelade in de samtal som ägde rum mellan eleverna 

och mellan läraren och eleverna. 

3.3.1 Dokumentation 

Observationerna har dokumenterats med hjälp av anteckningar, ljudinspel-

ningar, skärmdumpar och skärminspelningar. Jag valde att inte använda något 

observationsschema. En mindre pilotundersökning under vårterminen 2009 

visade att det var mycket svårt att utgå från förutbestämda kategorier. Anward 

(2005) pekar på det olyckliga att i praxisnära forskning använda förbestämda 

observationsscheman ‖som med milt våld tvingas på den studerade verksam-

heten‖ (s.67). Eftersom jag har en god förmåga att anteckna snabbt skrev jag 

ned både det jag såg, det jag frågade om, nyckelrepliker från elevers och 
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lärares utsagor, egna reflektioner och frågor som väcktes. Jag skrev ned tids-

angivelser och adresser till de sidor som eleverna gick in på. Observations-

anteckningarna renskrevs i så nära anslutning till observationstillfällena som 

möjligt.  

Vid observationerna gjordes ljudinspelningar som transkriberades i så nära 

anslutning som möjligt till inspelningen. Eftersom jag inte gör någon språklig 

analys av interaktionen utan endast söker efter utsagor kring aktiviteterna vid 

datorn, har transkriptionen främst strävat efter läsbarhet. Skriftspråkliga 

versioner av ord har därför använts. Långa pauser har markerats men inte 

angetts i tid. Tydliga harklingar eller hummanden har däremot tagits med, lik-

som skratt eftersom dessa kan ge ledtrådar kring elevernas attityder till det 

som händer i situationen. Samtidiga repliker har markerats genom parenteser. 

Eventuella privata samtal som handlat om andra personer har uteslutits.  

Därefter har transkriptionen och observationsanteckningarna sammanförts till 

en mer narrativ och beskrivande text. 

 Skärmdumpar, se 3.1, av de besökta internetsidorna gjordes i samband med 

att observationsanteckningarna skrevs rent. Fyra av observationerna har dess-

utom dokumenterats i form av en inspelning av vad som sker på dator-

skärmen. Jag har gjort skärmdumpar på alla sajter och sidor som eleverna 

besökt, däremot inte på alla upp- och nedskrollningar.  

I samband med observationerna samlade jag in de skriftliga anvisningar som 

lärarna delade ut, se vidare 3.10. 

3.4 Intervjuerna 
Intervjuerna kan ses som komplement till materialet som samlades in under 

observationerna. Jag har gått tillbaka till intervjuerna när jag har gått igenom 

data från observationerna för att se hur eleverna beskriver sitt handlande i för-

hållande till vad de gör. 

De elever som valdes ut kontaktades av mig personligen och fick ta ställning 

till om de kunde tänka sig att intervjuas. Elva intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna är i omfång 20–40 minuter. De ägde alla rum på den skola där 

undersökningen genomfördes, i ett rum som normalt inte används för under-

visning. Intervjuerna genomfördes på elevernas raster eller håltimmar. Inter-

vjuguiden är främst semistrukturerad men flera slutna frågor finns. Frågorna 

rörde elevernas val av gymnasieprogram, internetanvändning och läsning, 
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både hemma och i skolan. Alla intervjuer har transkriberats efter samma prin-

ciper som beskrivs i 3.3.1. 

3.5 Forskarrollen 
Att undersöka en skolmiljö som forskaren själv är eller har varit en del av, kan 

ha stora fördelar. Forskningsfrågor kan ha uppstått ur iakttagelser som forsk-

aren tidigare gjort i lärarrollen och forskaren kan snabbare ringa in vilket slags 

material som är relevant (Hoel1997). Rent praktiskt kan det föra till att forsk-

aren snabbare tar sig in i den del som ska undersökas (Hoel 1997). Att ha stor 

erfarenhet och många åsikter och värderingar knutna till ett forskningsobjekt 

är dock inte utan komplikationer. Heath och Street (2008) varnar för att lärare 

forskar i för dem välbekant skolmiljö. Detta kan enligt dem leda till att forsk-

aren i sin nya roll bär med sig värderingar kring undervisning och elever vilket 

stör det alltid pågående reflexiva forskningsarbetet.  

Jag äntrar fältet med en lång bakgrund som lärare, men på detta fält möter jag 

elever som jag själv inte känner eller undervisar och som inte står i beroende-

ställning till mig. Hoel (1997) pekar på fördelen att materialet som samlas in 

när läraren forskar inte är något som uppkommit enbart genom forsknings-

syftet utan ju främst ska användas pedagogiskt. Detta gäller även materialet i 

min studie som har samlats in i naturalistiska situationer där lärarna endast 

genomför den undervisning som de ändå hade planerat.  

Två av eleverna har jag följt vid tre tillfällen, och där har jag lärt känna 

eleverna mer, vilket har lett till en gradvis förändring av observationsrollen 

mot större deltagande. De olika situationerna har således inneburit att jag 

ibland varit mer deltagande, frågat mer och ingått mer i samtal medan jag 

under andra observationer har trätt tillbaka för att vara mer observerande än 

deltagande. Ibland har eleverna ställt frågor kring uppgifter, betydelsen av ord 

eller stavning. Jag har då svarat på dessa så gott jag har kunnat. 

Forskaren måste vara medveten om att personer som ingår i en undersökning 

inte alltid kan uttrycka sig om beteenden eller värderingar som ses som en 

naturlig och självklar del av deras liv (Heath och Street 2008). När 

informanterna uttrycker sig och beskriver vad de tänker eller gör, kanske de 

anpassar detta efter tänkta eller upplevda ideal, och många finner det även 

svårt att formulera sig kring vad de gör (Heath och Street 2008). Detta måste 

beaktas när intervjusvaren tolkas och används i analysarbetet. Säljö (2000) 

varnar för att betrakta intervjuer som ett sätt att få reda på något om 
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människors tänkande när forskaren istället snarare undersöker kom-

munikation. I några fall har jag även ställt frågor till eleverna direkt under 

observationerna. Även svaren på dessa måste alltså ses i ljuset av Säljös 

varning. Samtidigt kan det som framkommer i elevsvaren fördjupa övriga 

analyser. 

3.6 Etiska överväganden 
Undersökningen har planerats och genomförts i enlighet med Vetenskaps-

rådets regler och riktlinjer för forskning (2002). Detta innebär att eleverna har 

blivit informerade om syftet kring undersökningen i ett brev som även var 

ställt till föräldrarna. Detta brev fick även föräldrarna skriva under eftersom 

eleverna då inte var myndiga. Jag har berättat muntligt om syftet och metod-

erna för materialinsamlingen i samband med intervjutillfällena. Inför varje 

observationstillfälle har eleverna haft tillfälle att säga ifrån om det av olika 

anledningar har varit olämpligt att observera dem. Detta har dock ingen elev 

gett uttryck för. Eleverna har informerats om att jag även är lärare i svenska på 

gymnasiet och att inga uppgifter som eleverna lämnar kommer att föras vidare 

till deras lärare. Lärarna har informerats skriftligt och muntligt om syftet med 

undersökningen. Eleverna och lärarna har getts fiktiva namn. 

3.7 Analysmetoder 
Mina analysmetoder har främst hämtats från SFG och NLS. I Figur 2 har den 

tidigare presenterade Figur 1 kompletterats med viktiga analytiska begrepp, 

pilar som visar på samband mellan analysmetod och analysnivå, liksom hur 

analysmetoderna hänger samman. 
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Figur 2 Analysens olika delar och relationen mellan dem 

Figuren beskrivs med början i de yttersta lagren, samhället och skolan. För 

dessa lager används begreppen skrift- och textkultur. Framför allt används 

lagren med samhället och skolan för den avslutande resultatdiskussionen. Den 

sociala praktiken utgör nästa lager i figuren. Syftet med hela undersökningen 

är att kartlägga olika läspraktiker. Alla analyser kopplade till övriga lager i 

figuren syftar alltså till att belysa den sociala praktiken och de textnormer (se 

2.2) som formas inom denna. Innanför lagret med den sociala praktiken 

återfinns det som har varit iakttagbart i situationen. Situationen skildras med 

hjälp av skrifthändelser (se 2.2.1 och 3.8), läroresurser (se 3.9) och den 

skriftliga anvisningen (se 3.10). Inkluderad i situationslagret är det innersta 

lagret, nämligen internetsidan. Denna analyseras dels visuellt utifrån 
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modalitet, dels verbalspråkligt utifrån auktoritet och abstraktion, se 3.11. I 

följande avsnitt redogörs närmare för analysmetoderna. 

3.8 Situationen: Skrifthändelser 
För att kunna beskriva vilka aktiviteter och läroresurser som används under 

meningsskapandet i mötet med internettexter kartläggs de skrifthändelser som 

observerats. Jag betraktar alla händelser där skrift har betydelse som skrift-

händelser (Heath 1983, Karlsson 2002a, Barton 2007). Den skrift som det rör 

sig om här återfinns antingen på internetsidan eller i den skriftliga anvis-

ningen. I några fall kan det också handla om externa läroresurser såsom läro-

böcker. Skrifthändelserna kan ligga på olika nivåer där en mer övergripande 

nivå av skrifthändelse beskriver syftet med elevens arbete under lektionen, 

t.ex. ‖Leta information om handelsstaterna under medeltiden‖. Inom ramen för 

denna skrifthändelse återfinns många andra skrifthändelser (jfr 2.2.1). 

Exempel på sådana skrifthändelser är ‖söka på Google‖, en skrifthändelse som 

i sig är uppdelbar i ytterligare skrifthändelser såsom ‖skriva in sökord‖, 

‖skrolla genom träfflista‖, ‖gå in på träff‖. Skrifthändelserna har i en första fas 

listats i den ordning de förekommer under observationerna. Skrifthändelserna 

har sedan kategoriserats (jfr Karlsson 2002a) och samlats under mer över-

gripande rubriker vilka presenteras i kapitel 4. 

3.9 Situationen: Läroresurser 
Begreppet läroresurser, (se 1.1), används i undersökningen för att fånga det 

som ingår i elevernas meningsskapande och som inte står att finna i de 

aktuella internettexterna. Dessa läroresurser återfinns delvis utanför datorn i 

form av läroböcker, skriftliga anvisningar, artiklar, ordböcker, kamrater och 

lärare. Läroresurser kan även nås via datorns gränssnitt: stavningsprogram, 

synonymhjälp eller andra internetsidor där begrepp eller företeelser förklaras.  

För att redovisa vilka slags läroresurser som används i elevernas möten med 

olika internettexter har jag konstruerat flödesscheman, se Figur 3. Flödes-

schemana ger en överblick över hur de olika internettexterna omges av olika 

slags läroresursanvändning, i vilken ordning läroresurserna används liksom en 

indikation på hur länge eleverna stannar på de olika internetsidorna. Till viss 

del är förstås skrifthändelserna och läroresursanvändningen nära samman-

kopplade, och ibland överlappar dessa helt. Ett samtal med läraren kring 
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internettexten är därmed både en skrifthändelse och användning av läraren 

som läroresurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Exempel på flödesschema över läroresursanvändning 

I följande punktlista görs en sammanfattning av vad de olika symbolerna står 

för i flödesschemat.5 

 Grön cirkel= Eleven, klasskamrater och läraren samlas gemensamt 

 Vit högerriktad pil= Den internetsida som eleven har uppe 

 Röd högerriktad pil= internetsidan visar den skriftliga anvisningen 

 Blå högerriktad pil= internetsidan visar något som inte har med upp-

giften att göra 

 Orange högerriktad pil= internetsidan fungerar som läroresurs för 

meningsskapande på annan internetsida 

 Gul nedåtriktad pil= Interaktion med klasskamrater kring internettext 

eller uppgiften 

 Blå nedåtriktad pil= interaktion med kamrater kring annat än uppgiften 

 Röd uppåtriktad pil= eleven använder den skriftliga anvisningen på 

papper eller i lärobok i anslutning till att en internetsida visas på datorn 

 Grön uppåtriktad pil= interaktion med läraren kring internettext eller 

uppgiften 

 Vit cirkel= biblioteksbesök 

 Grön trekant= biblioteksbesök med lärare 

                             
5 Om läsaren möter denna text i svartvitt kan denne följa pilens riktning och kombinera med 
följande gråskala: Röd=mörkgrå, gul= ljusgrå, blå och grön=mellangrå, orange=mörkgrå 
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I Figur 3 inleds den observerade lektionen med att klassen och läraren gemen-

samt går igenom uppgiften. Detta syns som den större cirkeln uppe till vänster. 

Därefter går eleverna till en datasal. Själv förflyttningen finns inte med. I data-

salen tar eleven upp en internetsida på datorn. Detta är den första vita pilen till 

höger om cirkeln. De första nedåtriktade pilarna i Figur 3 visar att eleven ingår 

i en interaktion med kamrater. De uppåtriktade pilarna representerar samtal 

mellan lärare och elev. Nere till höger kan en rund ring anas. Detta visar hur 

eleven går ifrån datorn och besöker biblioteket.  

Flödesschemat visar inte någon kvalitetsskillnad mellan olika slags resurs-

användning. Om eleven däremot stannar längre tid på en internetsida, mar-

keras detta genom en längre högerriktad pil. Detta är dock enbart en indikation 

och inte en exakt angivelse av tiden. 

Av utrymmesskäl presenteras flödesschemana i ett mindre format.6 En upp-

förstorad del av ett flödesschema återfinns i Bilaga 3. Ett flödesschema över 

elevers läroresursanvändning kan bestå av upp till sju sidor. I uppsatsen visas 

endast typiska utdrag ur de längre och heltäckande flödesschemana. 

3.10 Situationen: Skriftliga och muntliga anvisningar 
Jag har utgått ifrån att den lärarformulerade skriftliga anvisningen har en 

betydelse i uppbyggandet av de läspraktiker som jag strävar efter att kartlägga. 

Det är ändå viktigt att komma ihåg att de skriftliga anvisningarna endast är en 

del av hur eleverna uppfattar den uppgift de ska arbeta med. Lärarna kan i 

muntliga anvisningar ge tips till eleverna kring uppgiften och användningen av 

internetsidorna. Dessa mer informella anvisningar, som sker i en direkt kon-

takt med eleverna, kan vara nog så viktiga för hur elever tolkar den skriftliga 

anvisningen och sidors pålitlighet och relevans. De muntliga anvisningarna 

redovisas i alla tre resultatkapitel. Här har jag antagit att även den interaktion 

kring uppgiften som den observerade eleven inte är direkt del av, men har 

möjlighet att höra, kan påverka elevens tolkning av uppgiften och av vad som 

är lämpliga internettexter. 

De olika ämnen som ingår i undersökningen efterfrågar rimligtvis olika slags 

kunskap och denna kunskap uttrycks på olika sätt, både verbalspråkligt och 

genom andra semiotiska modaliteter. Elevers användning av internetsidor är 

                             
6 I den elektroniska versionen av denna uppsats kan intresserade läsare förstora flödes-
schemana. 
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en del av en skolpraktik där uppgifterna vanligtvis är utarbetade och valda av 

läraren. De skriftliga anvisningarna styr således elevernas användning och kan 

ses som en läroresurs när eleverna använder internet. Därför kategoriseras de 

olika uppgifterna efter vilken valmöjlighet eleverna har att själva söka 

internetsidor. Denna valmöjlighet benämns låg, medelhög och hög. I denna 

gradering ligger dock ingen värdering. Låg innebär att eleverna hänvisas till 

en eller flera internetsajter. Medelhög innebär att läraren ger rekom-

mendationer om en eller flera internetsajter men även ger utrymme för elevers 

eget sökande. Hög innebär att eleverna inte rekommenderas någon sida. 

I studien används begreppet den skriftliga anvisningen för att referera till den 

uppgiftsbeskrivning eller artefakt som eleverna ibland tittar på. Uppgift står 

för det som eleverna uppfattar att de ska göra utifrån den skriftliga anvis-

ningen och är inte i sig iakttagbar (jfr Halldén 1982). De muntliga anvis-

ningarna är de råd som lärare ger till elever antingen under den gemensamma 

genomgången eller i direkt interaktion med eleverna under arbetet vid datorn. 

3.11 Internetsidorna 
Sidorna som har fångats i form av skärmdumpar har analyserats på flera olika 

sätt. Först har internetsidan analyserats som en visuell helhet genom begrepp 

från SFG och multimodalitetsforskning. Därefter har skriftpartiernas verbal-

språk analyserats för sig. Bilder som återfinns på internetsidorna har inte 

analyserats om de inte på ett tydligt sätt har använts av eleven, t.ex. genom att 

eleven klickar på bilden så att den förstoras och verkar ha en rimlig koppling 

till uppgiften. 

Allt som är visuellt iakttagbart på en sida kan delas upp i olika textelement 

(Björkvall 2009:24). Jag har valt att använda begreppet skriftpartier för längre 

sammanhängande skriftelement. Även bakgrunden (Karlsson 2002a) räknas 

som ett visuellt element. Denna indelning syftar till en allmän beskrivning av 

internetsidorna och kopplas till modalitet i form av sanning och tillförlitlighet 

vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

3.11.1 Modalitet och auktoritet 

För att kunna jämföra vilka slags internetsidor som används och vilka som 

väljs bort har jag, när det gäller den interpersonella metafunktionen, utgått 

från begreppen modalitet för den visuella analysen och auktoritet för analys av 

det verbalspråkliga. Dessa analysbegrepp betraktar jag som olika sidor av 
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samma mynt eftersom båda handlar om hur olika semiotiska resurser uttrycker 

grader av sanning, trovärdighet och tillförlitlighet (jfr van Leeuwen 2005). 

Först görs nedan en genomgång av begreppet modalitet inom ramen för den 

visuella analysen. 

Modalitet används i min analys för att undersöka hur pålitlighet uttrycks 

visuellt i linje med Kress och van Leeuwens (2006) och van Leuweens (2005) 

tolkning av begreppet. Jag har valt ut följande semiotiska resurser för att 

undersöka internetsidornas modalitet: 

 Färg. Vilka färger förekommer på sidan och hur kan de beskrivas? Hur 

används de? 

 Typografi. Vilka slags typsnitt används? Vilka storlekar? 

 Komposition. Hur används olika textelement och vad består dessa av? 

Hur är fördelningen mellan olika textelement? 

Björkvall (2009) pekar på svårigheterna att se interpersonella resurser inom 

typografi men jag anser att de konnotationer som knyts till mer neutrala 

typsnitt, som i denna text Times New Roman, kan knytas till modalitet som 

sanning eller trovärdighet. Den här uppsatsen, som skrivits inom en veten-

skaplig verksamhet, hade inte känts lika pålitlig, och självklart inte lika läsar-

vänlig, om den hade skrivits med typsnittet Verdana eller Comic Sans MS 
som ett mer extremt exempel. 

I min undersökning är det framför allt intressant att se hur den visuella 

designen påverkar elevers val av internetsidor och därmed deras aktiviteter 

och användning. Internetsidan relateras till Hallidays syn på kontextens roll 

genom verksamhet, relation och kommunikationssätt (se 2.3). Eftersom kom-

munikationssättet är givet ställer jag två frågor kring internetsidorna: 

  I vilket sammanhang/i vilken verksamhet hör internetsidan hemma och 

vilken funktion har internetsidan? 

  Vilka relationer har deltagarna till varandra?  

Frågorna kopplas i slutdiskussionen till andra övergripande begrepp såsom 

skriftkultur, textkultur och textnormer.  

För att undersöka graden av auktoritet i internetsidors verbalspråk kartläggs 

språkhandlingar och de satstyper som dessa uttrycks genom, se 2.3.2. Kate-

goriseringen följer Holmberg & Karlsson (2006), och språkhandlingarna från 

verbalspråkliga delar av internetsidorna kategoriseras utifrån givande av eller 

krävande av information respektive varor och tjänster. Sedan undersöks om 
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språkhandlingen uttrycks genom en påståendesats, en frågesats eller en upp-

maningssats. 

 Dessutom kartläggs, inom ramen för auktoritet, modalitetsmarkörer utifrån 

skalorna sannolikhet och vanlighet som hör samman med givande av 

information, samt förpliktelse och villighet som används för språkhandlingar 

kopplade till givande eller krävande av varor och tjänster, se 2.3.2. Det är 

sannolikhet och vanlighet som närmast hör samman med det som undersöks i 

den multimodala delen av undersökningen, dvs. modalitet som olika grader av 

sanning. Därför undersöks eventuell förekomst av modala verb (t.ex. bör, kan) 

och interpersonella satsadverbial (t.ex. ofta, möjligtvis). Endast inter-

personella satsadverbial som ryms inom skalorna kartläggs systematiskt. Få 

uttryck för modalitet i en text ger i vissa kontexter intrycket av högre objek-

tivitet samtidigt som andelen modala markörer ökar i mer resonerande veten-

skapliga texter (Holmberg & Karlsson 2006).  

3.11.2 Abstraktion och grammatiska metaforer 

Analysen av den ideationella metafunktionen, se 2.3.3, syftar till att kartlägga 

det verbalspråk som förekommer på internetsidorna. För att göra detta under-

söks dels förekomsten av grammatiska metaforer, dels abstraktionsnivån. 

Detta har förberetts genom en transitivitetsanalys, se 2.3, men denna redovisas 

inte i sig i resultatkapitlet. Eftersom kartläggningen av de grammatiska meta-

forerna endast ingår som en mindre del av den beskrivning av verbalspråket 

som jag är ute efter har jag begränsat denna del av undersökningen. I enlighet 

med Edling (2006) utgår min analys från följande urval av grammatiska 

metaforer. 

 Den grammatiska metaforen ska ha en kongruent motsvarighet 

 Analysen utgår från betydelsen i kontexten 

 Endast nominaliseringar av verb eller adjektiv tas upp (Edling 2006:73) 

Flera exempel på grammatisk metafor finns i följande mening från materialet: 

‖Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska 

ske under insyn och kontroll.‖ Några av metaforerna är blekta eller döda, dvs. 

det går inte längre att hitta något egentligt kongruent uttryck (se Magnusson 

2010:225). Det gäller exempelvis regeringens och myndigheternas. Däremot 

kan man hitta rimligare kongruenta uttryck för offentliga maktutövning: ‖Riks-

dagen, regeringen och myndigheterna ska utöva makt som är offentlig så att 

medborgarna kan kontrollera och kunna se vad dessa gör‖.  
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Kartläggningen av abstraktionsnivån i övrigt utgår från Edling (2006) när hon 

i sin undersökning av lärobokstexter delar in referenter, dvs. deltagare i pro-

cesser och delar av omständigheter, i specifika, generella eller abstrakta. 

Hennes beskrivning av de tre kategorierna är: 

  Specifika referenter - specifika och konkreta personer och objekt, 

specifika platser i tid och rum 

 Generella referenter - grupper av specifika och konkreta personer och 

objekt, grupper av platser och datum, generaliseringar av personer och 

objekt, arter, typer av saker 

 Abstrakta referenter: abstrakta koncept, egenskaper, händelser, 

metaforisk användning av referenter (Edling 2006:70. Min översättning) 
 

Exempel på specifika referenter, ej från materialet, är Lotta Pettersson, min 

katt, Stockholm och årtalet 1457. Exempel på generella referenter är mån-

dagar, furstar och Sveriges storstäder. Exempel på abstrakta referenter är ut-

brott, Stadens hjärta och utredning. Jag har valt att avgränsa min under-

sökning till 100 referenter per text då få texter i materialet innehåller fler än 

100 referenter. Om ett längre skriftparti har en inledning som avviker från 

brödtexten, t.ex. en ingress, har referenterna tagits från mittpartiet av skrift-

partiet. Endast personliga pronomen (jag, vi) och indefinita (man, vissa) tas 

upp i min undersökning. Om många konkreta exempel har getts i rad i de 

analyserade texterna har dessa kategoriserats endast en gång. De har därmed 

räknats som en och samma referent. 

Vissa ord har visat sig vara svåra att kategorisera. Exempel på detta är civil-

befolkning och republik där jag har tvekat mellan generell och abstrakt nivå. 

Båda har jag dock tolkat som generella snarare än abstrakta i den kontext där 

de står. I en kontext där republik snarare betyder en sorts statsskick skulle 

tolkningen från min sida ha varit abstrakt snarare än generell. I texten i fråga 

verkar dock betydelsen ligga närmare land och den har därför kategoriserats 

såsom generell. Här har således kontexten fått fälla avgörandet. I mitt material 

ingår många geografiska ord. Här kan Flandern i praktiken vara ett abstrakt 

ord för dem som inte vet var Flandern låg eller ligger. Här har jag ändå valt 

att karakterisera Flandern som specifikt eftersom jag inte undersöker hur 

eleven förstår innehållet. Det är dock viktigt att komma ihåg att abstraktions-

nivåerna rör sig inom en glidande skala. 

Som en del av sin avhandling har Edling (2006) genomfört en kvantitativ 

jämförelse av abstraktion mellan lärobokstexter för olika åldersgrupper. Hen-

nes resultat använder jag som jämförelsematerial i resultatdelen. Därför har 
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jag strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt använda de kriterier som 

Edling har använt. Kategoriseringsproblemen kan dock föra till att vissa 

referenter bedöms olika av Edling och mig. Även om detta har skett i vissa fall 

så är syftet med analysen snarare att ge indikationer på texternas abstraktions-

nivå. 
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4 Aktiviteter och läroresursanvändning 

Kapitlet besvarar forskningsfrågan kring vilka aktiviteter och läroresurser som 

ingår i elevernas meningsskapande i mötet med internetsidorna. De olika del-

kapitlen behandlar olika skrifthändelser och läroresurser. Till dessa kopplas 

fallbeskrivningar för att illustrera några av resultaten. Fallbeskrivningarna har 

namngetts utifrån kännetecknande drag enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Översikt skolämnen och fallbeskrivningar  

Kurs Fallbeskrivning, namn Del  Grupp/ 

enskilt 

Val 

Samhällskunskap B Den opedagogiska texten (OT) H Grupp  L 

Samhällskunskap B  Rwanda (R) S Enskilt  M 

Svenska B  Effektiv informationssökning (EI) B Enskilt  H 

Svenska B Doggelito eller Kotsinas? (DK) B Enskilt  H 

Svenska B  Ett obekant socialt sammanhang (OS) B Enskilt  H 

Historia A Får man fråga prästen? (FP) B Enskilt  M 

Historia A  Ett känt socialt sammanhang (KS) B Enskilt  M 

Naturkunskap B  Näringsämnen (N) H Grupp  L 

Naturkunskap B Klipp och klistra (K) H Grupp  L 

Naturkunskap B En opålitlig guru (OP) H Grupp  H 

Rättskunskap, 

Svenska B 

Regeringen och eleven (RE) M Enskilt  H 

I parentes anges förkortningar av fallbeskrivningarnas namn som används i kommande tabeller. 

Under ‖Del‖ anges om observationen fångar hela momentet, H, början, B, mitten, M eller slutet, 

S, av momentet. I stapeln längst till höger används H, M, L som förkortningar för hög, 

medelhög och låg och betecknar elevens möjlighet att välja internetkälla, se 3.10. 

Eleverna benämns i transkriptionsutdragen med första bokstaven i deras 

fingerade namn. ‖K‖ står för kamrater som deltar i interaktionen. Om flera 

kamrater deltar i samtalet benämns de även med siffror (K1, K2 etc.). ‖L‖ står 

för läraren. 

Före observationerna genomfördes intervjuer (se 3.4). Vissa gemensamma 

drag kan ses utifrån elevernas utsagor. Eleverna har i de flesta fall sökt sig till 

det samhällsvetenskapliga programmet eftersom de inte har sett några andra 

alternativ. Flera säger att de inte tycker om matematik men några elever har 



42 

snarare sökt sig till programmet pga de inriktningar7 som erbjuds. Alla elever 

uttrycker att de är nöjda med sitt val av program. De berättar att de inte fått 

särskilt mycket undervisning i hur man ska läsa för att lära, men alla har fått 

någon slags undervisning kring informationssökning, ofta i samband med en 

temadag i samarbete med skolbiblioteket. Nästan alla elever nämner att de 

under den senaste veckan har använt internet i samband med skolarbete. De 

uttrycker att det är viktigt att vara kritisk mot internetkällor och även att lär-

arna brukar påpeka detta. Eleverna säger att de exempelvis brukar titta på vem 

som står bakom sajten. Flera elever nämner Wikipedia som ett exempel på en 

källa som inte är helt pålitlig, eftersom vem som helst kan skriva där och att 

lärarna därför brukar varna för den. De allra flesta säger att de vill skriva ut 

internettexter som de ska läsa, men att det är svårt i skolan där skrivarna ofta 

inte fungerar (jfr Kulbrandstad 2006). De går först till internet istället för till 

biblioteket när de ska leta efter fakta om någonting, men någon elev tycker 

ändå bättre om böcker. Flera av eleverna uttrycker att fakta är något som är 

sant och som har undersökts av expertis. I läroböcker finns det fakta och dessa 

fakta behöver man inte granska kritiskt. Fakta kan sedan användas när man 

ska analysera något. I intervjusvaren kopplas bildanvändning endast till 

elevernas egna arbeten – inte till de texter som de själva läser. Nästan alla 

elever uttrycker att man inte använder läroböckerna särskilt ofta i skolan med 

undantag av matematik och språk. Oskar, en av eleverna, gör en jämförelse 

mellan läroböcker och internetsidor: 

Det känns som att på lektionerna i böckerna då står det ju samma text för alla 

och alla kanske inte uppfattar en viss text lika lätt, men när man läser på internet 

då finns det så många möjligheter till att läsa samma text, fast alltså om du fattar 

hur jag menar, det finns samma text, samma info, fast i olika texter så att det 

står på olika sätt, och det tycker jag är väldigt bra, för då kan man anpassa och 

välja en egen text som passar sig själv. 

Oskar verkar se positivt på användningen av internettexter och jag tolkar hans 

svar som att han ser internet som en möjlighet att individanpassa. 

4.1 Kategorisering av skrifthändelser 
En av utgångspunkterna för min undersökning var att få reda på mer om vad 

som händer och vad eleverna gör vid datorn under sökning och läsning av 

                             
7 På gymnasieskolan har eleverna möjlighet att välja en inriktning på det valda 
gymnasieprogrammet. Ett exempel är beteendeinriktningen på samhällsprogrammet där 
eleverna får fördjupa sig i psykologi och pedagogik. 
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internettexter. När man som lärare endast betraktar de snabba växlingarna 

mellan olika sidor är det svårt att uppfatta vad eleverna gör. Kartläggningen av 

skrifthändelserna och kategoriseringarna av dessa var ett sätt att kunna synlig-

göra och förstå elevernas aktiviteter under arbetet med internetsidor med sär-

skilt fokus på läspraktikerna. Läsande kan ses som något övergripande som i 

sig rymmer andra kategorier (jfr 2.2.1). Skrifthändelser som innebär Skriva 

har inte på samma sätt delats upp i underkategorier, såsom skrivande i sök-

rutor å ena sidan, och skrivande i Word-dokument med målet att förfärdiga en 

uppsats å andra sidan. Motivet till detta är att skrivandet i sig inte är det som 

huvudsakligen undersöks, även om skrivandet kan vara en del av läs-

praktikerna. 

Skrifthändelser som återkommer genom observationerna har kategoriserats 

utifrån tio övergripande rubriker, av vilka sju redovisas i detta kapitel och 

övriga i följande kapitel. Avsnitten där de olika kategorierna återfinns anges i 

parentes: 

 Söka, välja och spara information (4.2) 

 Läsa (4.3) 

 Skriva (4.4) 

 Samspela med kamrater (4.5.1) 

 Samspela med lärare (4.5.2) 

 Använda interna läroresurser (4.5.3) 

 Använda externa skriftliga läroresurser (4.5.4) 

 Bedöma pålitlighet (5.2) 

 Bedöma svårighet (5.3.3) 

 Använda den skriftliga anvisningen (6.1) 

Vissa skrifthändelser ingår i mer än en kategori. Ett exempel är ‖Kopiera från 

internetsida till eget dokument‖ som ingår i Söka, välja och spara information 

men också återfinns under Skriva. Vissa av skrifthändelserna fångar även 

användande av läroresurser. Hädanefter skrivs de övergripande kategorierna i 

kursiv medan skrifthändelser anges med citationstecken. 

Skrifthändelser som enhet har som fördel att verkligen fånga de händelser där 

skrift har betydelse, men det finns en skillnad mellan skrifthändelser som sker 

med större intentionalitet och andra som sker mer mekaniskt, dvs. där hand-

lingarna har blivit en rutin kopplad till artefakten. Jag har därför i min kate-

gorisering försökt att skilja mellan Söka, välja och spara information och 

Läsa. Kategorin Söka, välja och spara information är mer kopplad till ett yttre 
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beteende som är tydligt iakttagbart. Det kan röra sig om att eleven fyller i 

sökrutor, skrollar igenom träfflistor och följer länkar genom träfflistor. 

Den läsning som inte är informationssökning är dock mer problematisk att 

iaktta men kan, trots svårigheterna, till viss del fångas av olika iakttagbara och 

ibland kombinerade skrifthändelser. Kategorin Läsa fångas i ljudinspelningar 

där eleven läser mumlande eller högt för sig själv eller för andra. Skrifthänd-

elsen Titta på text kan inte i sig själv betraktas som läsning utan för att kunna 

kategoriseras som Läsa måste den kopplas ihop med tidigare eller senare 

skrifthändelser i form av interaktion eller skrivande. Det kan röra sig om att 

eleven först tittar på texten och i anslutning till detta ställer en fråga till en 

kamrat om innehållet. Till Läsa har jag även fört skrifthändelser där eleven 

har lyssnat på när en kamrat har läst upp delar av en text och när eleven på 

något sätt har kommenterat detta eller skrivit in delar av det som lästes högt i 

ett dokument. Med tanke på att en allt större andel elever i gymnasieskolan an-

vänder talböcker och även talsyntes, anser jag detta vara en rimlig kategori-

sering. I Läsa ingår även läsning av eventuella bilder. Det är endast när bilder 

kommenteras eller när en elev klickar på en bild som detta kategoriserats som 

en skrifthändelse. Det räcker alltså inte att en bild förekommer på en sida som 

eleven tittar på. 

4.2 Söka, välja och spara information 
Skrifthändelser inom denna kategori karaktäriseras av att ske snabbt och är 

inte på något iakttagbart sätt föremål för eftertanke eller diskussion med 

kamrater eller lärare, med undantag av ‖skriva sökord‖. 

Återkommande skrifthändelser som kategoriserats som Söka, välja, spara 

information är: 

 Gå in på sökmotor (Google) 

 Skriva sökord  

 Skrolla snabbt ner eller upp i text  

 Öppna länk på internetsida  

 Skrolla genom träfflista  

 Öppna nya sidor i träfflistor  

 Ändra sökfunktioner  

 Använda bibliotekskatalog 

 Spara sida i Favoriter  

 Kopiera från internetsida till eget dokument 
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Även om interaktion förekommer rikligt i det övriga materialet så finns det 

mycket få exempel på interaktion sammankopplad med Söka, välja och spara 

information. Vid några tillfällen är dock språkval och olika sökalternativ i 

fokus för den interaktion där elever samspelar med kamrater och även med 

lärare.  

En del av kategorin omfattar skrifthändelser där eleven väljer vilken 

internetsida han eller hon vill gå till härnäst. Detta äger vanligen rum när elev-

erna går in på en viss träff i en träfflista. Söka, välja, spara information kan 

också innebära ‖skriva ut internetsida‖ eller ‖öppna ny flik‖, så att eleven 

enkelt har tillgång till flera internetsidor samtidigt. När nya flikar används blir 

inte surfandet lika slumpartat utan de sidor som uppfattas som intressanta av 

eleven finns lätt tillgängliga. Samtidigt behöver eleven inte vänta på att sidor 

ska öppnas, utan detta sker medan hon eller han undersöker andra flikar eller 

fortsätter sökarbetet. När eleverna söker efter information är det vanligast att 

de går direkt till Google, men det förekommer även att de går direkt in på 

Wikipedia eller Nationalencyklopedin (NE). En elev som följdes under två 

observationer i två olika ämnen uppvisade helt olika sökbeteenden trots att 

båda uppgifterna gick ut på att så småningom författa en skriftlig redovisning. 

Eleven, som går en inriktning där ämnet historia får stor plats, använde under 

informationssökningen i historieämnet Wikipedia och NE direkt för att finna 

information, medan Google användes när han arbetade med ett ämne han inte 

visste något om i språksociologi, se 6.2. 

Trots att uppgiften i tre av observationerna består i att använda en av läraren 

rekommenderad sajt, finns det exempel på hur eleverna söker sig utanför den 

rekommenderade sajten. Detta kan ske i form av att eleverna söker mer 

information kring något som står i en text, eller att de vill ta reda på vad ett 

ord kan betyda. Nedan följer ett utdrag ur en fallbeskrivning som präglas av 

skrifthändelser som kategoriserats som Söka, välja och spara information. 

4.2.1 Effektiv informationssökning 

Fallbeskrivningen skildrar en lektion i svenska B och en elevs arbete med en 

uppgift om språksociologi. Eleverna samlas i början av lektionen i ett klass-

rum. Läraren påminner eleverna om uppgiften och planeringen för momentet. 

Eleverna ska i grupp eller enskilt arbeta med en fördjupning i språksociologi 

som ska utmynna i en skriftlig rapport. Lärarens skriftliga anvisning har 

rubriken ‖Språksociologisk undersökning i SV B.‖ Ett av målen som uttrycks 

är att eleven ska ‖välja ett språksociologiskt ämne och läsa litteratur kring 
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detta och därefter formulera en genomtänkt frågeställning‖. Detta är också en 

av de delar av den skriftliga anvisningen som den observerade eleven genom 

skolans lärplattform har uppe på bildskärmen, och det är alltså i denna fas 

eleven är, när observationen sker. Den tidsplanering som bifogades den 

skriftliga anvisningen visar att lektionen ska användas för ‖Faktasökning: 

Samla material till Bakgrunden. Fundera över frågeställningar. Vad finns 

skrivet om ämnet?‖ Efter samlingen i klassrummet sprider eleverna ut sig i 

skolan. Eleven Daniel sätter sig ensam vid en dator utanför datasalen för att 

‖få nånting gjort.‖ Bara en av klasskamraterna finns i närheten. Läraren går 

under tiden runt till eleverna. 

Den skriftliga anvisningen finns på Daniels bildskärm två gånger under 

observationen. Vid det andra tillfället tittar Daniel endast på den del av anvis-

ningen som beskriver den av honom valda fördjupningen: ‖Dialekter. Ta reda 

på attityder till dialekter. Vilka dialekter betraktas som fula/vackra? Finns det 

några speciella sörmländska/uppländska ord? Leta efter dialekter på nätet. Det 

finns!‖ Anvisningen uppmanar implicit eleverna att leta efter exempel på 

dialekter på internet och att lyssna på dem. Inga närmare rekommendationer 

eller tips angående var eleverna kan hitta material finns i anvisningen. Denna 

uppgift kategoriseras således som hög när det gäller valmöjlighet av källor. På 

en fråga från mig om vad Daniel ska göra under lektionen säger han: ‖Ta reda 

på bakgrund och eller börja läsa in sig på ämnet helt enkelt.‖ När läraren vid 

ett av två tillfällen under lektionen kommer till Daniel för att höra hur det går, 

berättar Daniel vad det är han letar efter: 

 
L: Mm. Vad valde du för nånting? 

D: Skånskan, tror jag 

L: Mm, och så skulle du jämföra det med nån? 

D: Mm, men jag tror det 

L: Är det attityder till skånskan eller 

D: eller? 

L: Och innehåll och? 

D: Alltså hittar jag nånting intressant som är försvenskning av 

skånskan så tänkte jag kanske ta reda på lite mer om hur den 

går till och hur (ohörbart) ser ut idag liksom 

Observationen av Daniel präglas av många och snabba växlingar mellan olika 

slags hemsidor. Över hundra växlingar mellan olika sidor på datorskärmen 

görs under den 40 minuter långa observationen. Daniel använder flitigt 

funktionen att öppna nya sidor i nya flikar vilket gör att många olika sidor 

samtidigt finns tillgängliga. Detta, att många olika sidor hela tiden växlar på 

skärmen och att väldigt lite interaktion med andra äger rum, resulterar i 
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flödesschemat som ses i Figur 4. Ett förstorat utdrag ur flödesschemat åter-

finns i Figur 14. 
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Figur 4. Effektiv informationssökning 

Många, tätt på varandra följande högerriktade pilar illustrerar processen, där 

Daniel i många fall är inne på en sida under endast ett fåtal sekunder vilket har 

åskådliggjorts genom många, relativt korta, högerställda pilar. Den del av pro-

cessen som syns i Figur 4 fångar ca 4 minuter. 20 sidväxlingar sker under 

denna tid men flera av sidorna återvänder Daniel till senare. Den sajt som 

Daniel, förutom Google, besöker flest gånger är <www.forskning.se> men det 

är inte från denna som han sparar några sidor i Favoriter. 

Skrifthändelserna domineras av att nya sökord skrivs in i sökrutor och länkar 

öppnas. Förutom att Daniel tittar på skärmen, skrollar han upp och ner och 

stannar undantagsvis vid en text, tittar på den under längre tid och skrollar 

långsamt nedåt i texten. Fallbeskrivningen av Daniel visar en elev som till 

synes effektivt använder tiden och snabbt besöker, och troligen på något sätt 

bedömer, ett stort antal möjliga källor. Två internetsidor sparas i slutet av 

lektionen i Favoriter. Inga externa eller datorinterna läroresurser används, 

förutom läraren som mot slutet av lektionen bekräftar att Daniels val av källor 

är passande. Detta är den mest renodlade fallbeskrivningen när det gäller 

Söka, välja och spara information. I övriga fall kan många fler olika 

kategorier av skrifthändelser observeras. 
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4.3 Läsa 
Syftet med min undersökning är att undersöka läspraktiker och jag har försökt 

att skilja mellan ren informationssökning och läsning för att i ett senare skede 

lättare synliggöra olika läspraktiker. Även om vissa observationer kan sägas 

präglas av fler skrifthändelser inom kategorin informationssökning, t.ex. i 

form av scannande av träfflistor, är det ändå många skrifthändelser som kate-

goriseras som Läsa. 

Skrifthändelser som är gemensamma för observationer oavsett om det är 

eleven eller läraren som har valt internetsida är följande: 

 Läsa högt för sig själv från internetsida 

 (inledande ‖titta på text‖) Följa skriftrader från vänster till höger med 

pekaren (gäller även inklistrade skriftpartier i eget dokument) 

 Markera del av text (från ett ord till ett längre stycke av texten) 

 Läsa högt för kamrat ur text 

 Lyssna på kamrat som läser högt ur text 

 (inledande ‖titta på text‖) Fråga kamrat kring textens innehåll 

 (inledande ‖titta på text‖) Fråga lärare kring textens innehåll 

 Sammanfatta det uppfattade innehållet i texten för kamrat eller lärare 

 (titta på text) Sakta skrolla ned i text 

Oavsett om eleverna själva väljer internetsida eller om deras lärare rekom-

menderar internetsida är det relativt vanligt att läsa halvhögt för sig själv och 

att följa skriftpartiet från vänster till höger med pekaren och samtidigt titta på 

skärmen. Att sakta skrolla ner på sidan och samtidigt titta på den, kategori-

serades som Läsa, liksom när en elev låter pekaren sväva över en rubrik eller 

länk. Det var frekvent förekommande att markera en del av texten. Det kan 

röra sig om ett ord till ett längre stycke. Vid ett flertal tillfällen äger högläs-

ning från internetsidor rum. Under en av observationerna arbetar en elev med 

en uppgift i naturkunskap där uppgiften går ut på att kritiskt granska feno-

menet spikmattan. Kamraten läser högt medan eleven lyssnar och skriver ner 

det lästa men med en annan formulering. Jag har kategoriserat detta som Läsa. 

Dessutom kan läsningen i andra fall iakttas genom att eleverna ställer frågor 

kring innehållet eller slår upp ord från ett skriftparti på internetsidan. 

 Vissa skrifthändelser som är kopplade till läsning är mer inriktade på tolkning 

och förståelse av texten. Det kan röra sig om att elever slår upp ord som finns 

på internetsidan som de har framför sig. En elev slår vid flera tillfällen upp ord 

såsom animositet och destruktion på en synonymsida på internet. I två fall 
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kopieras text in från en internetsida till elevens eget dokument och sedan läser 

eleven texten i det egna dokumentet. 

Nedan listas de skrifthändelser som i högre grad förekom i samband med 

grupparbete, eller när läraren rekommenderade eller bestämde internetsida: 

 Ta ställning till förslag genom att kryssa för 

 Kommentera textens uppbyggnad 

 Vägleda kamrat i texten 

 Ställa frågor kring innehåll och ord i texten 

 Söka på ord eller begrepp på Wikipedia eller NE 

 Titta på text och skriva i eget dokument 

 Använda pekaren för att visa kamrater särskilda avsnitt av texten  

 Markera del av text och kopiera till eget dokument 

 Diskutera innehåll tillsammans med en eller flera kamrater 

Det uppstod alltså samtal kring innehållet på internetsidorna under grupp-

arbete. Ett sådant gemensamt tolkningsarbete kan främst ses under två av 

observationerna, Den opedagogiska texten (se 5.3.3) och Den opålitlige 

gurun. Att eleverna arbetar i grupper är troligen den viktigaste orsaken till 

detta, men även att eleverna är medvetna om en kommande skriftlig eller 

muntlig redovisning i nära eller direkt anslutning till arbetet med internet-

sidorna. Mer iögonfallande är dock att eleverna i de uppgifter som ska utföras 

enskilt ofta ändå läser högt för varandra, visar varandra sidor och ställer 

frågor. Däremot rör det sig knappast om ett gemensamt tolkningsarbete under 

uppgifter som eleverna arbetar enskilt med, utan här rör det sig om kortare 

kommentarer eller känsloyttringar kring innehållet. Att eleverna inte skrollar 

ner när de har arbetat med lärarstyrda internetsidor beror på att de rekom-

menderade internetsidorna inte har krävt nedskrollning utan skriftpartierna 

verkar ha varit anpassade till datorskärmens format. 

Nedan listas de skrifthändelser som endast förekom när eleven hade möjlighet 

att själv välja internetsida och arbetade enskilt: 

 Reagera gemensamt med kamrat på något som står i text 

 (titta på text) Följa textrad med pekaren 

 (titta på text) Stanna med pekaren vid en särskild rubrik eller del av text 

 (titta på text) Svepa med pekaren vid en särskild rubrik eller del av text 

 (titta på text) Sakta skrolla ner (eller upp) i text 

 Läsa del av text på uppmaning av kamrat eller lärare 

 Läsa del av text halvhögt. 
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I några av observationerna har dock inte läsning av längre skriftpartier kunnat 

påvisas alls utan här har eleverna på olika sätt sparat internetsidan eller försökt 

att skriva ut den, ofta utan att lyckas, för att ‖läsa den senare‖. Det är inte 

heller så konstigt under en första del av en process där syftet är att orientera 

sig i vad det finns för material om det tänkta ämnet. I intervjuerna vittnade 

flera av eleverna om den rastlöshet som de känner när de ska läsa direkt från 

datorskärmen (jfr Kulbrandstad 2006) Eleverna i studien verkar tycka att 

datorskärmen innebär vissa begränsningar när det gäller läsning av längre 

skriftpartier. Nedan följer ett utdrag från en fallbeskrivning där många ex-

empel på Läsa finns. 

4.3.1 Den opedagogiska texten 

Fallbeskrivningen är hämtad från kursen Samhällskunskap B. Klassen samlas 

först i klassrummet där läraren repeterar vad de talat om under förra lektionen. 

Läraren går igenom olika förklaringsmodeller för konflikter och hänvisar till 

sidor i läroboken. Läraren delar in klassen i tre grupper med 8–10 elever i 

varje grupp. Varje grupp tilldelas ett av tre länder och får i uppdrag att utröna 

orsakerna till en specifik konflikt med hjälp av en internetsida, 

<http://www.sakerhetspolitik.se>. Den skriftliga anvisningen delas ut på pap-

per (Bilaga 2) och eleverna uppmanas att fördjupa sig i den tilldelade kon-

flikten. I en påståendesats pekas på vad som är viktigast, nämligen att ta reda 

på konfliktens orsaker. Därefter anges att eleverna ska ‖redovisa lite bak-

grundshistorik och fakta om den konflikt som ni studerat‖. I nästa del av 

anvisningen hänvisas eleverna till en specifik internetsida: ‖Information om 

konflikterna finns på www.sakerhetspolitik.se.‖ Detta är alltså inte uttryckt 

som en uppmaning men verkar i av eleverna tolkas som att de ska använda 

den nämnda sidan, eftersom eleverna också uppmanas att klicka på kartan som 

finns på ingångssidan. Uppgiften har kategoriserats som låg när det gäller 

möjlighet att välja internetsida. 

En grupp med åtta elever ska tillsammans läsa in sig på orsaker till konflikten 

i Tjetjenien. Sedan ska gruppen sammanställa det de har fått reda på om 

konflikten och diskutera orsaker till krig och i slutet av diskussionen ska 

diskussionen fortsätta i helklass. Eleven Sandra går till en mindre datasal där 

även flera av de andra i gruppen slår sig ned. Hon delar dator med en annan 

elev i gruppen. 

Figur 6, Bilaga 3, visar flödesschemat över den första delen av lektionen och 

vilka slags läroresurser som används under denna tid. Fem högerriktade pilar 
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finns, vilket visar att Sandra inte är inne på särskilt många olika sidor. Många 

nedåtriktade gula pilar visar att hon deltar i interaktion med kamrater vid tolv 

tillfällen. Sandra använder kartor vid flera tillfällen. Den klickbara karta som 

återfinns på sidan kring Tjetjenien visar endast den sydöstra delen av 

Ryssland. I följande utdrag läser hon halvhögt från den tillhörande bildtexten: 

(läser från sidan)Karta över den ryska delrepubliken. Vadå, alltså, in, tillhör det 

här Ryssland, eller? 

Senare under lektionen söker Sandra efter kartor via Google, och det är inte 

förrän då hon verkar förstå var Tjetjenien ligger. Kartan kan alltså här sägas 

vara en mycket viktig läroresurs. 

Den gröna uppåtriktade pilen, Figur 6, visar att Sandra vid ett tillfälle samtalar 

med läraren. Sandra ställer en fråga till läraren kring sin tolkning av ett hän-

delseförlopp i texten och får därefter bekräftelse på sin tolkning: 

Om det står så här, började lägga under sig, betyder det att dom började ta över? 

Under observationen sker läsning högt vid många tillfällen. Sandra läser högt 

ur de texter hon möter för sin kamrat och även för de andra gruppmedlem-

marna när de diskuterar olika tolkningar av texterna. Ibland läser hon halvhögt 

och ger tolkningar av det lästa. Följande citat är ytterligare exempel:  

Nej. I takt med den senaste omgången krigshandlingar har börjat ebba ut har en 

moskvatrogen tjetenisk regering, alltså, vadå, tillhör det Ryssland eller? 

Sandra förväntar sig kanske inte några egentliga svar från sin kamrat utan 

verkar snarare tänka högt. Vid detta tillfälle får hon åtminstone inget svar. 

Vissa skrifthändelser kan kopplas tillbaka till tyst läsning vilket har före-

kommit tidigare under passet, t.ex. när en annan gruppmedlem kommenterar 

innehållet och Sandra bekräftar gruppmedlemmens tolkning av innehållet på 

NE-sidan. Detta blir tydligt när eleverna skriver ner det de kommer fram till. 

Eleven och en kamrat delar dator och antecknar för hand: 

S: Vad skrev du? 1994 ryska trupper marscherade in, slog ner 

tjetjenska rebeller som ville bryta ut den lilla 

bergsrepubliken ur Ryssland. 

K: (läser högt medan hon skriver): marscherade in. 

S: Ja, sen 1999, vi kanske måste skriva varför dom, varför dom 

där ryska trupperna gick in? 

K: Ja 

S: Det var för att dom ville slå ner de tjetjenska rebeller som 

vill bryta ut den lilla bergsrepubliken ur Ryssland. Alltså 

dom ville förmodligen ta ur sig ta tillbaka sitt land. 

K: Slå ut? 

S: Ja, slå ner (ohörbart) tjetjenska rebeller som ville bryta 
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ut den lilla bergsrepubliken ur Ryssland. 

Ytterligare skrifthändelser som förekommer flera gånger är ‖fråga kamrat om 

innehållet på internetsidan‖, ‖hjälpa kamrat tolka innehållet på internetsidan‖. 

Många av skrifthändelserna som har kategoriserats såsom läsa är således i den 

här fallbeskrivningen kopplade till interaktion med kamrater. 

4.4  Skriva 
Mötet med internetsidorna är sammanflätat med skrivande, bland annat på så 

sätt att skrivande sker i sökrutor. Skrivandet i materialet sker främst på dator 

men även viss handskrift förekommer. Följande skrifthändelser har 

kategoriserats som skrivande: 

 Skriva i eget dokument 

 Kopiera och klistra in text från internetsida i dokument 

 Förändra layout i eget dokument 

 Flytta runt text i eget dokument 

 Flytta runt text mellan olika dokument 

 Ändra formuleringar i eget dokument 

 Rätta stavning efter förslag från rättstavningsprogram 

 Kopiera och klistra in rubriker från uppgiftsformuleringen i eget 

dokument 

 Skriva (kopiera och klistra in) sökord på internetsida 

 Kopiera och klistra in webbadress i eget dokument 

 Diskutera formuleringar med kamrat 

 

Förekomsten av skrivande i dokument är naturligtvis avhängigt av uppgiften i 

sig och när i arbetsprocessen som observationen har ägt rum. Om obser-

vationen fångar någon av de första gångerna när eleven arbetar med en infor-

mationssökningsuppgift är det vanligare, att skrivande inte förekommer alls 

förutom i sökrutor. Om observationen äger rum mot slutet av en längre arbets-

process är skrivandet vanligare, även om skrivandet oftast verkar ske vid 

andra tillfällen än under de observerade lektionerna. Skrivandet kan ske i form 

av att ord kopieras och klistras in i sökrutor eller att längre texturklipp 

kopieras från internetsidor och sedan klistras in i egna dokument. Under två 

observationer antecknar elever för hand. Flera elever har öppnade dokument 

förberedda, men skriver vanligtvis inte i dem under mötet med internetsidorna. 

Här sker alltså inte läsande och skrivande parallellt. De tre uppgifter som 



 

53 

krävde skrivande direkt i mötet med internetsidorna hörde alla till natur-

kunskap. Det förekommer också inkopiering av längre skriftavsnitt till 

dokument.  

Nedan följer utdrag från två fallbeskrivningar där skrivande används mycket. 

4.4.1 Näringsämnen och Klipp och klistra 

Här skildras Fallbeskrivningarna Näringsämnen och Klippa och klistra. Den 

skriftliga anvisningen kommer från elevernas lärobok: ‖Gör en tabell där du 

redovisar förekomst, funktion och bristsymptom för ett antal vitaminer och 

mineraler‖ och ‖Försök ta reda på hur mycket vi får i oss av de olika ämnena i 

den dagliga kosten‖. I det här fallet innebär redovisar och ta reda på att fylla i 

angivelser kring näringsämnen, och ange vad eleverna själva brukar äta, och i 

vilken mängd, i tomma fält på Livsmedelsverkets hemsida. Därefter ska en 

beräkning på internetsidan göras och svaren ska sedan föras över till ytter-

ligare en tabell över elevernas matintag under en dag. Uppgiften ska göras i 

grupp enligt lärarens muntliga anvisningar. 

Eleverna som följs, Anna och Denise, var båda sjuka vid det förra tillfället, 

vilket innebär att läraren ägnar dem extra mycket uppmärksamhet i början av 

lektionspasset och går igenom uppgiften tillsammans med dem även när de 

tagit plats i datasalen. Läraren pekar och visar i läroboken där uppgiften finns 

formulerad liksom på den hemsida som är rekommenderad. 

Båda eleverna använder uppgiftsformuleringen främst i början av arbetspasset 

då läraren visar dem en särskild sida i boken där uppgiften finns formulerad 

och hjälper dem att förstå den. En del av uppgiften går, som tidigare nämnts, 

ut på att eleverna ska göra en tabell där olika livsmedel och näringsämnen ska 

föras in. Detta innebär att eleverna använder rubriker i läroboken och för in 

dem i den egna tabellen. I följande utdrag beskriver en elev vad skrivandet ska 

syfta till: 

K: Vad är det man ska skriva in i tabellen? 

 

D: Ähh, nu ska vi skriva ämnena och sen så ska vi skriva var, 

hur var det finns, vad det fyller för funktion och vad 

K: Får man skriva om vad som helst? 

D: Alltså det måste vara vitaminer och mineraler. Nu ska vi se, 

antal kolumner. Det ska vara tre, nej fyra kolumner på sex 

rader, det blir bra. 

Skrifthändelser som består av muntligt samspel är ofta kopplade till skrivande 

genom att detta nämns i interaktionen. Eleverna diskuterar vad som ska skri-
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vas, vem som ska skriva vad, var olika angivelser ska föras in i tabeller osv. I 

följande exempel, där endast Annas repliker var hörbara pga. ljudmiljön i 

datasalen, efterfrågar Anna hjälp: 

A: Alltså hur ska man skriva på den här förekomst, funktion och 

bristsymtom? Alltså hur ska man skriva på dom? 

K: (ohörbart) 

A: Jamen alltså hur ska jag skriva som, fluor, vad är det för, 

vad är det för förekomst? 

K: (ohörbart) 

A: Ok, var det finns? 

Vid det här tillfället är det möjligtvis så att Anna inte förstår vad ordet före-

komst betyder i sammanhanget. Anna arbetar under en stor del av den obser-

verade lektionen med att markera, kopiera och klistra in text såsom i följande 

utdrag ur observationsberättelsen: 

Hon följer översta delen av texten med hjälp av pekaren. Därefter markerar hon 

‖fluor‖ och klistrar in det i den tabell som hon har öppnat i Excel. Hon fortsätter 

att titta på skriftpartiet under rubriken ‖Hur mycket behöver vi varje dag? Hon 

markerar ‖effekt och stabiliserar benvävnad‖ och klistrar in det i sin egen tabell. 

Hon växlar mellan sin tabell och hemsidan hela tiden. Hon läser och klipper och 

klistrar in text i tabellen växelvis. 

Detta är det mest extrema exemplet i materialet på denna växelverkan mellan 

läsande och skrivande, men det finns även andra exempel under samma obser-

vation på att läsande och skrivande i en verklig situation svårligen kan fri-

kopplas från varandra. Eleverna kryssar i rutor som motsvarar olika val av 

maträtter: 

A: Då kan man ju ta, ja, pasta och köttfärssås 

K: Ja, spagetti 

A: Ska vi ta en fullkornspasta eller? 

I detta exempel är det tydligt hur läsande och skrivande hänger tätt ihop. 

Ikryssandet, eller skrivandet (jfr Karlsson 2006 a), sker som en direkt reaktion 

på det lästa. 

Skrivande sker också vid flera tillfällen i samband med högläsande. I en av 

situationerna finns flera exempel på hur eleven läser högt ur texten medan 

kamraten skriver det som sägs eller en sammanfattning av detta eller också att 

eleven, läser högt och skriver samtidigt: ‖Grönsaker, kött och fågel och så 

vidare skriver jag.‖ Skrivandet är här kopplat direkt till ifyllande av tabellen 

vilket var en del av den skriftliga anvisningen. Den uppgift som eleverna i de 

båda situationerna arbetar med kräver skrivande i direkt anslutning till mötet 
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med internetsajten. Det gäller både att fler sökord skrivs in, som benämningar 

för livsmedel och att val görs genom ikryssning av listor.  

4.5 Använda läroresurser 
Även användningen av läroresurser har kartlagts genom flödesscheman. Färg-

kodningen visar vilka slags läroresurser som har använts och vilken internet-

sida som för tillfället varit uppe på bildskärmen. De flödesscheman som finns 

samlade i Bilaga 3 visar på skiftande processer. En elev, se 4.2.1, använder 

egentligen inga externa läroresurser förutom att han samspelar med läraren vid 

två tillfällen. I övriga observationer används andra elever och läraren som 

läroresurser, oavsett om eleven ingår i en grupp eller inte. Detta sker i olika 

hög grad, men eleverna hjälper varandra att förstå ord eller ger tips till var-

andra kring skrivande, sökord och lämpliga internetsidor. Flera av de stud-

erade eleverna är läroresurser för andra genom att ge råd kring skrivande, läs-

ande eller sökningar. 

4.5.1 Samspela med kamrater 

I alla observationer utom en sker samspel med kamrater, oavsett om uppgiften 

i sig innebär arbete i grupp eller enskilt. Skrifthändelser som kategoriserats här 

är av vitt skilda slag och innebär både att eleverna ber om och får hjälp av 

kamrater. Exempel på skrifthändelser när eleverna samspelar med sina 

kamrater är: 

 Få förslag på sökord från kamrat eller lärare 

 Få tips på hur sökning kan göras av kamrat 

 Få förslag på internetsida från kamrat 

 Be kamrat om hjälp att göra inställning på internetsida 

 Be kamrat om hjälp med att läsa en text 

 Visa hur uppgift ska lösas 

 Hjälpa kamrat förstå ord 

 Försöka förstå ord gemensamt 

 Försöka förstå innehåll gemensamt 

 Hjälpa kamrat att leta efter förklaring på ord 

 Föreslå alternativ som presenteras på hemsida 

 Ge förslag på tolkning av innehåll på hemsida 

 Ta ställning till kamrat tolkning av innehåll på hemsida 
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 Fråga om innehåll på hemsida 

 Be kamrat om hjälp att tolka uppgift 

 Be om hjälp att hitta internetsida 

 Be om hjälp med formulering 

Dessa skrifthändelser tydliggör hur elever använder varandra som läroresurser 

i sitt arbete att hitta internetsidor, förstå verbalspråk på sidorna och att följa 

den skriftliga anvisningen. I något fall är det snarare den observerade eleven 

själv som fungerar som extern läroresurs för någon av kamraterna. För det 

mesta verkar hjälpen ske som en integrerad del av interaktionen. Eleverna be-

höver alltså inte alltid be om hjälp explicit.  

I exempelvis observationerna av kursen naturkunskap B, arbetar de två 

eleverna utifrån samma skriftliga anvisning och med samma internetsajt till-

sammans med kamrater. De två flödesschemana visar dock på helt olika 

processer. Figur 12 visar på en mycket större del samspel med kamraterna än 

vad som är fallet i Figur 13, Bilaga 3. 

Under flera observationer visar elever varandra påbörjade texter när slutmålet 

med internetanvändningen är en skriftlig uppsats: 

K: Hur står det till för dig? 

A: Det går bra. Jag har skrivit det här typ klart. Om jag har 

tagit upp om Rwanda. Och som sagt konflikten. Och det här är 

typ min inledning. 

Att hjälpa varandra att förstå och tolka det som uttrycks genom internet-

sidornas verbalspråk förekommer i Den opedagogiska texten (se 4.3.1), där ett 

gemensamt tolkningsarbete är nödvändigt för gruppens prestation senare 

under lektionspasset. 

I Den opålitlige gurun arbetar eleverna med en uppgift i naturkunskap. Den 

skriftliga anvisningens rubrik är ‖Kritisk granskning‖. Uppgiften går ut på att 

‖leta rätt på någon annons för en modern hälsometod i ropet.‖ Eleverna ska på 

internet leta efter en annons för en produkt som sägs ha en hälsobefrämjande 

effekt och beskriva hur produkten enligt annonsen fungerar. De ska därefter 

fundera över vilka kunskaper i naturkunskap de skulle behöva för att kunna ta 

ställning till om metoden är trovärdig eller inte. De får också tips om att ta 

reda på mer om källan för att kunna vara källkritiska. Eleven Jonathan och 

hans kamrat har tillgång till två datorer. Till viss del arbetar främst Jonathan 

med att skriva ner det de kommer fram till medan kamraten framför allt 

försöker hitta internetsidor. De ställer dock löpande frågor till varandra ofta 

utgående ifrån den skriftliga anvisningen. I följande exempel läser Jonathan 
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högt vad han skriver i sitt dokument: ‖Man måste ha kunskaper inom 

massage‖. Kamraten protesterar då och läser från den internetsida han har 

uppe: ‖stimulerar nerverna i ryggraden upp till hjärnan‖. Jonathan ändrar sin 

formulering och skriver: ‖Sen måste man ha kunskaper om människans 

nerver‖. I några fall tittar de gemensamt på en internetsida för att hitta svar på 

de frågor som återfinns i anvisningen, t.ex. när Jonathan undrar vad personen 

bakom Shaktimattan heter och de båda söker svaret på internetsidan. Även om 

Jonathan och hans kamrat till viss del verkar ha delat upp arbetsuppgifterna så 

samarbetar de kring det som direkt har med lösningen av uppgiften att göra. 

I fallbeskrivningen Rwanda arbetar Anna enskilt med en uppgift där hon ska 

beskriva konflikten i Rwanda och ange orsaker. När svåra ord dyker upp 

rekommenderar eleverna varandra synonymsajter eller synonymfunktionen i 

Wordprogrammet. Längre samtal gäller framför allt formuleringar i läroboken 

som eleverna i den skriftliga anvisningen uppmanas att använda: 

A: Jag håller på och skriver om Rwanda. Alltså. Förstår du det 

här? 

K: Jamen alltså man använder ju bara av det här (ohörbart). 

A: Men skulle du kalla Rwanda för en sån här gruppnivå? Alltså 

K: Alltså jag vet inte. 

A: Det var ju typ så här inbördeskrig. 

K: Jamen även samhällsnivåer (ohörbart) eftersom det är så här 

Enskilt arbete kan alltså också innebära samspel med kamrater men detta är då 

snarare inriktat på enstaka ord ur internettexterna eller förståelse av andra läro-

resurser i form av läroböcker. Det förekommer också att eleverna visar var-

andra det de har skrivit för att visa hur de har tolkat den skriftliga anvisningen. 

Ibland leder initiativ eller förfrågningar om hjälp inte vidare som när Petra i 

Doggelito eller Kotsinas (se 5.2.1) inte får någon respons på sin förfrågan om 

hjälp att läsa ett längre skriftparti på en hemsida. Däremot ger Petra i sin tur en 

kamrat tips kring hur han ska ta till sig en längre universitetsuppsats: 

K: Alla dom här är typ sextio sidor långa. 

P: Sextio sidor. 

K: Dom här arbetena 

P: Men du kan ju söka på nånting. Sök på typ ett ord. 

K: Är det det här man ska läsa? Det här arbetet? 

P: Jamen du ska ju inte läsa hela arbetet. Sök på typ ett ord 

som du vet, typ liksom dialekter. Skriv så kanske det kommer 

fram nånstans. 

 

Utdraget berättar även något om hur Petra uppfattar att texter i den här situ-

ationen ska läsas och hur ett urval kan göras. Som Lantz-Andersson(2009) 

visat, rör samspelet vid datorn ofta mer tekniska aspekter. I materialet finns 

framför allt exempel på hur eleverna hjälper varandra med att söka och förfina 
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sökningarna. Ibland ber eleverna varandra om hjälp att t.ex. byta språk på sök-

motorerna. I följande utdrag ur fallbeskrivningen Får man fråga prästen, som 

beskrivs närmare i 5.2.2 får Oskar hjälp från sin kamrat att formulera sökord: 

K: Kyrkan kan du inte söka på 

O: Vad fan ska jag söka på då? Det står ju… 

K: Medeltiden, kyrkan 

O: Nej 

K: Sök på medeltiden så kommer det fram saker.  

 

Även följande är exempel på hur eleverna hjälper varandra med just själva 

sökningen. Exemplet är hämtat från Ett obekant socialt sammanhang. När 

Jonathan inte hittar passande material till sin språksociologiska undersökning, 

erbjuder en kamrat som sitter bredvid hjälp att hitta och använda en mer avan-

cerad sökfunktion. Jonathan ber inte explicit om hjälp, utan tydligen uppfattar 

kamraten situationen ändå. I utdraget visar kamraten hur Jonathan kan göra för 

att använda ‖advanced search‖ på Google. Även läraren (L) deltar i samtalet: 

K: Det finns på Google, advanced search. (ohörbart) Google 

J: Ja, jag ska göra det, X (kamratens namn) 

L: Vad är advanced search? 

K: Man går till Google bara 

L: Det är lite 

K: Och går in på advanced search 

L: Du är en riktig hejare på det här, X (kamratens namn) 

K: Här har du (ohörbart) (J: mm) Här kan du skriva. Alla dom 

här orden ska va med. Då kan du skriva (ohörbart) ska va 

med. 

J: ok 

Jonathan använder direkt i anslutning till detta advanced search.  

Man kan därför säga att kamrater kan användas som läroresurs och att 

kamrater ibland kan ha ett stort inflytande över vilka internetsidor som är 

möjliga att möta för en elev. 

4.5.2 Samspela med läraren 

Samtliga lektionspass påbörjas med en genomgång i klassrummet där upp-

giften och eventuella problem kring denna diskuteras. Läraren spelar alltså 

under alla observationer en stor roll i början av lektionspassen. I de flesta fall 

förklaras och diskuteras då uppgiften, men inte alltid med den skriftliga anvis-

ningen synlig. När eleverna sedan förflyttar sig till datorer runt om i skolan 

kommer lärarna då och då runt till de olika eleverna. Lärarna fungerar på olika 



 

59 

sätt som läroresurser för eleverna. Initiativet till samspelet kommer både från 

läraren och från eleven:  

 Be lärare om hjälp med att hitta bok 

 Be lärare om hjälp med formulering 

 Be lärare om hjälp med att hitta bra källor 

 Få tips på bok från lärare 

 Få tips på sökord från lärare 

 Samtala med lärare om uppgiften 

 Samtala med lärare om en boks pålitlighet 

 Samtala med lärare om en internetsidas pålitlighet 

 

Några observationer har präglats av många samtal med läraren. Samtalet är 

självklart beroende av övriga delar i situationen. Oklarheter i den skriftliga 

anvisningen, behov av hjälp att hitta källor och annan hjälp för att kunna 

genomföra uppgiften har föranlett elever att ta initiativ till samspel med 

läraren. Lärarens initiativ utgår ofta från en fråga som eleven behöver hjälp 

men kan också fungera som en reaktion på det som för tillfället visas på 

elevens bildskärm om när läraren ser Petras bildskärm i fallbeskrivningen 

Doggelito eller Kotsinas och utropar: ‖Dogge Doggelito!‖ 

I några observationer har det som läraren säger fått direkt genomslag i elevens 

agerande vid datorn, exempelvis i Ett obekant socialt sammanhang inom 

ämnet svenska där läraren föreslår att eleven ska söka på ‖akademikerspråk‖ 

och senare på en viss forskares namn. Lärarens utsagor om internetsidor har 

fått eleven att byta och hitta nya sidor, p.g.a. att internetsidan har varit på 

engelska eller varit Wikipedia. Viktigt att komma ihåg är dock att allt som 

sägs i ett samtal troligen inte direkt används av eleven. I fallstudien Rwanda 

frågar Anna explicit läraren kring innehållet på den internetsida hon har uppe, 

då hon har svårt att, enbart med hjälp av de internetsidor hon har hittat, se 

orsaker till konflikten i Rwanda. Läraren ger en rätt ingående förklaring. När 

läraren gått därifrån tittar hon i sitt eget Worddokument men skriver inte till 

något nytt innan hon går Nationalencyklopedin/skola och söker på Rwanda. 

Här är det svårt att direkt se ett samband mellan det som läraren säger och 

elevens användning av internet. 

4.5.3 Användning av datorinterna resurser 

Det förekommer sparsamt att eleverna tar hjälp av internet för att slå upp ord 

som de inte förstår eller hitta mer information om något specifikt. Wikipedia 
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är vanligast att vända sig till. Exempel på detta återfinns i flödesschemat för 

Den opedagogiska texten, se Figur 6. En orangefärgad högerriktad pil visar att 

eleven har använt en internetsida, Wikipedia, som läroresurs när eleven inte är 

säker på vad rebeller betyder. Även senare när eleven råkar på frasen ‖Det 

blodiga kriget‖, uppfattar eleven detta först som en benämning på ett specifikt 

krig. För att ta reda på mer om detta vänder eleven sig då till både NE och 

Wikipedia. Andra händelser som är knutna till detta är när en elev ger en 

kamrat rådet att söka upp en synonymsida och även att använda Wordpro-

grammet synonymfunktion. Andra exempel på ord eller uttryck som elever 

själva försöker hitta förklaringar på eller rekommenderas leta vidare efter på 

synonymsajter, översättningssajter, NE eller Wikipedia är Reiki, destruktion, 

animositet och attention. 

När Denise arbetar med en uppgift i naturkunskap som består i att undersöka 

näringsinnehåll i mat utifrån Livsmedelverkets webbplats behöver Denise och 

den kamrat hon jobbar tillsammans med ha reda på mer om Goudaost och dess 

fetthalt, och de söker sig då till Wikipedia: 

D: Ähh, det är ju ost liksom, då ska vi se. Det här var på 

engelska vi vill ha svenska. 

D: Det står inte hur mycket, ja. Jag vet inte ens om den är fet 

eller om den är 

K: Alltså det är fett det här 

D: (ohörbart). Ok, 48 % fett. 

K: Ja, skriv det då 

För eleverna i dessa situationer verkar användning av sajter med synonymer 

och Wikipedia och NE för att snabbt och enkelt hitta ordförklaringar vara en 

del av skolpraktiken. Här gäller det enklare fakta och förslag på synonymer. 

Det förment enkla med att slå upp vissa ord genom internet leder dock inte 

alltid eleverna rätt. När Anna i fallbeskrivningen Rwanda slår på hutuer leds 

hon vidare till Bantufolk vilket knappast ger Anna någon tydlig ingång i 

problemet att beskriva Rwanda-konflikten. Eleven söker också på 

inbördeskrig på NE, ett begrepp som ingår i den lärobokstext som den skrift-

liga anvisningen hänvisar till. Här använder eleven tydligt NE som en läro-

resurs när läroboken och de i övrigt använda internetsidorna inte räcker till. I 

övrigt används ‖spara i favoriter‖ som en läroresurs hos flera elever, dvs. 

internetsidan sparas för att ‖läsas sen‖(se 5.2.1).  
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4.5.4 Användning av datorexterna skriftliga resurser 

Mycket få exempel på användning av datorexterna skriftliga resurser finns i 

materialet. I endast två situationer försöker eleverna använda externa resurser. 

Eleverna går till skolbiblioteket för att hitta böcker om ämnet men kommer 

tillbaka tomhänta. Läroboken används främst som komplement till den skrift-

liga anvisningen. 

4.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har elevernas aktiviteter vid datorn varit i fokus och av de 

kategorier som har identifierats har sju redovisats. I ett fall har skrifthändelser 

kategoriserade som Söka, välja, spara information varit helt dominerande. I 

övriga fall har denna kategori blandats mer tydligt med skrifthändelsekate-

gorier som Läsa, Skriva, Använda kamrater som läroresurs, Använda lärare 

som läroresurs och Använda datorinterna hjälpmedel som läroresurs. Flödes-

schemana visar på mycket olika processer, även när eleverna arbetat med 

samma ämne och skriftliga anvisning. I alla fall utom ett används dock kam-

rater som en tydlig läroresurs genom att eleverna hjälper varandra att förstå 

den skriftliga anvisningen, ger tips på sökord, löser tekniska problem, ger tips 

på internetsidor och i ett fall även hjälp att förstå innehållet på sidan. Lärarna 

medverkar genom att förklara uppgiften, ge förslag på sökord, hjälp att hitta i 

biblioteket, ge omdömen om internetsidor och ge hjälp att förstå innehåll på 

internetsidor. Förutom kamrater och lärare fungerar ibland även NE, Wiki-

pedia och synonymsidor som läroresurser. Utöver lärobok och den skriftliga 

anvisningen används inga skriftliga datorexterna läroresurser. 

Samtalen mellan elev och elev, och även elev och lärare, rör sig i flera fall 

kring vad som är bra, dåliga, pålitliga och opålitliga källor. Sådana skrifthänd-

elser liksom en närmare beskrivning av vad eleverna möter på bildskärmen 

och vad som kännetecknar dessa internetsidor följer i nästa kapitel. 
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5 Internetsidorna 

I följande kapitel redovisas analyserna av internetsidorna. Kapitlet syftar till 

att besvara forskningsfrågan kring vad som visuellt och verbalspråkligt känne-

tecknar de internetsidor som elever väljer att använda och de sidor som väljs 

bort. Först presenteras de två internetsajter som förekommer mest i materialet, 

Wikipedia och NE. Ytterligare internetsajter presenteras i samband med fall-

beskrivningar och exempel. Därefter görs en översikt över skrifthändelser där 

pålitlighet på olika sätt har berörts. Sedan återges två fallbeskrivningar där 

pålitlighetsdiskussionen varit särskilt framträdande. I andra delen av kapitlet 

presenteras resultatet av analyserna av verbalspråket på internetsidorna och 

slutligen ges en sammanfattning av hela kapitlet. 

5.1 Två vanliga sajter: Wikipedia och NE 
Både Wikipedia och Nationalencyklopedin (NE) förekommer ofta i materialet. 

Därför görs en mer allmän beskrivning av dessa sajter här. Wikipedia har 

ingen egentlig ansvarig utgivare utan alla användare kan lägga in bidrag och 

redigera befintliga artiklar. De som skriver de olika artiklarna kan på sätt och 

vis sägas ha mer makt än brukarna, på så sätt att de troligen, men inte nöd-

vändigtvis, har mer kunskap kring det område artikeln behandlar. En kontroll 

finns genom att personer arbetar frivilligt med att sköta kontroll av sajtens 

innehåll. Wikipedia kan ses som ett samhällsfenomen och riktar sig till alla 

som har behov av information i form av ett uppslagsverk på nätet (jfr Knobel 

& Lankshear 2009, Alexandersson & Limberg 2009). Wikipedia, 

<www.wikipedia.org/> eller <http://sv.wikipedia.org/ är en relativt vanlig 

källa i materialet även om eleverna i intervjuerna och under observationerna 

säger att de inte är tillåtna att använda Wikipedia som källa (se 5.2.1 och 

5.2.2).  

Exempel på en använd sida från Wikipedia finns i Figur 19. Denna används 

för en allmän beskrivning av Wikipedia-sidor. På internetsidan finns åtmin-

stone sju olika textelement. Sidan kännetecknas av vit bakgrund med svart 

skrift. En ljusgrå banner längst upp innehåller ett skriftelement i blått i form av 

en slogan eller uppmaning till läsaren. Enligt vedertagen praxis är länkarna på 

sidan blå. Wikipedias logotyp, en stiliserad jordglob med linjer som markerar 
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longituder och breddgrader, finns längst upp till vänster. Under logotypen, 

längst till vänster, återfinns ytterligare länkar. 

Sajten <www.ne.se>, hädanefter kallad NE, är lika vanlig som Wikipedia i 

materialet. NE drivs av ett privat företag som har anställda experter, men även 

anlitar externa experter vid behov för skrivandet av artiklarna. På sajtens 

startsida står följande: ‖NE är Sveriges största faktagranskade uppslagsverk, 

skrivet av landets främsta experter‖. NE-artiklarna kan läsas i lång, kort eller 

som pedagogiskt anpassad versioner med rubriken enkel. De pedagogiskt an-

passade versionerna har 10–16-åringar som målgrupp8 och ingår i en betal-

tjänst som den undersökta skolan använder.  

Ett exempel på en pedagogiskt anpassad sida i version enkel kan ses i Figur 

16. En sida på NE där versionen är lång kan ses i Figur 18, där bakgrunds-

färgen är vit och bannern längst upp är det enda som sticker ut färgmässigt. 

Bannerns färger går från brunt, i olika relativt mättade nyanser, till skogsgrönt. 

Logotypen för NE avtecknar sig till höger i vitt, i form av en antikva, som 

bygger på ursprungligen romerska bokstavssnitt. Typsnittet kan sägas för-

medla en närhet till latin som vetenskapens språk. Vad fotografiet i bannern 

föreställer är inte självklart. Det verkar visa en extrem närbild och till höger 

ger den intryck att vara så nära att den är suddig. Fotografiet ger intryck av 

något som studeras i detalj, kanske i mikroskop, och för tankarna till natur-

vetenskap. I bannern återfinns även sökrutan för sajten. Skriften är svart och 

länkar markeras genom blå färg. Till vänster kan lång, kort eller enkel version 

av texten väljas. Till höger finns en överblick över innehållet och längst till 

höger relaterade länkar. Det dominerande skriftpartiet ger ett kompakt intryck. 

Typsnitten på NE och Wikipedia är anpassade till att kunna läsas av olika 

webbläsare på så sätt att grundstrecken är något tjockare och serifferna inte så 

spetsiga som typsnitt i tryckt material. 

Ett flertal skrifthändelser i materialet är kopplade till dessa sidor. Inga skrift-

händelser finns dokumenterade där sidor från NE är föremål för kritiska 

diskussioner mellan lärare – elever eller elev – elev. Däremot finns flera posi-

tiva omdömen, se 5.2.  

Det finns bilder på både Wikipedia och NE men väldigt sparsamt på de sidor 

som eleverna i undersökningen besöker. I ett Känt socialt sammanhang 

                             
8 Enligt e-postkontakt med Olof Ollerstam, redaktör skola, NE Nationalencyklopedin AB, 2011-
01-19 har NE skola följande målgrupper: 10-16-åringar, personer som snabbt vill bilda sig en 
uppfattning om ett ämne, personer med annat modersmål än svenska och personer med läs- 
och skrivsvårigheter 
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arbetar eleven med handelsstater under medeltiden och Venedig. Den NE-sida 

som eleven besöker visar Venedig med vatten och en typisk gondol i förgrun-

den med riktning på väg ut ur bilden. Till höger syns en av de många broarna. 

Sol och en blå himmel förstärker intrycket av att detta är en turistisk bild av 

Venedig, vilken knappast fördjupar förståelsen av Venedig som handelsstat 

under medeltiden, förutom möjligtvis genom vattnets betydelse. Liknande 

bilder av Venedig återfinns på Wikipedia-sidan. 

5.2 Modalitet som pålitlighet 
Flera skrifthändelser som dokumenterats är kopplade till någon slags bedöm-

ning av källors pålitlighet. Såsom tidigare nämnts finns i programmålen för 

samhällsprogrammet och även i de kurser och ämnen som ingår i under-

sökningen, krav på elevers kritiska förmåga. I de intervjuer som gjordes inför 

observationernas genomförande ansåg flera elever att läroböcker kan betraktas 

som pålitliga, eftersom innehållet i dem är utvalt av experter och läroboken 

dessutom är vald av läraren. Det finns inte heller några kommentarer angående 

internetsidornas pålitlighet i de observationer som rör uppgifter där lärare har 

rekommenderat en sida. De internetsidor som eleverna blivit hänvisade till av 

läraren har alltså inte uttalat varit föremål för någon särskild kritisk gransk-

ning när det gäller pålitlighet av eleverna. Bedömningen av källors pålitlighet 

äger dock inte enbart rum i form av iakttagbara skrifthändelser i form av ljud-

inspelningar utan är, enligt min tolkning, en del av att välja och välja bort 

olika källor. 

I övrigt i materialet finns exempel på när både elever och lärare tar initiativ till 

bedömning av pålitlighet. Här följer kategoriserade skrifthändelser från 

materialet som har kopplats samman med pålitlighet: 

 Uttala sig högt kring internetsidas pålitlighet 

 Samtala med kamrat om internetsidas pålitlighet 

 Samtala med lärare om internetsidas pålitlighet 

 Samtala med lärare om boks pålitlighet 

 Titta på och låta pekaren svepa över årtal och ansvariga för sajten 

 Titta på och låta pekaren svepa över domännamn 

 Titta på och markera namn på forskare som nämns på internetsidan 

I vissa skrifthändelser där lärare deltar finns tydligt normativa uttalanden kring 

vad som är en pålitlig källa. Exempel på detta är en lärares råd i början av 

lektionen att eleverna bör söka uppsatser som är skrivna på C-nivå på univers-
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itetet eller att de som har författat de texter som återfinns på internetsidor bör 

ha forskat. Jonathan som i fallbeskrivningen Ett obekant socialt sammanhang 

arbetar med språksociologi uttalar sig vid ett tillfälle positivt om Institutionen 

för nordiska språks hemsida och även läraren ger positiv feedback. Dock 

beskriver sidan endast pågående forskning och den är i sig troligen inte 

lämpad för att hitta bakgrundsmaterial för språksociologi – men den är pålit-

lig. Genom att efter lärarens initiativ därefter söka på en av forskarnas namn 

som återfanns på institutionens hemsida hittar han en beskrivning av inne-

hållet i presentationer under ett symposium i sociolingvistik i Nederländerna. 

Jonathan tittar på texten och skrollar ned i den även om eleven inte stannar där 

särskilt länge. Läraren uttalar sig också kring sidan och säger att det är synd 

att den är på engelska. 

I Den opålitlige gurun arbetar eleverna med en uppgift som går ut på att 

kritiskt granska något som i reklam marknadsförs som hälsofrämjande. De två 

eleverna väljer spikmattan och läser två rätt granskande artiklar, en från 

Aftonbladet och en från Svenska Dagbladet. Eleverna skrattar gott åt en bild 

av den ‖guru‖ som står bakom en internetsajt där en särskild sorts spikmatta 

marknadsförs, särskilt när de läser att gurun även har ett helsvenskt namn och 

säger sig vilja ‖komma bort från Västerlandets kommersialisering.‖ Bilden av 

gurun kan i det här fallet alltså, tillsammans med det som framkommer idea-

tionellt i tidningstexten, skapa interpersonell betydelse i form av opålitlighet. 

Denna opålitlighet är dock skapad av journalister och andra medarbetare på 

dagstidningen. En av eleverna säger att tidningar inte ska ljuga och tidningens 

tolkning övertas av eleverna. 

I den följande fallbeskrivningen förekommer en rad skrifthändelser som 

utgörs av samtal mellan lärare och elev kring pålitlighet. För att utdraget 

lättare ska kunna ses i ett sammanhang, finns även skrifthändelser med som 

inte direkt har med pålitlighet att göra. 

5.2.1 Doggelito eller Kotsinas? 

Fallbeskrivningen skildrar en lektion i svenska B. Klassen arbetar med språk-

sociologi och utgår från samma allmänna instruktion som i 4.2.1. Eleverna 

samlas först i klassrummet. Delar av språksociologi, som klassen arbetat med 

tidigare, repeteras. Den här lektionen presenteras en ny del av momentet där 

eleverna ska fördjupa sig i ett eget område. Läraren går igenom den skriftliga 

anvisningen på en OH-bild. Den skriftliga anvisningen delas inte ut utan finns 

att hämta på skolans lärplattform. Målen för momentet visas och arbetsformer 
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gås igenom. Läraren ger förslag på olika sorters undersökningar och ber 

eleverna att leta efter avhandlingar eller uppsatser på minst C-nivå. Därefter 

ger läraren förslag på några sökord som eleverna kan googla på. På plan-

eringen för dagen, vilken ingår i den skriftliga anvisningen, står ‖Introduktion, 

gruppindelning, vad ska vi arbeta med, Faktasökning‖. 

Eleven Petra utgår från följande fördjupningsämne: ‖Ungdomsspråk. Vad 

utmärker talspråket som används av ungdomar mellan 13–19 år? Vilka 

speciella drag, vilka ord, vilken meningsbyggnad finner ni?‖ Petra och ett 

tiotal andra elever går iväg till en mindre datasal, där de fördelar sig vid varsin 

dator även om några av dem planerar att så småningom samarbeta. I Figur 7, 

Bilaga 3, visas ett flödesschema som fångar mittdelen av den observerade 

lektionen. Flera olika slags läroresurser används, vilket illustreras med både 

ner- och uppåtriktade pilar. Vid två tillfällen, de två röda högerriktade pilarna, 

går Petra till anvisningen som hon hämtat på skolans lärplattform. Två gånger 

diskuterar hon med läraren kring det som finns på skärmen, vilket ses som 

gröna uppåtriktade pilar. Vid fyra tillfällen diskuterar Petra med sina kamrater, 

vilket visas genom de fyra gula nedåtriktade pilarna. Dessutom finns två 

exempel på nedåtriktade pilar, där hon diskuterar något med sina kamrater 

som inte är relaterat till uppgiften. Som datorintern resurs använder eleven 

‖Favorit‖-funktionen, den orange nedåtriktade pilen, när texter ska sparas. 

De flesta skrifthändelser som dokumenteras under observationen har 

kategoriserats som Söka, välja och spara information, Läsa, Använda den 

skriftliga anvisningen och Bedöma pålitlighet. Det finns även exempel på 

Samspel med både kamrater och lärare. Att Söka, välja och spara information 

dominerar är inte så konstigt, då detta är första gången eleverna arbetar med 

uppgiften. Petra letar information genom att, förutom Google, flitigt använda 

sig av bibliotekskataloger. Hon går även iväg under några minuter för att leta 

efter en bok i biblioteket. Både genom Google och genom den biblioteks-

katalog som besöks via internet, nås ett kommersiellt företag som säljer 

böcker via nätet. Där hittar Petra information om innehållet i boken. 

Petra samtalar ofta med kamraterna i rummet och försöker även starta samtal 

även om inte kamraterna svarar direkt. Petra använder, i högre grad än andra 

elever i materialet, läraren som en läroresurs och har en diskussion med 

läraren kring både uppgift, informationssökning och källor. Initiativen till 

denna interaktion kommer omväxlande från eleven och från läraren. Inter-

aktionen rör sökord, hittade internetsidor och pålitlighet på flera sätt. Ett 

samtal handlar om en bok som dyker upp som en träff på en sida i en 

bibliotekskatalog. Den fysiska boken spelar inte någon roll under obser-
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vationen, utan det är snarare författarnamnet och beskrivningen i en 

bibliotekskatalog, som eleven når via internet, som är viktiga här. Läraren har 

tidigare tipsat eleven om att söka på språkforskaren Ulla-Britt Kotsinas vilket 

eleven också gör. Eleven väljer bland annat att gå till en bibliotekskatalog för 

att hitta böcker av Kotsinas. I träfflistan dyker en bok upp, som enligt beskriv-

ningen på sidan verkar vara skriven av artisten Dogge Doggelito9. 

L: Dogge Doggelito! 

P: Mm 

L: Jag vet inte riktigt vad han har för, alltså, hur pass 

professionell han är i sin 

P: Men vadå! Det är en bok. Det är hans åsikt. Då kan man ju 

bara skriva det. Det är ju liksom, vad säger att hon är 

professionell? Det är väl min plats att döma? 

L: Jo, därför att hon har doktorerat och har en vetenskaplig 

utbildning 

P: Jamen det spelar väl ingen man kan väl lika gärna, tänk om 

Hitler hade en utbildning? 

L: Jamen, nej. Skulle du, skulle du vad heter det, skriva ditt 

examensarbete, då får du inte använda några som inte 

forskat. Därför att 

P: Så alla måste ha forskat? 

L: Jamen vanligt tyckande så där kan man ju kanske tycka inte 

är så bra. 

P: Ska vi inte, ska vi inte diskutera det, X (elevs namn)? 

K: Jo, absolut. 

P: Ja, men då kan jag, men tänk om han har gjort en studie 

liksom till exempel så här att han har åkt till Rinkeby och 

kollat. Bara för att det är Dogge Doggelito. 

L: Nej, men då måste du föra en diskussion omkring det kanske. 

Att han kanske inte är så kunnig på området. 

P: Okej då. En jävla massa diskussioner det blev nu. 

 

I denna förhandling kring vad pålitlighet är, verkar det från lärarens sida vara 

en fråga om utbildning, helst på forskarnivå, och från elevens sida personlig 

erfarenhet. Att notera är att i den bibliotekskatalog på internet, där boken 

framställs som enbart författad av Doggelito, utmärks bokens framsida av ett 

brokigt mönster med mättade, starkt röda färgnyanser medan övriga böcker på 

internetsidan saknar bild av omslaget helt. 

Petra går in på Wikipedia men öppnar nästan samtidigt en dialog med läraren 

kring sajten och efter en kort stund lämnar eleven sidan. Den får alltså anses 

som inte vald. 

                             
9 Ulla-Britt Kotsinas har skrivit boken tillsammans med Dogge Doggelito, men det är inget som 
framgår i den bibliotekskatalog som eleven använder, och det verkar inte heller vara något 
som läraren är medveten om. ”Hon” i transkriptionen syftar på Ulla-Britt Kotsinas. 
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P: Wikipedia. Eller vadå? Du gillar inte Wikipedia, va? 

L: Alltså du kan, du kan läsa, använda Wikipedia för att läsa 

in dig på området. 

Eleven verkar i utdraget utgå ifrån att läraren inte gillar Wikipedia. Läraren 

lämnar inget entydigt omdöme om Wikipedia men säger vad sajten kan 

användas till. Figur 19 visar Wikipedia-sidan som eleven möter under ca 15 

sekunder (för mer omfattande beskrivning se 5.1). Den ideationella betydelsen 

gällande verksamheten ungdomsspråk förmedlas enbart genom verbalspråk 

fördelat på tre olika skriftpartier. Verbalspråket i de tre skriftpartier som 

eleven möter ger enligt den encyklopediska normen information i form av 

påståendesatser med några modalitetsmarkörer uttryckandes låg grad av 

sannolikhet (kan, möjligt), och olika grader av vanlighet, (ibland och ofta). 

Man skulle kunna förvänta sig att verbalspråket i en Wikipedia-artikel är 

mindre avancerat och abstrakt än exempelvis NE, med tanke på att vilken 

användare som helst i teorin skulle ha kunnat skriva den. Verbalspråket i den 

Wikipedia-artikel som Petra möter ger emellertid intryck av en relativt hög 

abstraktionsnivå (jfr Tabell 5). De grammatiska metaforerna, är till viss del 

bleknade, t.ex. geografiskt ursprung, den individuella variationen, upp-

fattning, generationsskiften. I det tredje stycket förekommer fler grammatiska 

metaforer och i längre fraser: bruket av öknamn, stereotypa förändringar och 

metaforiska formuleringar. Orsaken till att andelen grammatiska metaforer är 

fler i den sista delen, försedd med rubriken ‖Generella drag‖, är troligen att 

informationen här är formulerad som en punktlista och informationen packas 

ännu mer ihop här än i löptexten. 

Efter Wikipedia-sidan går Petra in på NE.se. Den version som hon stannar vid 

under 1 minut och 16 sekunder, är en längre version. När Petra hittar internet-

sidan säger hon: ‖Nationalencyklopedin. Här har vi nånting. Det är ju jätte-

bra.‖10 Men när hon har tittat på sidan och skrollat ner säger hon att hon inte 

orkar läsa den här texten själv och frågar om inte någon annan kan läsa 

istället. Hon får dock inget svar på detta men sajtens adress markeras och 

läggs bland Favoriter. Denna NE-sida räknas därmed som en vald internettext 

i min undersökning (för en allmän beskrivning av NE-sidor se 5.1). Vid den 

första nedskrollningen syns endast ett enda längre svart skriftparti mot en vit 

bakgrund (se Figur 5). 

                             
10 På NE-sidan kan man också se vem som har skrivit artikeln, nämligen Ulla-Britt Kotsinas. 
Eleven kommenterar inte detta och ger inte uttryck för att lägga märke till denna angivelse. 
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Figur 5 NE nedskrollning. Doggelito eller Kotsinas. 

Petra skrollar därefter upp igen till den allra översta delen av skriftpartiet och 

det är denna del som analyserats verbalspråkligt. Skriftpartiet består av 160 

ord. Vid mötet med texten markerar eleven ord såsom ungdomar på sidan. Det 

kan kopplas samman med formuleringen i anvisningen ‖Vad utmärker tal-

språket som används av ungdomar mellan 13–19 år?‖. 

Analysen av skriftpartiet visar att språkhandlingarna uteslutande består av er-

bjudanden av information i form av påståendesatser. Modalitetsmarkörer i 

form av interpersonella satsadverbial som signalerar medelhög grad av vanlig-

het, t.ex. vanligen, förekommer vid två tillfällen, och det modala hjälpverbet 

kan signalerandes låg grad av sannolikhet förekommer vid tre tillfällen: ‖och 

de lokala varianterna kan därför vara ganska olika i olika delar av landet.‖ 

Grammatiska metaforer förekommer i texten men flera är bleknade. Framför 

allt gäller det varianter som förekommer flera gånger. Hoppackande av infor-

mation i samband med de grammatiska metaforerna förekommer tre gånger i 
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det rätt korta utdraget: sammanfattande benämning, den åldersbetingade 

utvecklingen och stilistisk behärskning. 

Nästa internetsida som Petra går in på är Mimers brunn. Att man inte får 

använda Mimers brunn i skolan säger flera av eleverna i intervjuerna. På 

sajten finns nämligen färdiga uppsatser i alla möjliga ämnen. Sajten grundades 

av gymnasieelever men nu finns även högskoleuppsatser där. På sajten finns 

sökfunktioner och elever som lägger in sina arbeten anger också vilket betyg 

som arbetet har fått. Även lärare bjuds numera in till sajten. I träfflistor på 

Google återfinns uppsatser som ligger upplagda på Mimers brunn ofta högt 

upp och det händer att eleverna under observationerna går in på dem. I det här 

fallet stannar Petra endast under ca 20 sekunder på sidan och hon skrollar ner 

en gång men går snabbt upp igen. Denna sida räknas i mitt material såsom 

bortvald. 

Mimers brunn-sidan, se Figur 20, har vit bakgrund men i övrigt finns många 

färger representerade. Orange skriftpartier med rubriker förekommer, t.ex. har 

länkmenyn längst upp ljusgrå bakgrund och orange text. En fotografisk 

bildserie finns till vänster. Den visar växlande motiv och hör ihop med ett 

närliggande skriftelement. Den sista bilden i sekvensen är en närbild av ett öga 

som tittar på betraktaren kombinerad med texten: Starta din sökning nu. På 

flera ställen finns uppmaningar om att publicera sig på sidan. Reklamen 

växlar, dels längst upp i bannern där WWF gör reklam, Klimatförändringen 

hotar vår framtid, och dels i ett område på den nedre delen av sidan. Till 

vänster står Kommentera skolarbeten. Det mittersta skriftelementet, själva 

elevarbetet kring ungdomsspråk, utgörs dock av svart skrift på vit bakgrund. 

När Petra skrollar ner möts hon av en stor rosa fyrkant i vilken vit, gul och blå 

skrift finns med olika uppmaningar: Sök din framtid och Klicka här. Därefter 

fortsätter skriftpartiet med elevarbetet. Sidan domineras alltså av bilder, starka 

färger och även det sammanhållna skriftpartiet där själva uppsatsen blandas 

med reklam uttryckt i starka, mättade färger. 

I slutet av lektionen kommer Petra till en sajt med exempel på ungdomsspråk. 

Sidorna visar tabeller med svart skrift i ett traditionellt typsnitt på vit bakgrund 

där man t.ex. kan hitta uttrycket parra och sedan i kolumnerna bredvid se vad 

det betyder på svenska och danska. Petra skrattar och pekar och försöker få 

klasskamraterna intresserade: ‖Älskar det här‖, ‖Kolla vad dom har skrivit.‖ 

Hon tittar till sist på sajtens egentliga startsida för att se vilka som står bakom 

sajten, vilket visar sig vara ett översättningsföretag. Detta gör Petra nöjd. 

Läraren kommer och tittar på skärmen: 
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L: (läser från skärmen: Ordlistan är utvecklad av Öresunds 

översättningsbyrå. 

P: Dom borde ju vara insatta i ämnet till skillnad från Dogge 

Doggelito som har skrivit en bok. 

L: Ja vi kan kolla här vad dom är 

Läraren ger inte i övrigt något omdöme om sidan. 

Eleven uppvisar sammanfattningsvis en omväxlande process där kamrater och 

läraren är tydliga läroresurser i meningsskapandet. Hon gör ett fåtal sökningar 

och tittar på de sidor som kommer upp och skrollar ner, även på en sida som 

Mimers brunn. Eleven letar inte enbart efter internetsidor som direkta 

informationskällor utan använder internet och skolans lärplattform för att gå in 

på olika bibliotekskataloger. Även om eleven i sig inte explicit nämner 

begreppet pålitlighet så är det tydligt att hon vill hitta källor som hon uppfattar 

som pålitliga och som är godkända av läraren. I flera samtal med läraren för-

handlar eleven kring pålitlighet. Eleven uttrycker att egen erfarenhet borde 

vara ett tecken på pålitlighet. Läraren å sin sida anser att publicerad forskning 

eller möjligtvis motsvarande C-uppsatser kan vara tillräckligt pålitliga. Den 

enda källa som till slut verkar få riktigt godkänt av eleven är National-

encyklopedin – den text som språkforskaren Ulla-Britt Kotsinas står bakom 

och som eleven säger sig inte orkar läsa själv. Läraren är vid det tillfället inte 

tillgänglig och uttrycker inget omdöme om den sidan. NE-sidan har dock en 

mycket hög abstraktionsnivå och innehåller en stor mängd grammatiska meta-

forer, men detta gäller även Wikipedia-sidan (se vidare 5.3) som eleven verkar 

uppfatta som inte godkänd av läraren. Även en sajt som ett kommersiellt över-

sättningsbolag står bakom, där sidorna som eleven främst tittar på består av 

tabeller i svart skrift och vit bakgrund, verkar få godkänt. Mimers Brunn med 

sina många bilder, färger och distraherande textelement lämnar eleven dock 

snabbt. 

5.2.2 Får man fråga prästen? 

Denna observation är gjord under en historielektion. Eleverna samlas först i 

klassrummet för upprop och en påminnelse om vad uppgiften handlar om. 

Därefter går eleverna till den bokade datasalen eller till datorer som finns 

utplacerade på skolan. I den bokade datasalen finns det sexton datorer. Alla 

elever tar var sin dator och börjar arbeta med uppgiften som påbörjades under 

den förra lektionen. Den elev som följs under sessionen, Oskar, har därför 

redan gjort en första informationssökning. 
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Den skriftliga anvisningen omfattar tre A4-sidor och finns upplagd på skolans 

lärplattform. Den första inleds med sidhänvisningar till läroboken, anvisningar 

kring typsnitt, omfång och inlämning, förslag på olika fördjupningsuppgifter 

samt allmänna instruktioner kring tillvägagångssätt. Fetstil används i rubriker 

och för att markera de olika ämnen som föreslås. På sida två finns anvisningar 

kring dispositionen och vad de olika delarna i inlämningstexten bör bestå av. 

Det finns även råd kring hur undersökningsdelen och sammanfattningen kan 

och bör läggas upp. Detta fortsätter in på sida tre där råd finns kring käll- och 

litteraturförteckning. En rubrik med ‖fotnoter‖ finns men det står inget under 

rubriken. 

Den del av den skriftliga anvisningen som främst kan kopplas till mötet med 

internettexterna är följande avsnitt: 

Börja med att läsa en pålitlig översikt. Uppslagsböcker, Bra Böckers 

Världshistoria, Den Svenska Historien är en bra början. Där får du vidare tips 

om litteratur. Historiska tidskrifter, dagstidnings- artiklar, hittas på bibliotekens 

Artikelsök. Bibliotekarie hjälper! Använd dig av minst två källor. Fotnoter ska 

alltid användas. Använd Internet med kritiskt omdöme, eftersom kvaliteten är så 

väldigt skiftande. Fotnothänvisning i texten även för sajter. 

I den skriftliga anvisningen står det alltså explicit att eleverna ska ‖läsa en 

pålitlig översikt.‖ De källor som anvisningen hänvisar till är främst tryckta 

källor. Eleverna uppmanas också att vara kritiska mot internetkällor. Anvis-

ningen har kategoriserats som medelhög. Enligt den skriftliga anvisningen ska 

eleverna arbeta på egen hand. Oskar använder inte den skriftliga anvisningen 

alls under observationen utan han utgår från det fördjupningsämne han har 

valt. Han säger i början av observationen att det valda ämnet är ‖kyrkan‖. 

Senare beskriver Oskar som svar på en direkt fråga från mig, vad det är han 

söker: 

Jag letar efter nånting som beskriver liksom kyrkans makt alltså under 

medeltiden och allt jag hittar är bara liksom hur kyrkan har ändrats, ungefär. 

Från år till år. Men, det är inte det jag vill ha. Utan det jag vill ha är ungefär hur 

kyrkan styrde liksom allt som hände nästan i länderna så för dom hade ju liksom 

så stor makt på medeltiden. 

Det är alltså kyrkans makt under medeltiden och hur detta tog sig uttryck som 

Oskar söker. 

Flödesschemat, Figur 10, Bilaga 3, visar endast ett samtal med läraren. Denna 

interaktion handlar dock inte om det som för tillfället finns på Oskars 

datorskärm utan om att läraren ska följa med Oskar och hjälpa till att hitta 

böcker i biblioteket. Detta sker, vilket markeras genom en trekant i flödes-
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schemat, även om ingen bok hittades. Oskar berättar däremot efteråt att 

läraren har gett förslag på sökord när de tillsammans besökte biblioteket och 

Oskar skriver direkt in dessa i sökrutan när han återvänder. 

Flera skrifthändelser har kategoriserats som Samspel med andra elever. Oskar 

får i de flesta fall hjälp från sin kamrat som sitter bredvid honom i datasalen. 

De fem gula nedåtriktade pilarna innebär att kamraten ger förslag på sajter att 

gå in på, sökord som Oskar kan använda, liksom tips på hur han kan byta 

språk i sökfunktionen och felsöka när internet inte verkar fungera. Oskar följer 

de flesta av kamratens råd.  

De skrifthändelser som iakttogs under observationen kategoriseras mestadels 

som Söka, välja och spara information. Det rörde sig om att söka på Google, 

söka på Wikipedia och skrolla ner i träfflistor och det som oftast syns på 

Oskars datorskärm är träfflistor. Det är endast ett fåtal sidor som eleven 

verkligen går in på. I samband med dessa finns enstaka skrifthändelser som 

har kategoriserats som Läsa i form av tyst läsning, nämligen när eleven tittar 

på särskilda avsnitt i texten under mer än några sekunder, och även när eleven 

tittar på internetsidan och sakta skrollar ner.  

Vid tre tillfällen kommenterar Oskar sidors pålitlighet. Vid första tillfället 

talar eleven om den sida som besöktes redan under förra lektionen. Oskar 

minns inte riktigt vad sidan hette men kommer ihåg att det var en präst som 

svarade på frågor. Kamraten bredvid uttrycker tvivel om pålitligheten men 

eleven säger: ‖Nej, det var nån typ sida där nån präst hade skrivit grejer och 

vem vet bättre än en präst?‖  

Till slut hittar Oskar <www.fragaprasten.nu> (Figur 21 Bilaga 4). Bakgrunden 

är beigeorange och ett längre skriftparti dominerar. Rubrikerna är violetta 

medan skriftpartierna är blå. Inga synliga länkar finns på sidan. Typsnittet har 

inga seriffer och kan ge ett rätt modernt men neutralt intryck. Inga bilder 

finns. På sajten står att katolska präster svarar på frågor. Dessutom finns 

länkar till olika ämnesområden. Det finns ingen egentlig information om vem 

som står bakom sidan men om man följer en länk kan man få information om 

de katolska präster som besvarar frågorna. 

Oskar tvekar ändå att använda sidan och väljer till slut bort den. Eleven uttalar 

sig på följande sätt, efter en direkt fråga av mig om utseendet på internetsidan 

efter observationens genomförande: 

Man ser ju i och för sig ganska lätt om en sida är seriös eller inte tycker jag. 

/…/För den såg, det såg ut som det inte var nån tid nedlagd alls utan den var, 

dom hade bara gått in och skrivit ner allting och sen inte mycket mer. 
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Nästa sida hittar Oskar via Google när han skriver in ‖Kristendomens historia‖ 

i sökrutan. Han hamnar då på <www.alltombibeln.se> på en sida med en 

rubrik som motsvarar Oskars sökord. Denna sida, Figur 22, tittar Oskar på 

med intresse men det är ingen sida han sedan nämner som användbar. Långt 

uppe till höger på sidan anges att sidan ingår i Skolverkets länkskafferi. Det är 

således en internetsajt som från officiellt håll rekommenderas skolelever och 

som kan tänkas vara både visuellt och språkligt anpassad till den målgruppen. 

De mörkt röda textelementen med både bilder och skrift ramar in det 

dominerande och centrerade skriftpartiet. Samtidigt blir kontrasten mellan 

mittpartiet och den omgivande delen väldigt stor, vilket ändå gör att mittdelen 

med vit bakgrund och svart skrift också framträder tydligt. De vita skriftpartier 

som återfinns på de röda inramande textelementen syns inte särskilt väl. Vid 

närmare anblick visar det sig att flera av dessa skriftelement består av reklam 

för exempelvis Google. I mittdelen finns flera olika textelement som snarare 

fångar en läsares uppmärksamhet. Under rubriken ‖1500–talet‖ finns en 

ingress i fetstil. Skriftpartiet är ordnat som en längre punktlista. Till höger om 

skriftpartiet finns konsthistoriska färgbilder. Bilderna är försedda med bild-

texter. Bilden längst upp är något uttonad och blir suddig mot sidorna. I bilden 

finns ett svagt skriftelement med rubriken för denna del av sajten, ‖Reform-

ationens tid‖ inbyggd. Oskar lämnar sidan utan att spara den. 

Senare, efter att Oskar uppgivet konstaterar att det är svårt att hitta infor-

mation, tipsar kamraten honom om att gå in på Wikipedia men han uttrycker 

tveksamhet kring rådet: ‖Men Wikipedia är mindre pålitligt.‖ I slutet av 

lektionen visar det sig att den källa Oskar bestämmer sig för att gå vidare med 

är just Wikipedia: ‖Finns det inget annat så litar jag på Wikipedia. Jag har 

inget problem med Wikipedia men jag vet att många lärare har det.‖ 

Den sida som Oskar går in på är en engelsk version av Wikipedia, se 5.1. Vid 

det tredje tillfället tittar eleven även snabbt på Mimers brunn dit många elever 

och studerande skickar in sina egna arbeten: 

Och sånt här kan man ju inte lita på heller för det är ju folk som skriver 

uppsatser, så. Då vet man inte vad dom har, om dom har rätt. 

Sammanfattningsvis är det under denna session vanligast att en träfflista finns 

uppe på skärmen. Oskar går endast in på ett fåtal sidor. Han uttrycker sig först 

uppskattande kring <www.fragaprasten.nu> och kopplar precis som Petra i 

den förra fallbeskrivningen 5.2.1 ihop pålitlighet med personlig erfarenhet. 

Oskar är ändå tveksam eftersom sidan uppfattas som oprofessionell i layouten 

och även kanske för att kamraten förespråkar Wikipedia. Den pedagogiskt 
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anpassade sida som Oskar sedan går in på har en tydlig uppbyggnad, punkt-

visa skriftpartier, starka färger och många färgbilder. Även denna sida lämnar 

Oskar snart, trots att sidan ingår i Skolverkets länksamling och skulle kunna 

vara lämplig för uppgiften. Samtidigt finns det reklam på sidan vilket kan gå 

på tvärs mot den förväntan som finns på pålitliga internetsidor. Eleven 

försöker så länge som möjligt att undvika Wikipedia men det visar sig att 

Wikipedia är den enda internetsida som kan uppfattas som vald.  

Kamraten bredvid används som en läroresurs på flera sätt för både sökning 

och mer tekniska frågor. Även om läraren inte är särskilt synlig under 

observationen så ger läraren eleven förslag på sökord, dock utan något tydligt 

resultat för eleven. 

5.2.3 En pedagogiskt anpassad sida 

Följande exempel är en av relativt få pedagogiskt anpassade internetsidor i 

materialet och är hämtat ur fallbeskrivningen Effektiv informationssökning (se 

4.2.1). Eleven Daniel besöker <www.ts.skane.se>, se Figur 17, tretton gånger 

under lektionen och han visar också upp den för läraren i slutet av lektionen: 

D: Ähh, det verkar va nån sida som är skriven av typ Skånes 

kulturråd eller nåt 

L: Ja, det låter ju bra. 

D: Hmm, det var nånting, här. Kulturutveckling, barn och unga 

inom kultur Skåne, region Skåne, kulturförvaltningen. 

L: Ok, men då så 

Denna sajt skiljer sig från många andra internetsidor i materialet på så sätt att 

den har en tydlig pedagogisk ambition vilket också explicitgörs. På denna sida 

har ungdomsförfattare, tecknare och experter samarbetat för att göra en 

pedagogisk sajt inriktad mot skolan. På sajten står följande: ‖Webbplatsen ska 

fungera som ett stöd för skolan. Vi hoppas kunna öka intresset och sprida 

kunskap om Skånes historia och kulturarv.‖ Det framgår också att ett stort 

antal experter, professorer, arkeologer och författare har deltagit i arbetet med 

innehållet. Bakom sidan står Region Skånes kulturförvaltning. Relationen 

mellan de som står bakom sajten och gymnasieeleven som mottagare kan 

sägas bestå i expertis som möter novis men i syfte att i ett pedagogiskt 

sammanhang erbjuda kunskap från experten till novisen. 

 Detta är också ett av mycket få exempel i materialet på hur hypertext 

används. Eftersom Daniel flitigt använder flikfunktionen och därmed konstant 
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rör sig mellan ett stort antal internetsidor på olika sajter, är emellertid rörelsen 

och förflyttningen inom hypertexten inte särskilt tydlig. 

Den första sida på Terra Scaniae som Daniel möter efter sin första Google-

sökning återfinns i Figur 17 Bilaga 4. Rubriken ovanför det dominerande 

skriftpartiet är ‖Skånskan – dialekt i två länder‖. De fem olika textelementen 

på sidan är tydligt avgränsade: En banner längst upp på sidan, en länkrad 

under bannern, en vit bakgrund, skriftpartiet som är placerat på mitten av 

sidan, och en länksamling till höger på sidan. Skriftpartierna består visserligen 

övervägande av svart skrift mot vit bakgrund, men här finns, i jämförelse med 

övriga sidor i materialet, betydligt fler olika färger runt de centrerade 

skriftpartierna. Färgerna är dämpade och jordnära vilket tillsammans med 

typsnittet ger intryck av något historiskt, särskilt i kombination med sajtens 

namn, Terra Scaniae. Samma intryck ger den målade bilden av det äldre slitna 

myntet som återfinns i en banner i akvarelliknande jordbrunt längst upp på 

sidan där det finns en sökruta. Även markeringarna av rubriken Faktasamling 

och sökrutan ger ett handmålat och därmed ålderdomligt intryck. Däremot ger 

övriga delar, typografin i skriftpartierna och mönstret bredvid den vänstra 

länksamlingen, ett modernare intryck. Under den jordfärgade, lätt transparenta 

bannern, finns en tunnare blågrön, vågrät rad där olika länkar i vitt finns. 

Länkarna för till olika tidsperioder eller årtal. Till vänster finns en länksamling 

med beige bakgrund och blå text. Typsnittet i namnet ger intryck av romerska 

bokstäver, vilket matchar det latinska namnet väl.  

Längst till vänster markeras innehållsförteckningen med symboler i ett mön-

ster som jag uppfattar står för skolan: ‖abc‖ med skrivstil, ett bläckhorn, en 

vinkelhake, papper och en kon. Detta mönster återupprepas lodrätt i linje med 

menyn. Innehållsförteckningen visar vilka rubriker som finns inom samma 

text och dessa rubriker fungerar som länkar så att besökaren lätt kan flytta sig 

till andra delar av texten. Till höger finns länkar med rubriken ‖Läs fakta om‖. 

Även dessa länkar markeras med ljusbeige bakgrund och blå text. Två citat 

finns utplockade till höger om texten och dessa ger intryck av att vara skrivna 

med skrivstilsliknande typsnitt på mörkare beige bakgrund, liknande perga-

ment. På sidan har alltså designen tydligt anpassats till målgruppen. Till 

skillnad från materialet i övrigt innehåller sidan många bilder. Bilderna har, 

åtminstone på den sida som eleven använder, snarare en textuell betydelse på 

samma sätt som den jordbruna färgen binder samman hela webbplatsen. 

I följande avsnitt analyseras internetsidors verbalspråk i syfte att se om språk-

liga variabler som auktoritet och abstraktion inverkar på val av internetsidor. 
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5.3 Verbalspråket på internetsidorna 
I detta avsnitt undersöks verbalspråket interpersonellt genom begreppet 

auktoritet, och ideationellt med syfte att beskriva abstraktionsnivån och an-

vändandet av grammatiska metaforer. Först redovisas resultatet utifrån 

analysen av auktoritet och abstraktion. Därefter återges en fallbeskrivning där 

både en interpersonell och ideationell analys ingår. Efter fallstudien följer en 

sammanfattning av hela kapitlets resultat. 

5.3.1 Auktoritet 

Verbalspråket på de internetsidor som förekommer i materialet ger uttryck för 

auktoritet bl.a. genom att den dominerande språkhandlingen är givande av 

information i form av påståendesatser som i följande exempel: 

(1)  ‖Ungdomsspråk innebär det samtalsspråk som ungdomar i tonåren 

använder.‖ 

Detta gäller alla Wikipedia-texter och NE-texter med undantag av en version 

enkel, där en uppmaningssats förekommer. Frågesatser förekommer i övriga 

internettexter men har då främst en organiserande eller textuell funktion:  

(2) Vad är egentligen en dialekt? 

(3) Vad är en allmän handling? 

(4) Vad finns det för olika ungdomsspråk? 

(5) Hur mycket vitamin A behöver vi varje dag?‖ 

Själva frågeformen borde innebära att en relation mellan läsaren och texten 

ändå blir synlig men det rör sig i själva verket inte om en äkta dialog med 

läsaren. Frågorna syftar egentligen inte till att avkräva läsaren information och 

de kan inte besvaras av läsaren, åtminstone inte förrän textavsnittet, som 

frågesatsen inleder, har lästs. Frågorna förekommer i flertalet myndighets-

texter, men inte i den som har gymnasieelever som uttalad målgrupp (se 

5.3.3). Edling (2006) pekar på att frågor i lärobokstexter snarare kan förstärka 

avståndet mellan läsare och författare och därmed textens auktoritet, eftersom 

frågorna enbart kan besvaras av författaren (2006:136). I Edlings under-

sökning fanns enbart påståendesatser i lärobokstexter i samhällsvetenskapliga 

ämnen på gymnasiet, medan naturvetenskapliga texter innehöll en något 

högre, men försumbar, andel frågesatser (Edling 2006:128). Ingen procentuell 

uträkning av modus (påståendesatser, frågesatser och uppmaningar) har gjorts 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdomar
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i mitt material, men det är NE-texterna och Wikipedia-texterna, de mest valda 

texterna, som mest liknar gymnasietexterna i Edlings material när det gäller 

modus. 

Andelen modalitetsmarkörer skiljer sig åt i materialet. I de flesta av texterna 

finns modala hjälpverb och interpersonella satsadverbial, men de är av olika 

slag beroende på vilken verksamhet som internetsidan kan sägas tillhöra. 

Detta innebär att de myndighetstexter som ingår i, eller närmar sig, en juridisk 

diskurs innehåller många exempel på modala hjälpverb på skalan förpliktelse. 

Följande exempel kommer från regeringens sajt: 

(6) En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats 

där. 

(7) Var och en ska kunna läsa dem. 

(8) En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. 

Den här texten har som syfte att förklara begreppet offentlig handling och 

därmed offentlighetsprincipen, men är i sig ingen lagtext, däremot kan språket 

sägas ha färgats av lagspråk.  

De internettexter som eleverna använde under arbetet med språksociologi, 

framför allt NE och Wikipedia, innehåller en stor andel interpersonella sats-

adverbial på vanlighetsskalan: 

(9) Ungdomars språk baseras vanligen på dialekten på den ort där de växer 

upp 

(10) Ibland lånas hälsningsfraser från andra språk 

Att förekomsten av de interpersonella satsadverbialen är så stor förklaras av 

att de texter som behandlar språksociologi visar på möjliga förekomster, 

möjliga gränser mellan olika språkområden och möjlig användning liksom 

frekvens av ungdomsspråk och dialekter. I dessa texter förekommer också 

modala hjälpverb som är svåra att exakt hänföra till antingen sannolikhets-

skalan eller vanlighetsskalan: 

(11) Inom en socialgrupp kan den individuella variationen vara stor 

(12) de lokala varianterna kan därför vara ganska olika i olika delar av landet 

Detta gäller dock inte den pedagogiskt anpassade Terra Scaniae, och den sida 

som behandlar dialekter. Den innehåller istället en rad exempel på interper-

sonella satsadverbial som inte i sig går att inordna i modalitetsskalorna: 
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faktiskt, ju, naturligtvis men som ändå är uttryck för någon slags säkerhet eller 

självklarhet (jfr van Leeuwen 2005:162). Det gäller inte heller en internetsida 

där det argumenteras för användande av inhemska språk i forskningssamman-

hang. Argumentationen syns här genom modala hjälpverb på förpliktelse-

skalan: får, måste. Det är således en text som ingår i en vetenskaplig diskurs 

där argumenterande och resonerande ingår som en naturlig del. 

De internettexter som handlar om Venedigs historia och handelsstaterna under 

medeltiden, från NE och Wikipedia, innehåller få eller inga modalitets-

markörer. Här skulle man alltså kunna tala om en extremt encyklopedisk 

tradition där auktoriteten är tydligare än i alla andra texter i materialet. Detta 

är knappast beroende enbart på mediet i sig, uppslagsverk på internet, då andra 

texter från samma internetbaserade uppslagsverk har visat rätt riklig förekomst 

av modalitetsmarkörer. Snarare är det här verksamheten, den historiska 

berättande diskursen och relationen expert och novis som är mer 

utslagsgivande. Historisk encyklopedisk kunskap ger här ingen öppning för 

kritisk granskning eller tolkning, utan händelseförlopp och förhållanden fram-

ställs som obestridliga fakta (Schleppegrell 2004) 

Två fallbeskrivningar skildrar två naturkunskapslektioner där sidor på Livs-

medelverkets webbplats användes, som med ett undantag bestod av kortare 

beskrivningar av näringsämnen. Här anges exempelvis vad olika bristsymtom 

kan leda till vilket vid ett flertal tillfällen uttrycks genom modalitetsmarkören 

kan, angivandes låg sannolikhet eller vanlighet: 

(13) Lindrig brist på A-vitamin kan ge nattblindhet. 

Vanlighet verkar annars främst uttryckas genom interpersonella satsadverbial i 

materialet medan sannolikhet främst uttrycks genom modala hjälpverb, 

oavsett vilket register texten kan sägas vara en del av.  

5.3.2 Abstraktion 

För att fånga verbalspråkets grad av abstraktion undersöks grammatiska 

metaforer och andelen abstrakta referenter. Först redogörs för undersökningen 

av de grammatiska metaforerna. Dessa förekommer i alla analyserade texter, 

men komplexiteten skiftar beroende på relation och verksamhet och även 

beroende på om de varieras, samt om de är försedda med bestämningar. För 

att materialet ändå ska bli någorlunda överblickbart har de kvantifierade 

resultaten av analysen av de grammatiska metaforerna samlats i Tabell 4 och 

resultaten av referentanalysen i Tabell 5. 
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Tabell 4. Antal grammatiska metaforer i ett urval av internettexterna 

Text (fallbeskrivning) Antal 

ord 

Antal 

meta- 

forer 

Andel 

i % 

Antal 

unika 

Antal 

med be-

stäm-

ning 

 

Bestäm-

ning i % 

NE, enkel Tjetjenien (OP) 197 2 1 % 2 - - 

NE, Dialekter, lång (EI) 269 8 3 % 6 6 75 % 

NE, Venedig, lång (KS) 728 40 5 % 34 28 70 % 

NE, ungdomsspråk, lång 

(DK) 

160 16 10 % 10 5 31 % 

Wikipedia, ungdomsspråk 

(DK) 

464 43 9 % 26 17 39 % 

Wikipedia, Handelsstater 

(KS) 

664 52 8 % 33 14 27 % 

Ungdomsspråk Mimers 

brunn (DK) 

691 61 9 % 31 10 16 % 

Terra Scaniae (EI) 1363 37 3 % 19 8 22 % 

Myndighetstext, säkerhets-

politik.se (OP) 

204 8 4 % 8 8 100 % 

Språk.Forskningsinstitut 

(OS) 

337 20 6 % 14 13 65 % 

Biotin. Livsmedelsverket (K) 69 3 4 % 3 3 100 % 

Allmän handling. Reg-

eringen (RE) 

390 26 7 % 22 6 23 % 

Fråga prästen (FP) 1136 81 7 % 49 53 65 % 

Allt om bibeln (FP) 824 60 7 % 50 18 30 % 

I Tabell 4 kan vi se att en pedagogiskt anpassad (version enkel) NE-text, 

kopplad till samhällskunskap och utrikespolitik, innehåller den lägsta andelen 

grammatiska metaforer, endast 1 % jämfört med antalet ord i texten. Tre texter 

med en hög andel grammatiska metaforer återfinns inom en och samma 

verksamhet, nämligen språksociologi och ungdomsspråk. De tre texterna 

utgörs av en NE-text, en Wikipedia-text och en Mimers brunn-text. Att den 

sistnämnda innehåller en så pass hög andel grammatiska metaforer, trots att 

den är skriven av en elev, kan bero på att vissa delar av texten verkar ligga 

nära de källor som anges t.ex. underförstådda resonemang och delade 

erfarenheter. När även fördelningen av referenter i de tre texterna jämförs (se 

Tabell 5) visar det sig emellertid att framför allt NE- och Wikipedia-texterna 

innehåller ungefär samma andel abstrakta referenter som läromedel för 

gymnasiet, medan Mimers brunn-texten ligger nära lärobokstexter för åk 8. 

I flera fall är det inte de grammatiska metaforerna i sig, utan förekomsten av 

bestämningar som bidrar mest till komplexiteten, och detta fångas inte alltid 

genom en statistisk beskrivning av de grammatiska metaforerna. Det visade 

sig att förekomsten av bestämningar till de grammatiska metaforerna, dvs. 
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graden av inpackning, var viktigare när texternas abstraktion skulle beskrivas. 

Följande exempel kommer från en NE-text kring dialekter. Den innehåller 

enbart 3 % grammatiska metaforer, men dessa är till 75 % försedda med 

bestämningar: 

(14) En med själländskan gemensam novation är den medeltida klusilför-

svagningen av p, t, k till b, d, g: piba 'pipa', mad 'mat', tag 'tak'. (NE) 

De grammatiska metaforerna är här samtidigt specifika språkvetenskapliga 

termer, vilket än mer bidrar till textens komplexitet. En referentanalys av 

samma text visar inte på textens svårigheter, då de många exemplen kategor-

iseras som generella.  

En annan text som en elev kategoriserade som ‖bra‖ var den pedagogiskt 

anpassade Terra Scaniae där det endast förekommer ett fåtal grammatiska 

metaforer, varav endast två kan sägas vara typiska för det språkhistoriska eller 

språkvetenskapliga fältet: influenser och försvenskning. Fördelningen av 

referenter ligger nära läromedel för åk 5. 

 I följande exempel, från en NE-text om Venedig, som är en del av historie-

ämnets verksamhet, har ett nominal omvandlats till adjektiv och används som 

bestämning medan verbet expandera blivit ett nominal:  

(15) ‖Vid denna tid inledde också Venedig en territoriell expansion på 

italienska fastlandet.‖ (NE) 

I detta exempel är den grammatiska metaforens funktion inte helt tydlig. En 

mer kongruent version skulle kunna lyda: ‖Vid denna tid började Venedig 

expandera territoriellt på italienska fastlandet.‖ Möjligen vill man undvika att 

ge Venedig i sig en så tydlig aktörsroll. Texten innehåller inte någon stor 

andel grammatiska metaforer, men dessa är till 70 % försedda med bestäm-

ningar. I följande exempel, från samma text, öppnar det nominaliserade verbet 

återupprätta för bestämningen i omständigheten: 

(16) ‖Efter Bysantinska rikets återupprättande 1261 förlorade dock Venedig 

mycket av sitt inflytande till Genua.‖ (NE) 

Inflytande får snarare betraktas som en död metafor. Döda metaforer 

förekommer också i en Wikipedia-text tillhörandes samma verksamhet, t.ex. 

förbund. De båda texterna användes av samma elev under arbetet med Ven-

edig och handelsstaterna, men det är främst Wikipedia-texten som eleven har 

uppe på bildskärmen under observationen.Wikipedia-texten innehåller en 
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högre andel grammatiska metaforer än NE-texten men dessa är inte i lika hög 

grad försedda med bestämningar:  

(17) Osäkerheten som väpnade konflikter skapade gjorde att handeln ofta 

skalades ner eller upphörde helt för att riskerna blev för stora. 
(Wikipedia) 

Däremot innehåller Wikipedia-texten den näst högsta andelen abstrakta refe-

renter i materialet med exempel såsom ekonomin, Europas andra ekonom-

iska nav, de mest högintensiva handelszonerna. 

Tabell 5. Andel specifika, generella och abstrakta referenter 

 Text Specifik 

% 

Generell 

% 

Abstrakt 

% 

 NE, enkel Tjetjenien (OP) 32 62 6 

 NE, Dialekter, lång (EI) 13 67 20 

 NE, Handelsstater, lång (KS) 18 48 36 

 NE, ungdomsspråk, lång (DK) 5 60 35 

 Wikipedia, ungdomsspråk (DK) 7 62 31 

 Wikipedia, Handelsstater (KS) 10 43 47 

 Ungdomsspråk Mimers brunn (DK) 12 60 28 

 Terra Scaniae (EI) 35 53 10 

 Myndighetstext, Säkerhetspolitik (OP) 20 31 39 

 Språk. Forskningsinstitut (OS) 7 42 51 

 Biotin. Livsmedelsverket (K) - 78 22 

 Allmän handling. Regeringen(RE) - 54 46 

 Fråga prästen (FP) 17 43 40 

 Allt om bibeln (FP) 32 35 33 

 Edling lärobok åk 5 37,4 46,2 16,4 

 Edling lärobok åk 8 27,0 47,1 25,9 

 Edling, gymn. Lärobok gy. åk 2 13,2 50,6 36,2 

Inom parentes anges förkortningar av de fallbeskrivningar som texterna är hämtade ifrån. 

Förklaring av förkortningarna finns i inledningen av kapitel 4. Till höger återfinns andel 

specifika, generella och abstrakta referenter i %. Edlings procenttal är återgivna med decimaler 

medan resultat från min egen undersökning anges i heltal. 

Tabell 5 visar att två texter inte innehåller några specifika referenter alls. Det 

gäller dels en text (se rad 11) från Livsmedelsverket som kan hänföras till en 

naturvetenskaplig verksamhet, dels en text från regeringens hemsida (se rad 

12) som ligger nära en juridisk verksamhet. Den naturvetenskapliga texten 

innehåller dock en relativt låg andel abstrakta referenter eftersom den inne-

håller många angivelser av olika näringsämnen, vilka betecknas som gene-

rella. Texten från regeringens hemsida formuleras till viss del i kortfattade 

punktlistor, och det är främst där som de grammatiska metaforerna och de 

abstrakta referenterna finns: 
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(1)  Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. 

Punktlistorna varvas med satser där abstraktionen och de grammatiska meta-

forerna helt saknas, dvs. handlingar betraktas i följande fall som bleknad: 

(2) En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. 

 

På den här internetsidan finns det möjligheter för elever att eventuellt nöja sig 

med att enbart läsa de mindre komplexa inledande delarna av textavsnitten 

och ändå få en bra bild av vad en Allmän handling kan sägas vara. Eleven som 

använde texten pekade också ut den som ‖bra‖.  

I en sammanfattande jämförelse med Edlings undersökning (2006) av läro-

bokstexter kan vi i Tabell 5 se att tre texter har en mycket högre andel abstr-

akta referenter än läromedel för gymnasiet åk 2 (rad 6, 10, 12). Två av dessa 

texter används av eleverna och den tredje visar en elev mycket stort intresse 

för. Fyra texter (rad 3, 4, 5 och 9) ligger nära läromedel för gymnasiet åk 2. 

De tre första texterna väljer eleverna själva att använda medan myndighets-

texten väljs bort av eleverna i en situation trots att läraren har rekommenderat 

sidan. Fyra texter (rad 1, 2, 8 och 11) har en lägre abstraktionsnivå. Här finns 

dock vissa svagheter gällande metoden då exemplet på rad 2 innehåller en stor 

mängd generella exempel ur dialekter. I praktiken kan denna som ovan nämnts 

uppfattas som mycket abstrakt av elever.  

De övriga två exemplen på en lägre abstraktionsnivå är pedagogiskt anpassade 

sidor, troligen med en något yngre målgrupp än åk 2 på gymnasiet. Att de 

pedagogiskt anpassade sidorna, NE enkel och Terra Scaniae, har den lägsta 

nivån abstrakta referenter, och även i övrigt har en liknande fördelning är inte 

förvånande. De ligger båda rätt nära åk 5-texterna i Edlings (2006) material, 

förutom abstraktionsnivån som är lägre på internetsidorna.  

Verbalspråket på två sidor som en elev ratade, eventuellt pga. sidans design, i 

Får man fråga prästen, visar på en hög andel abstrakta referenter (se 5.2.2). 

På internetsidan, där en präst besvarar besökares frågor, finns en hänvisning 

till en bok från vilket innehållet på sidan till viss del är hämtat. Den andra 

texten som eleven tittade på under samma lektion var Allt om bibeln-texten, 

vilken innehåller lika stor andel grammatiska metaforer som den andra ratade 

texten, men en lägre andel av de grammatiska metaforerna är försedda med 

bestämningar. Sidan kan sägas ligga någonstans mellan lärobokstexter för 

gymnasiet och för åk 8 när det gäller fördelningen av referenter. Den Wiki-

pedia-sida som eleven istället valde var på engelska och har inte analyserats 
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språkligt men liknar visuellt övriga använda Wikipedia-sidor i materialet med 

dominerande skriftpartier. 

Flertalet av internettexterna kan på olika sätt sägas vara komplexa, men det rör 

sig troligen om ett intrikat samspel även med andra faktorer. Däremot kan 

analysen av verbalspråkets abstraktion visa vilka slags svårigheter eleven 

behöver förberedas på att möta och hur dessa svårigheter är beroende av verk-

samhet, då eleven möter de flesta internettexter utan lärarens närvaro. I föl-

jande avsnitt ges ett utdrag ur en fallbeskrivning där texters svårighet spelar 

roll för eleverna. 

5.3.3 Den opedagogiska texten 

Observationen utgår från en lektion i samhällskunskap B kring konflikter i 

världen, se 4.3.1 där skrifthändelser finns dokumenterade kring texters svårig-

het. Eleverna, som ska leta efter orsaker till konflikten i Tjetjenien, har främst 

två olika internetsidor framme på skärmen. Under den första delen av obser-

vationen tittar de på den sida som läraren rekommenderar genom den 

skriftliga anvisningen (se Bilaga 2). Efter en stund byter eleverna i gruppen till 

en annan internetsida. I följande två utdrag, från två olika tillfällen under 

observationen, uttalar sig Sandra spontant om den internetsida som läraren 

rekommenderade: ‖Säkerhetspolitik alltså det var ju det mest opedagogiska 

jag har läst i hela mitt liv‖ och ‖Här fattade man ju inte ett skit.‖ Exakt vad 

som gör den enklare NE-texten bättre säger dock inte eleverna. De båda 

internetsidorna presenteras nedan parallellt för enklare jämförelse. Syftet med 

de båda internetsidor som eleverna möter är att ge information men på olika 

nivåer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom 

<http://www.sakerhetspolitik.se>, se Figur 15, Bilaga 4. Syftet är att ge infor-

mation men målgruppen är inte direkt uppenbar på ingångssidan. Det skulle 

kunna vara vem som helst i Sverige, eller som kan svenska, och som söker 

information om världens konflikter. Enligt uppgifter på webbplatsen riktar den 

sig dock just till gymnasieelever och samhällskunskapslärare. Detta är således 

ett exempel på en internetsida som har skapats av en myndighet med tanke på 

skolan och med elever och lärare som målgrupp. Den information som finns 

på internetsidan kan sägas vara en del av ett dubbelt uppdrag: Att föra ut 

statens syn på olika konflikter i världen och göra detta så att elever i 

gymnasieåldern kan ta till sig den information som finns. Texten kallas hädan-

efter ‖Myndighetstexten‖. 
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Den internetsida som eleverna sedan byter till är en artikel på NE.se/skola 

vilken presenterats i 5.1 och som visas visuellt i Figur 16, Bilaga 4. Texten 

kallas hädanefter NE-texten. 

Skriftpartierna, består båda av ungefär 200 ord. Myndighetstexten, (Bilaga 5), 

består av 19 satser och NE-texten (Bilaga 6) av 24. 

En övergripande interpersonell analys av verbalspråket på de båda internet-

sidorna visar att språkhandlingarna med ett undantag består av givande av 

information i form av påståendesatser, som i följande exempel ur myndighets-

texten: ‖Tjetjenernas kamp har periodvis kopplats samman med extrema 

islamiska rörelser, men målet har hela tiden varit nationell frigörelse.‖ Undan-

taget finns i NE-texten, där språkhandlingen ‖krävande av varor och tjänster‖ i 

form av en uppmaningssats återfinns i slutet av texten. Det rör sig om en i 

skolkontexten rätt vanlig språkhandling där eleven uppmanas att läsa vidare på 

en annan sida. Inga modalitetsmarkörer finns. 

Förekomsten av grammatiska metaforer förknippas med abstraktion och en 

vuxen diskurs. Det finns sju ideationella grammatiska metaforer i myndighets-

texten där verb eller adjektiv har nominaliserats. Endast en finns i NE-texten: 

‖Människorna i landet utsätts också för hemska övergrepp och kidnappningar 

av tjetjensk milis.‖ Övergrepp är ett exempel där det är svårt att hitta kon-

gruenta alternativ. Det går dock att hitta en mer kongruent lösning av kidnapp-

ningar. En uppackad version av den andra delen av meningen skulle kunna 

vara ‖de blir kidnappade av tjetjensk milis.‖ Det som händer i den uppackade 

versionen är främst att ytterligare en process blir synlig och därmed ytterligare 

en deltagare. Ett exempel från myndighetstexten är ‖En omfattande återupp-

byggnad pågår‖. Här kan man se hur satsens innehåll packas runt det som i en 

kongruent version skulle ha utgjort processen, återuppbygga, och som nu 

istället är en deltagare och hur tidsomständigheten istället blir en process, 

pågår. De grammatiska metaforerna i lärartexten för med sig fler förändringar 

jämfört med kongruenta lösningar än de två som förekommer i elevtexten. 

Dock är en analys av enbart grammatiska metaforer inte tillräcklig för att visa 

på skillnaderna mellan texterna. Ett exempel från myndighetstexten är: ‖Trots 

upprepade militära nederlag mot den ryska övermakten har tjetjenerna aldrig 

helt accepterat att låta sig kontrolleras av Ryssland.‖ Den innehåller ingen 

egentlig grammatisk metafor eftersom det inte är möjligt att finna naturliga 

uppackade versioner. Nederlag är en för länge sedan död metafor och det är 

svårt att hitta kongruenta alternativ. På ett liknande sätt förhåller det sig med 
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fortsättningen, ‖den ryska övermakten.‖ Dessa döda grammatiska metaforer 

fångas istället i undersökningen av andelen abstrakta referenter. 

Analysen av abstraktionsnivån visar på en tydlig skillnad mellan de två under-

sökta texterna. Det finns 55 referenter i NE-texten och 52 referenter i myndig-

hetstexten. I NE-texten är 32 % specifika, 62 % generella och endast 6 % 

abstrakta. I myndighetstexten är 20 % specifika, 31 % generella och 39 % 

abstrakta. Den höga andelen specifika referenter i NE-texten utgörs till stor del 

av omständigheter där tid och plats anges. 

Myndighetstexten kännetecknas av undvikande av utpekande av aktörer 

genom grammatiska metaforer. En orsak kan vara att det är mycket svårt, även 

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att fullkomligt överblicka 

den komplicerade situationen för att tvärsäkert kunna avgöra vem som är 

ansvarig för vilken handling i en konflikt. Att undvika aktörer kan möjligtvis 

också bero på en önskan att inte ta ställning i konflikter. NE-texten ges 

däremot ut av ett företag som inte på samma sätt behöver vårda relationer till 

andra länder, däremot till sina kunder, i det här fallet elever och lärare. 

Samtidigt är de starkt bundna av att förknippas med fakta och auktoritet. 

Bakom de förenklade versionerna på NE skola finns en strävan efter språklig 

rakhet och tydlighet. Det kan här finnas en risk att NE i sin iver att göra texten 

tydlig förenklar komplicerade händelseförlopp och orsakssammanhang eller 

inte ens kan ta upp vissa delar av konflikten pga. svårigheten att peka ut 

aktörer. I den här NE-texten löser man detta till viss del genom passivformer. 

Sammanfattningsvis erbjuder verbalspråket på de båda internetsidorna infor-

mation i form av påståendesatser. Verbalspråket på NE-sidan är anpassat till 

en yngre åldersgrupp, vilket innebär lägre abstraktionsnivå och lägre andel 

grammatiska metaforer. Båda sidorna erbjuder information i form av 

påståendesatser. I NE-texten är det viktigt att visa att fakta presenteras med 

auktoritet som något korrekt och odiskutabelt. Genom myndighetstexten 

uttrycks auktoritet såsom bedömare av en konflikt utan att myndigheten 

behöver ta alltför tydlig ställning för eller mot någon av parterna. 

De två möten med internettexter som fångas inom denna observation visar ett 

möte mellan samhället, i form av en myndighet och ett företag och skolelever i 

en undervisningskontext. Samtidigt som sajterna där texterna återfinns har ett 

uttalat pedagogiskt uppdrag skiljer de sig åt. Den internetsida som är anpassad 

för gymnasieelever ratas av eleverna i den här situationen till förmån för en 

text anpassad för yngre elever. Elevernas byte av internetsida kan ses som ett 

rationellt handlande, då eleverna direkt efter arbetet vid datorn ska vara 
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beredda att diskutera och redogöra för det de hade kommit fram till kring 

konfliktens orsaker. När eleverna inte förstår den av läraren rekommenderade 

myndighetstexten byter de till en text som de enklare kan använda för 

meningsskapande. 

5.4 Sammanfattning 
I fallbeskrivningarna finns både exempel på sidor som är godkända av lärare 

och elever och sidor som inte verkar vara det. Ibland är det eleven själv som 

fäller avgörandet, ibland i samverkan med kamrater eller lärare. I både Dogge-

lito eller Kotsinas liksom i Får man fråga prästen uttrycker eleverna en stånd-

punkt där pålitlighet tillskrivs personer och även stor tveksamhet kring Wiki-

pedia som källa. Samtidigt görs vissa val utan att detta diskuteras med andra, 

exempelvis valen av NE-sidor som endast kommenteras positivt eller inte alls. 

Eleven i Får man fråga prästen väljer bort två sidor, varav en är pedagogiskt 

anpassad med ett flertal bilder och färger. Jag tolkar detta som att elevens upp-

fattning av modalitet som pålitlighet, med historieämnet och skolan som om-

givande situationskontext, får eleven att avstå från den pedagogiskt anpassade 

internetsidan. Färg, bilder och typografi passar inte in i elevens förväntningar 

på internetsidors utseende i detta sammanhang. I Effektiv informationssökning 

hittar eleven två helt olika internetsidor, Ne.se och den pedagogiskt anpassade 

sidan, Terra Scaniae. På den senare finns många färger och på internetsajten i 

stort finns många bilder, även om detta inte kännetecknar den sida som eleven 

främst använder. Här tolkar jag det som att pålitlighet kopplas närmare till 

skolkontexten och läroböcker, åtminstone läroböcker från tidigare stadier, 

samtidigt som eventuellt avsändaren, Kulturförvaltningen, bidrar till källans 

auktoritet och pålitlighet. Tre bortvalda texter kan sägas vara kopplade direkt 

till universitet och forskning. Lärares rekommendation om att eleverna bör 

söka C-uppsatser och avhandlingar har alltså inte påverkat eleverna att 

använda sådana sidor, däremot själva sökandet i dessa observationer. 

Bilder i sig verkar för övrigt inte vara viktiga för meningsskapandet för 

eleverna i undersökningen förutom möjligtvis kartor. Bilder fångar uppmärk-

samhet men kan oftast inte användas för det som eleverna i undersökningen är 

ute efter. Även om det kan förekomma bildelement har dessa snarare en 

dekorativ funktion på sidan eller textuell funktion i hypertexten på de använda 

sidorna. Textuella funktioner på internetsidorna såsom länkar till andra delar 

av sajten spelar inte någon särskild stor roll för eleverna i min undersökning 

eftersom de oftast tar sig direkt till en sida med hjälp av Google. 
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Sidorna som eleverna väljer att använda och i vissa fall även uttalar sig 

positivt kring har stora likheter med varandra. Det är främst den semiotiska 

modaliteten skrift som dominerar visuellt på de valda sidorna och som bär det 

mesta av den ideationella betydelsen. De visuella resurserna med kraftigt 

dominerande skriftelement i högst traditionella typsnitt mot den vita bak-

grunden påminner till stor del om läsning på papper och i böcker, dvs. det som 

Jewitt kallar ‖sign of convention‖ (Jewitt 2005a:323). På detta sätt uttrycks 

modalitet som pålitlighet inom de ämnen och genrer som ingår i denna under-

sökning. 

Auktoriteten i de olika texterna uttrycks språkligt på olika sätt. I några rent 

encyklopediska texter återfinns enbart påståendesatser, i extrema fall även helt 

utan modalitetsmarkörer. De flesta internettexter i materialet i allmänhet 

utgörs av kongruenta påståendesatser. Detta gäller rakt igenom de encyk-

lopediska texterna på NE och Wikipedia. I övriga texter finns exempel på 

frågesatser, särskilt på de pedagogiskt anpassade sidorna, liksom i myndig-

hetstexter. 

Modala hjälpverb och interpersonella satsadverbial förekommer i hela mate-

rialet men i varierande omfattning. Även här låg en pedagogiskt anpassad sida 

högst när det gällde interpersonella satsadverbial. De interpersonella sats-

adverbialen rör sig främst på skalan vanlighet.  

Pålitligheten och auktoriteten är även kopplad till texternas komplexitet såvida 

texterna inte är en del av en pedagogisk diskurs. De grammatiska metaforerna 

förekom också i skiftande grad men den högsta andelen återfanns i Wikipedia-

texter och NE-texter liksom i en text från Mimers brunn, intressant nog inom 

samma verksamhet, nämligen språksociologi. Det visade sig också att enbart 

andelen grammatiska metaforer inte så tydligt hängde samman med texternas 

abstraktionsgrad. Om däremot de grammatiska metaforerna omgavs av 

bestämningar, som i kongruenta fall skulle ha utgjort processer, deltagare eller 

omständigheter, fångas sambandet med abstraktionsnivån i texterna något 

bättre. 

I nästföljande kapitel kopplas internettexterna till de skriftliga anvisningarna 

och sociala praktiker.  
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6 Skolpraktikens villkor 

I detta kapitel kommer den tredje forskningsfrågan kring vilken användning av 

internetsidor som eleverna erbjuds i skolpraktiken att besvaras. Detta görs i 

6.1 genom en beskrivning av de skriftliga anvisningarna och skrifthändelser i 

samband med dessa samt utdrag ur fallstudier. I 6.2 ges exempel ur materialet 

på den sociala praktikens och verksamhetens roll. 

6.1 Den skriftliga anvisningen 
I samtliga observerade fall har eleverna först samlats i klassrummet med 

läraren och uppgiften har på något sätt gåtts igenom, ibland genom att läraren 

visat den skriftliga anvisningen i form av en OH-bild. Under två observationer 

användes den skriftliga anvisningen inte på något iakttagbart sätt, men i ett av 

dessa fall hade eleven skrivit upp sina egna frågeställningar i ett Worddoku-

ment. 

Alla anvisningar har grafiskt sett bestått av svart text på vit bakgrund oavsett 

om de har återfunnits på skolans hemsida, om de har delats ut som pappers-

kopior eller presenterats på OH. I något fall finns den skriftliga anvisningen i 

läroboken och i flera fall görs hänvisningar till läroboken. 

När det gäller möjlighet att välja internetkälla har två av de sju skriftliga 

anvisningarna gett låg möjlighet, två har gett medelhög möjlighet och tre hög 

möjlighet.11 De två som innebär låg möjlighet är kopplade till att en specifik 

uppgift ska utföras med hjälp av en av läraren bestämd internetsida. Alla de 

övriga innebär olika slags fördjupningsuppgifter där informationssökning 

endast är en del och eleven ska arbeta enskilt. De två anvisningar som beteck-

nats som medelhög innehåller många tips och förslag på internetsidor, men 

inga tvingande språkhandlingar i form av krav på varor och tjänster finns, utan 

internetadresserna radas upp och kan snarare ses som erbjudanden. För den 

skriftliga anvisning som kategoriserats som medelhög i ämnet historia gäller 

dock att eleverna i praktiken har valt internetkällor på samma sätt som i de 

                             
11 Två av de skriftliga anvisningarna har använts vid två observationer, en vid tre. En 
uppställning av vilka olika fallbeskrivningar som har kategoriserats som låg, medel eller hög 
möjlighet att välja finns på s. 47. 
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situationer där anvisningarna kategoriserats som hög möjlighet att välja källa. 

Även i den andra anvisningen som kategoriserats som medelhög, fall-

beskrivningen Rwanda i samhällskunskap, är det svårt att direkt se kopplingen 

mellan de använda internetsidorna och de erbjudanden som görs i anvis-

ningen. Eleven använder dock <www.ne.se> som erbjuds i den skriftliga 

anvisningen. 

Skrifthändelser som har kopplats till den skriftliga anvisningen är: 

 Samtala i klassen kring uppgiften 

 Samtala i klassen kring uppgift på OH 

 Diskutera hur uppgiften ska utföras med kamrat 

 Diskutera hur uppgiften och ord i den ska tolkas med kamrat 

 Samtala med läraren om hur uppgiften ska tolkas 

 Läsa från den skriftliga anvisningen högt för sig själv 

 Läsa delar av den skriftliga anvisningen högt för kamrat 

 Följa skriftrader ur den skriftliga anvisningen med pekaren 

 Titta på den skriftliga anvisningen 

 Klistra in delar av den skriftliga anvisningen i eget dokument 

 Titta på text i lärobok kopplad till den skriftliga anvisningen 

Den skriftliga anvisningen plockar eleverna vanligen fram när de ska påbörja 

arbetet vid datorn, men det kan också ske senare i processen när eleven verkar 

ha fastnat eller ha glömt bort vad han eller hon ska leta efter. I några fall är det 

istället i slutet av lektionen som den skriftliga anvisningen plockas fram, tro-

ligen för att säkerställa att den skriftliga anvisningen har följts.  

Elevernas tolkning av den skriftliga anvisningen och vad de uppfattar som 

viktigast i den, påverkar troligen hur de möter internetsidorna. Även tids-

faktorn, liksom om det är enskilt arbete eller grupparbete, påverkar menings-

skapandet vid datorskärmen. Om eleverna har som uppgift att söka informa-

tion för att senare skriva t.ex. en uppsats, har eleverna självfallet längre tid på 

sig, eller åtminstone en känsla av att ha gott om tid, vilket kan föra till ett mer 

prövande sökande som i Fråga prästen (se 5.2.2). Eleverna är då inte tvingade 

att direkt hitta texter att meningsskapa utifrån. 

En annan roll spelar den skriftliga anvisningen under de observationer där 

eleverna hänvisas till en särskild hemsida. Här är det frågan om mer begräns-

ade arbetsuppgifter som ska avslutas och eventuellt redovisas i slutet av lek-

tionspasset eller under nästföljande lektion. Exempel på detta finns i obser-

vationer av naturkunskapselevers arbete med Livsmedelverkets webbplats (se 



 

93 

4.4.1). Själva den skriftliga anvisningen uppmanar eleverna att dels ta reda på 

dagsbehovet av några utvalda näringsämnen och sedan se hur mycket eleven 

själv får i sig under en tänkt dag. Här mynnar uppgiften efter ett tag i prak-

tiken ut i ifyllandet av en tabell, dvs. att överföra angivelser från internetsidan 

till ett eget dokument.  

I Den opedagogiska texten (se 4.3.1 och 5.3.3) ska eleverna redovisa det de 

har funnit direkt efter passet vid datorn. Därför blir kontrollen av att gruppen 

verkligen har förstått och utfört uppgiften mycket viktig. Lärarens skriftliga 

anvisning (Bilaga 2) används ett flertal gånger särskilt mot slutet av arbetet i 

datasalen. I följande exempel läser eleven Sandra högt ur den skriftliga anvis-

ningen och kommenterar gruppens arbete för att kontrollera att gruppen har 

löst uppgiften: 

Uppgiften består i första hand i att ta reda på konfliktens orsak orsaker, men vad 

är orsakerna? Det har vi faktiskt inte riktigt fått fram. 

Sandra fortsätter strax efteråt att referera till innehållet i NE-texten (se Bilaga 

6), som hon för tillfället har uppe på skärmen, samtidigt som hon hänvisar till 

den skriftliga anvisningen: 

S: Ja men ok, X (kamratens namn), alltså om det står så här, ta 

reda på konfliktens orsak orsaker, alltså då måste vi ju 

liksom analysera det här, för det här är ju inte orsakerna, 

då måste vi ta reda på vad orsakerna kan vara. Ja, Ryssland 

och Sovjet. Deras orsak. Då kan ju det vara en sån här. Men 

hörru, X (kamratens namn), det står ju här, uppgiften består 

i första hand att ta reda på konfliktens orsak orsaker. Vi 

har ju liksom det här men det här är ju fortfarande bara 

alltså det är ju inte orsakerna så Ja, orsakerna skulle ju 

kunna vara då, alltså Sovjet, om man tänker, alltså vad var 

deras orsak? Ja, makt och olja stod det ju om att man hade 

olja, vara? 

K: Men kolla hur giriga dom har varit 

S: Och så kan det ju vara naturtillgångar som är en orsak, 

ekonomi där, vad kan det mer? 

I denna situation är den skriftliga anvisningen mycket viktig för elevernas 

tolkningsarbete. Både tidsaspekten liksom att det är ett grupparbete påverkar 

troligen hur anvisningen används.  

I elevernas enskilda arbete ser användningen av den skriftliga anvisningen 

annorlunda ut och kan oftast inte enbart fångas genom ljudinspelning, men 

den kan ses i flödesscheman. I fallbeskrivningen Rwanda finns många förslag 

på internetsajter i den skriftliga anvisningen och här föreslås även 

<www.ne.se> som källa bland sex andra förslag. Under observationen 

används dock endast ne.se. I fallbeskrivningen Ett obekant socialt samman-
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hang påverkar elevens användning av den skriftliga anvisningen direkt vilka 

internetsidor som är möjliga för eleven att möta. Fallbeskrivningen skildrar en 

lektion i svenska B där eleverna arbetar med temat språksociologi och utgår 

från samma övergripande skriftliga anvisning som tidigare har presenterats i 

4.2.1 och 5.2.1. Klassen samlas liksom i övriga fall först i klassrummet. De 

har redan gått igenom uppgiften under förra lektionen, men det här är första 

gången som eleverna får arbeta själva med den. Eleven Jonathan går till en 

datasal med 16 datorer. Jonathan har valt ett fördjupningsämne som beskrivs 

på följande sätt i den skriftliga anvisningen: ‖Språk i olika sociala samman-

hang. Vad utmärker språket hos människor från olika delar av Stockholm? 

Intervjua personer med olika typer av jobb. Skiljer sig en arbetares språk från 

en akademikers?‖  

Den skriftliga anvisningen finns tillgänglig via skolans lärplattform. Inga an-

visningar eller rekommendationer angående internetsidor eller andra källor 

finns. Uppgiften har därför kategoriserats som hög när det gäller elevens möj-

lighet att själv välja källor. Även om den refererade delen av den skriftliga 

anvisningen kanske främst är avsedd som ett förslag av lärare, används den av 

eleven i den här situationen direkt för att formulera sökord. I den första sök-

ningen använder eleven rubriken på den föreslagna fördjupningen: ‖Språk i 

sociala sammanhang.‖ De två andra eleverna, som arbetar med samma över-

gripande skriftliga anvisning men med andra teman, har en rakare väg in i sök-

andet, eftersom deras ämnesrubriker, Dialekter och Ungdomsspråk, går att 

använda som sökord, åtminstone om syftet är att få mer allmän information. 

Rubriken ‖Språk i sociala sammanhang‖ för eleven till sidor med anknytning 

till forskning inom språk, vilket i sig kan tyckas vara rätt, men där knappast en 

översikt över ett så brett ämne kan ges. Jonathan uttrycker frustration vid flera 

tillfällen under observationen. 

Flödesschemat (Figur 8) visar att Jonathan återkommer till den skriftliga 

anvisningen sex gånger i mittdelen av observationen. Det är nästan enbart den 

del av anvisningen som beskriver den valda fördjupningen som är uppe på 

datorskärmen. Jonathan försöker beskriva vad han uppfattar att han ska göra 

för läraren: 

L: Du kan ju tänka kanske vilka sociala sammanhang. 

J: Ja 

L: Är det några speciella sociala sammanhang som du? 

J: Är det nåt speciellt yrke som du menar då eller vad då? 

L: Ja eventuellt kanske (ohörbart) fackspråk 

J: Själva uppgiften var ju liksom vad utmärker språket hos 

människor från olika delar av Stockholm. Intervjua personer 

med olika typer av jobb. Skiljer sig arbetares språk från 
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L: Det är exempel på vad du kan göra. Ähhm, om du vill kan du 

ju jämföra Rinkebysvenskan med hur man pratar på Östermalm 

J: Då går jag ju mera in på dialekter och det är ju typ en 

annan frågeställning  

L: Njaa 

J: Det är ju en annan punkt, en helt annan punkt. 

L: Nej det är ju inte riktigt dialekter. 

J: Men det är ju olika typer av språk från stads, 

Rinkebysvenskan. 

L: Ja, Rinkebysvenskan är ju (ohörbart) men det är ju 

fortfarande inte, ja. 

J: Vad är det som skiljer, ok, det är som ett, minoritets-

dialekter skulle man kunna kalla det men att det är ju ändå 

som en typ av dialekt eftersom en dialekt är ju en typ av 

svenskan. En typ av ett språk. Som ändå är i språket. 

Förstod du? 

Eleven och läraren förstår nog inte exakt varandra i just det här utdraget, men 

det är ändå intressant att se hur Jonathan ser paralleller mellan sociolekter och 

dialekter och den lärandepotential som finns i hans förståelse av uppgiften. 

Den drygt tjugo minuter långa observationen präglas av osäkerhet och eleven 

återvänder vid många tillfällen återvänder till den skriftliga anvisningen. Kan-

ske har han svårt att komma ihåg vad ämnet är, eller också letar han efter 

andra ord som skulle kunna användas som sökord. Detta bidrar till att hans 

sökande inte lyckas eftersom någon sådan hjälp inte finns i temaförslaget. Att 

hans sökande är för brett har snarare med anvisningen för temat att göra. Vad 

är egentligen ‖Språk i sociala sammanhang‖? Eleven verkar inte heller göra 

bruk av de frågor som troligen är tänkta att väcka inspiration inför elevernas 

egna undersökningar. När läraren senare ger Jonathan förslag på sökord, en 

forskares namn, följer han rådet och läraren påverkar i detta fall mycket direkt 

vilken text som eleven möter, nämligen en presentation från ett forsknings-

symposium på engelska. 

Under en annan observation, Ett känt socialt sammanhang, där samma elev, 

Jonathan, åter arbetar enskilt återfinns följande allmänna instruktioner kring 

skrivandet: ‖Frågeställning. Här talar du om VAD du har ställt dig för frågor 

(som du ska besvara). Bryt ner till mindre konkreta frågeställningar som ingår 

i uppgiften.‖ Jonathan har dock inte den skriftliga anvisningen framme alls 

under observationen, utan den har troligen redan tolkats av honom i form av 

de frågeställningar som han har formulerat och som han har skrivit in i ett 

worddokument: 

– Hur såg handelsförhållandet ut i medelhavsområdet och södra Europa 
under medeltidens olika faser? 

– Hur skapades dessa handelsstäder? 
– Hur reagerade dessa städer med varandra? 
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– Hur påverkade dessa städer övrig utveckling i Europa? 

I dokumentet har han också formulerat ett fåtal rubriker, hämtade från den 

skriftliga instruktionen. I dokumentet ska troligen så småningom målet för 

uppgiften, en längre uppsats, skrivas. Under den över 60 minuter långa obser-

vationen tittar Jonathan då och då på sina egna frågeställningar men han skri-

ver inte in något nytt i sitt dokument. Jag tolkar detta som att Jonathan endast 

använder frågeställningarna som ett stöd i sökandet efter internetsidor samt i 

meningsskapandet. Jonathan hämtar inte färdig information på internetsidorna 

för att klistra in den i dokumentet, vilket kan bero på att han redan är väl insatt 

i verksamheten. I övrigt finns i materialet endast ett möjligt exempel på att 

eleverna tänker sig att plocka hem den färdiga kunskapen direkt från internet-

sidorna i form av fråga-svar-modell (jfr Nilsson 2002, Alexandersson 2007), 

nämligen när Oskar i Fråga prästen säger ‖Det vill inte visa sig för mig‖. 

I fyra skriftliga anvisningar nämns internet utan några närmare angivelser, och 

i de övriga tre tipsas om sidor som myndigheter och forskningsinstitut står 

bakom, tidningsartiklar, och i ett fall om ne.se. Det varnas för internet endast i 

ett fall, i den skriftliga anvisningen i historia: ‖Använd Internet med kritiskt 

omdöme, eftersom kvaliteten är så väldigt skiftande.‖ Detta har alla elever 

också tagit upp i intervjuer och att vara kritisk mot internetkällor är något som 

är kopplat till informationssökningspraktiker i skolkulturen eftersom det inte 

nämns i de övriga skriftliga anvisningarna. 

Spelar då rekommendationerna någon roll för vilka internetsidor som sedan 

används i de mer enskilda informationssökningsuppgifterna? Wikipedia 

rekommenderas inte alls av lärarna men är ändå den källa som används mest, 

dvs. under längst tid, tillsammans med Ne.se. I fallbeskrivningen Regeringen 

och eleven, där inga sidor rekommenderas i den skriftliga anvisningen, 

använder eleven Anna Ne.se, men hon säger efter själva observationen att det 

inte var den bästa källan, utan att det mest användbara hittades på Åklagar-

myndighetens, riksdagens och regeringens sajter. Dessa sidor är en del av 

verksamheten juridik. Uppgiften utförs inom ämnet rättskunskap och svenska. 

Förutom Wikipedia utövar sidor som myndigheter och olika slags institut med 

anknytning till forskning en dragningskraft för eleverna. Detta är troligen inte 

ett direkt resultat av de skriftliga anvisningarna, utan av elevernas deltagande 

och erfarenhet av skolans skriftkultur. De skriftliga anvisningarna hänvisar 

inte till användning av bilder, förutom i ett fall, Den opedagogiska texten (se 

Bilaga 2), men även här har kartan som finns på ingångssidan en mer en text-

uell roll, eftersom den hjälper eleverna vidare till den konflikt de ska arbeta 

vidare med. 
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De muntliga anvisningar som ges löpande under lektionerna spelar möjligen 

en större roll för elevernas användning av internetsidorna. Vissa sidor verkar 

godkännas av läraren medan andra bedöms mer tveksamt, vilket kan få kon-

sekvenser för elevens användning. Råd från läraren om vilka sökord som bör 

användas verkar ses som uppmaningar till handling och följs av eleverna, men 

för inte alltid eleverna till användbara sidor. I materialet ges uppskattande 

kommentarer kring sidor med anknytning till forskning och NE. 

6.2 Sociala sammanhang 
Förutom de skriftliga anvisningarna visar materialet att skrivandet av sökord, 

och därmed de texter som blir möjliga för eleven att använda, är kopplat till 

elevernas tidigare erfarenheter av ämnet i verksamheten. I de ovan nämnda 

fallstudierna Ett obekant socialt sammanhang och Ett känt socialt samman-

hang arbetar eleven Jonathan med två olika ämnen varav ett som eleven inte 

är särskilt insatt i och troligtvis inte lika intresserad av. Om eleven endast hade 

observerats med uppgiften i svenska i språksociologi, skulle slutsatsen ha 

kunnat dras att eleven inte har tillräckliga kunskaper i informationssökning 

och att en insats bör göras för att stärka elevens förmåga att formulera bra sök-

ord. Jonathans sökningar, liksom de råd som läraren ger, leder i denna situ-

ation nämligen endast till pålitliga källor, inte till användbara. Här tar alltså de 

textnormer kring pålitlighet som finns inbyggda i skolans skriftkultur och 

skolpraktikens textnormer över, och han hittar ett flertal godkända och pålit-

liga källor som har samband med forskning och universitetsvärlden. 

Jonathan har i den intervju som gjordes inför observationerna berättat om sitt 

stora historieintresse och att han på fritiden både läser faktaböcker kring 

historia och spelar datorspel med historisk anknytning. I den situation där 

Jonathan arbetar med ett ämne som han är mycket intresserad av, historia, och 

där han troligen har god bakgrundskunskap, visar eleven en god förmåga att 

finna till synes relevanta internetsidor, även om dessa enbart utgörs av NE och 

Wikipedia. Verbalspråket på dessa sidor är tämligen komplext. Wikipedia 

innehåller en högre andel abstrakta referenter än läromedel i åk 2 (se Tabell 5) 

och NE-texten innehåller ett stort antal grammatiska metaforer med bestäm-

ningar (se Tabell 4). Detta verkar dock inte alls hindra Jonathan, då ett flertal 

skrifthändelser som tyder på läsning har observeras. Jonathan ingår här inte 

enbart i en informationssökningspraktik knuten till skolan utan även i en 

social praktik som är bunden till hans erfarenhet av verksamheten historia och 

hur denna uttrycks huvudsakligen genom verbalspråk i form av skrift. I denna 
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situation används Wikipedia, dvs. här tar inte skolans textnormer över, utan 

här påverkar normer från den historiska faktabaserade och berättande his-

toriska diskurs (jfr Schleppegrell 2004) som Jonathan också är en del av. 

Dessa normer uppfyller Wikipedia lika väl som faktaböcker och NE. Under 

observationen använder Jonathan däremot inte några exempel på en mer 

kritisk granskande eller diskuterande akademisk historiediskurs. 

6.3 Sammanfattning 
Den skriftliga anvisningen spelar en stor roll för det som händer vid bild-

skärmen, genom att ord i anvisningen används som sökord. Men även elevens 

tolkning av eller val av fördjupning inom ramen för anvisningen är av vikt, 

liksom hur lång tid eleven har på sig för meningsskapande, samt hur själva 

redovisningen ska äga rum. Därmed sker ofta ren informationssökning där en 

skanning av texternas modalitet görs för att se om den ska sparas för senare 

mer noggrann genomläsning. En uppgift som ska redovisas muntligt i direkt 

anslutning till mötet med internettexten kräver att den skriftliga anvisningen är 

rätt uppfattad och att man kan meningsskapa direkt utifrån internettexterna. 

I situationerna sker ett intrikat växelspel mellan olika sociala praktiker. Elever 

kan i vissa situationer, som kan knytas till sociala praktiker som elever ingår i, 

hitta passande internetsidor och i andra situationer misslyckas helt. 

Alexandersson (2007) varnar för att betrakta elever som kommer till korta när 

det gäller informationssökning såsom ‖svaga‖. De är helt enkelt inte en del av 

den sociala praktik inom vilken informationssökningen sker och har därför 

inte heller den språkliga beredskap som krävs för att effektivt kunna ta till sig 

de texter som de möter. 
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7 Resultat och diskussion 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultatet av studien. Därefter följer 

tre avsnitt där de huvudsakliga resultat som presenterades i föregående kapitel 

diskuteras i ljuset av tidigare forskning och utifrån pedagogiska implikationer. 

Till sist diskuteras metod och analytiska redskap samt studiens relevans. 

7.1 Läspraktiker, textnormer och skriftkultur 
Syftet med undersökningen är att kartlägga de läspraktiker som realiseras i 

elevernas möte med internetsidor, lärarnas uppgifter och olika läroresurser 

samt att diskutera hur dessa läspraktiker med tillhörande textnormer kan 

kopplas till skolans skrift- och textkultur. Läspraktikerna har fångats genom 

skrifthändelser, läroresurser och analyser av det som läses, internetsidorna. 

Resultatet tyder på att informationssökning, liksom andra aktiviteter vid 

datorer där läsning ingår, bör betraktas som en del av olika sociala praktiker 

och inte enbart en förmåga som direkt kan överföras mellan olika situationer 

och olika kontexter (jfr Limberg, Sundin & Talja 2009). Utifrån en observerad 

situation blir vissa aspekter av de sociala praktikerna synliga, men det rör sig i 

undersökningen inte om en sammanhållen social praktik utan snarare om flera 

parallella. Resultatet av studien visar snarare på en mängd olika läspraktiker 

varav några överlappar eller går in i varandra.  

Det finns aspekter som jag inte kunnat undersöka här, till exempel erfaren-

heter av skoluppgifter, informationssökning och lärande från tio års skolgång 

liksom tidigare erfarenhet av internetsidor, men förutom dem finns det ett 

flertal delar av praktiken som till viss del är synliga. Kress (2003) pekar på hur 

skriften mer och mer anpassas till bilden och bildens ökande betydelse, och 

Moss (2003) och Jewitt (2005a, 2005b) efterfrågar nya definitioner av läsning 

i den nya skriftkulturen. Den här studien visar dock inte att skriftens betydelse 

har minskat i skolkontexten (jfr Kress 2003). Björkvall och Engblom (2007) 

efterfrågar ‖lärandemiljöer där även yngre skolbarn förbereds för ett samhälle 

som fordrar såväl självständigt skapande av text som värdering och 

sammanfogning av information, åsikter och tänkesätt från olika och ständigt 

föränderliga källor och verksamheter‖ (s.95). Här ligger ett implicit antagande 

att äldre skolelever ingår i miljöer där den typen av lärande pågår. Eleverna i 
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min undersökning har vid observationernas genomförande ett och ett halvt år 

kvar på gymnasiet och har troligen kommit olika långt i denna process. 

Studien visar att eleverna värderar information enligt vissa mönster, och att de 

hittar information. Informationen kan dock knappast i sig användas för att 

hitta olika ‖åsikter och tänkesätt‖. Med tanke på Alexanderssons (2007) iakt-

tagelser kring den bristande progressionen genom skolåren när det gäller 

informationssökning är det möjligt att olika åsikter och tänkesätt inte alls finns 

representerade i texterna. 

I materialet finns en stor mängd olika genrer representerade i form av 

tidningsartiklar, myndighetstexter, bloggar, reklam, skol- och högskoleupp-

satser och exempel på olika forskningsgenrer men det är, med något undantag, 

endast myndighetstexter, NE och Wikipedia som eleverna slutligen använder. 

Leander och Lewis (2008) för fram kännedom om de många olika genrerna 

som återfinns på internet som kännetecknande för digital literacy, men man 

kan fråga sig om endast de många mötena med olika genrer i mitt material i 

sig för till ‖kännedom‖ om genrerna för eleverna.  

Läspraktiker och internet kopplas kanske lättvindigt eller traditionellt till 

informationssökning där eleven på egen hand arbetar med att hitta lämplig 

information till en större uppgift. Detta är mycket riktigt en av de läspraktiker 

som har synliggjorts genom undersökningen. Eleverna i studien tittar på en 

mängd olika internetsidor med hjälp av sökmotorer och träfflistor, och väljer 

ut vissa sidor. Denna läspraktik kännetecknas av ifyllnad av sökrutor, scan-

nande av träfflistor och snabba växlingar mellan olika internetsidor och träff-

listor. I denna praktik kan knappast läsande och skrivande skiljas från 

varandra (jfr Säljö 2009:33, Karlsson 2006a, Wyatt-Smith & Elkins 2008, 

Alexandersson & Limberg 2009). 

Andra läspraktiker blir resultatet när eleverna arbetar två och två och blir 

rekommenderade en internetsida och när uppgiften ska genomföras under en 

mer begränsad tid. Till viss del rör det sig fortfarande om informationssökning 

men då inom ramen för en sida eller sajt. Här verkar finnas stora möjligheter 

till gemensamt meningsskapande, åtminstone om eleverna är motiverade att 

lösa uppgiften. Denna läspraktik kännetecknas av en stor variation av skrift-

händelser som kan kopplas till informationssökning, läsning och samspel med 

olika läroresurser och andra personer. Här kan man tala om en läspraktik som 

ligger närmare det som Säljö (2009:33) betecknar som Teknisk-vetenskaplig 

läsfärdighet än Digitala mediefärdigheter. I denna läspraktik finns också i 

situationen tecken på att informationen kan omvandlas till relevant kunskap. 
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Läspraktiker som skulle kunna ses som en kombination av de två ovanstående 

verkar dock vara det vanligaste i min undersökning. Det rör sig då om elever 

som arbetar med informationssökning. De ingår inte i en grupp men de sitter 

nära klasskamrater som utgår från samma skriftliga anvisning. Eleverna an-

vänder sina kamrater som läroresurser, och hjälper i sin tur sina kamrater för 

både meningsskapande och råd kring informationssökning. Det rör sig dock 

inte om att tillsammans meningsskapa utifrån en internetsidas alla semiotiska 

resurser utan snarare hjälp med att formulera sökord. Även läraren kan här 

ingå som en tydlig läroresurs genom att ge råd kring internetsidor och 

sökningar. 

Att skilja informationssökning och läsning åt som har gjorts i den här under-

sökningen har den poängen att olika sätt att läsa blir synliga. Det är viktigt att 

poängtera att även mer traditionell läsning, med en linjär läsväg, förekommer i 

materialet, även om ingången inte behöver vara i början av internettexten. Den 

linjära läsningen har i undersökningen förekommit när eleverna har haft en 

uppgift där en text ska användas för ett specifikt syfte, när meningsskapandet 

sker i grupp och då det finns en bestämd tid avgränsad för uppgiften. Det har 

också förekommit när eleven tydligt har varit en del av den praktik som inter-

nettexten ingår i, dvs. eleven har varit bekant med den verksamhet och det 

språkliga register som internettexten är en del av. 

För att undersöka läspraktiker måste man även undersöka texterna (Kress 

2003:140, Barton 2007:82). Rent layoutmässigt liknar de flesta av de valda 

internetsidorna varandra, med undantag av en pedagogiskt anpassad sida. Lay-

outen knyts alltså nära till den tryckta skriftens och verbalspråkets tradition, 

och verbalspråket innehåller främst påståendesatser. Modalitetsmarkörer före-

kommer sparsamt och de uttrycker då sannolikhet och vanlighet. Dessutom 

förekommer förpliktelse som ett resultat av internettexter i materialet som kan 

hänföras till en juridisk diskurs. Förpliktelse uttrycker förvisso också 

auktoritet men om auktoriteten ska kopplas till sanning eller pålitlighet är de 

två andra skalorna mer användbara, eftersom språkhandlingarna i internet-

texterna främst handlar om information och inte varor och tjänster (jfr van 

Leeuwen 2005:163, Halliday & Matthiessen 2004:61812). Verbalspråket och 

skriftens visuella dominans på internetsidorna uttrycker tillsammans den auk-

toritet som hör samman med textproducenten. På så sätt finns det i under-

sökningen ingen skillnad mellan internettexter som används i naturkunskap, 

                             
12 Halliday skiljer mellan modalization när det gäller informationssatser och modulation när det 
gäller varor och tjänster-satser. 
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(Livsmedelverkets webbplats) och samhällsvetenskapliga ämnen (Åklagar-

myndighetens webbplats).  

Myndighetstexter, och andra texter producerade inom ramen för styrande 

funktioner och statliga verk, är oftast inte skrivna med tanke på skolelever och 

därför finns inga större skillnader när det gäller relation mellan textproducent 

och elev i materialets internettexter. I situationen äger ett möte rum mellan 

eleven och texten men även textens producent (jfr Figur 1, s. 32) Relationen 

mellan elev och de valda och använda internetsidornas producenter, med 

undantag av Wikipedia, kan i denna studie liknas vid den relation som finns 

mellan läromedelsproducenter och elever, där producentledet representerar en 

så hög grad av auktoritet att pålitlighet inte längre behöver diskuteras. Elever i 

studien kan sägas välja texter där arbetet med att kritiskt granska en text redan 

är gjort, kanske av personer med hög auktoritet eller som en elev uttrycker det, 

‖en ordentlig person, en forskare eller något sånt‖ (jfr Limberg 1998, Thorpe 

2009). 

Vad man använder internettexterna till i naturkunskap och samhällsveten-

skapliga ämnen är däremot olika. I naturkunskap används internettexterna för 

att göra något, t.ex. fylla i tabeller över dagsintaget av näringsämnen men 

även som en del i att kritiskt granska en produkt. Även om en av uppgifterna i 

naturkunskap bestod i att granska en produkt kritiskt, gjorde eleverna inte 

någon kritisk granskning av de tidningar vars sajter användes som källor. I 

samhällsvetenskapliga ämnen har syftet med användningen av internettexterna 

i materialet snarare varit att eleverna ska förstå något. 

Textnormer från olika sociala praktiker kan i en situation stå i konflikt med 

varandra. Det kan vara fallet när elever i studien, trots explicita normföre-

skrifter kring användningen av Wikipedia, väljer att använda sidan. Med tanke 

på att eleverna från sin fritid är vana vid att använda t.ex. Wikipedia vid 

informationssökning, är det inte konstigt att de även vill göra det i informa-

tionssökningspraktiken i skolan. Samtidigt uppfyller Wikipedia-sidor de text-

normer som för övrigt gäller i skolkulturen där skrift kopplas till pålitlighet 

eftersom sidorna utmärks av dominerande skriftpartier och ett fåtal bilder. Det 

är alltså en normkonflikt som i utspelas i skolkulturen (jfr Berge 1990:45–50). 

I skolans skriftkultur kan läromedlens innehåll, utseende och språkliga utform-

ning ses som en norm. Skrift, även om den kombineras med bild, dominerar 

fortfarande i läroböckerna, kanske särskilt i samhällsvetenskapliga ämnen. 

Men denna norm, där skrift dominerar, verkar dock vara än mer extrem när 

det gäller internetsidor, där bilder knappt förekommer. Eleverna som arbetar 

med informationssökningen säger att det är ‖texten‖ som är viktig, eller att de 
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vill ha ‖så långa texter som möjligt.‖, dvs. i själva skriften ligger auktoritet 

(Englund et al. 2003, van Leeuwen 2005). Holsanovas (2007, 2010) forskning 

av läsning av nättidningar visar att läsare inte främst tittar på det som färg- 

eller layoutmässigt sticker ut mest på en sida, vilket Kress & van Leeuwens 

(2006) teori utgår ifrån, utan läsares beteende beror istället på förväntningar på 

texten och syftet med läsningen (jfr Gunnarsson 1989). Detta bekräftas i min 

studie där färg och bilder väljs bort av eleverna. Däremot finns ingen skillnad 

mellan valda och bortvalda internetsidor när det gäller verbalspråket, med 

undantag av en pedagogiskt anpassad sida. Detta är alltså inte i sig viktigt i 

informationssökningspraktiken i skolan, däremot var det viktigt att hitta en 

begriplig text när eleverna på en begränsad tid skulle använda en internettext 

för att förstå en konflikt. 

Oavsett läspraktik skulle internetsidorna i detta material till stor del kunna 

sägas tillhöra ungefär samma register, vilket är tydligt både i layout och i 

skriften. I skolans skriftkultur är det kanske läroböckernas auktoritet som nu 

överförts till de källor som eleverna blir rekommenderade eller väljer, med 

skillnaden att de valda internettexterna verkar innehålla långt färre bilder och 

än mindre varierad layout än läroböckerna. Multimodalitet och bildernas allt 

mer ökande roll på elevers fritid (Kress 2003, Elmfeldt & Erixon 2007) men 

även i skolan (Jewitt 2005 a, 2005 b, 2008) ingår inte på något tydligt sätt i de 

läspraktiker som iakttagits i denna studie (jfr Alexandersson 2007). I de 

skriftliga anvisningarna efterfrågas inte bilder alls. I intervjusvaren och även i 

observationerna kopplas bildanvändning endast till elevernas egna arbeten – 

inte till de texter som de själva läser. 

Läspraktikerna, som Säljö (2005:208f) påpekar, växer fram, vidareutvecklas 

och överförs inom olika institutioner och formas efter dessa institutioners 

förväntningar. Den här undersökningen visar dock att eleverna under 

informationssökning inte direkt påverkas av det som står i de skriftliga anvis-

ningarna, vilka kan tyckas avspegla institutionens förväntningar, utan 

elevernas val av internettexter snarare påverkades av den muntliga och direkta 

kommunikationen mellan elever och lärare, bland annat genom val av sökord. 

7.2 Multimodalitet i praktiken  
Bilder används sällan av eleverna i min studie och detta ligger därmed i linje 

med vad tidigare forskning visat, både kring informationssökning och 

läroböcker, (Alexandersson 2007, Alexandersson & Limberg 2009, Limberg 

et al. 2002, Danielsson u.u.a, u.u.b). En skillnad i min studie är dock att det 
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ytterst sällan förekommer bilder överhuvudtaget på de undersökta 

internetsidorna. Detta måste ses i relation till elevernas inskolning i skolans 

textkultur. Att bilderna inte används beror på att de inte uppfattas som viktiga 

i den sociala praktiken inom skolkulturen, varken av lärare eller av elever (jfr 

Alexandersson 2007). Eleverna har med sig en föreställning om att det viktiga 

finns i skriften, inte i bilden. ‖Jag tittar bara på texten‖, säger en elev i studien. 

‖Det ska vara mycket text‖, säger en annan. Bilden ses möjligtvis som ett 

komplement till skriften. Om lärare mycket sällan talar om vad som förmedlas 

verbalspråkligt i texter, händer detta troligen ännu mer sällan när det gäller 

bilder (jfr Danielsson, u.u,). I mitt material har de fåtal bilder som före-

kommer, t.ex. i form av länkar och banners, inte någon tydlig relation till 

skriftpartiernas ideationella betydelser, utan har snarare en dominerande 

textuell funktion och visar läsare var de befinner sig och vart de kan ta vägen. 

Dessa bilder används följaktligen inte för uppgiften och kommenteras inte av 

eleverna. Bilderna verkar inte heller i producentledet betraktas som viktiga 

meningsbärande resurser eftersom så få bilder återfinns på internetsidorna. 

Frågan är också vilka slags bilder som kan bidra till meningsskapandet inom 

olika verksamheter? I de samhällsvetenskapliga ämnen som ingår i studien, 

låter sig inte orsaker alltid eller åtminstone inte enbart uttryckas genom bilder. 

I två fall används dock bilder och bidrar då tydligt till elevernas menings-

skapande. Det gäller dels foton av en person publicerade i dagstidningar och 

som utgör en del av bedömningen av den avbildade personens pålitlighet; här 

används bildernas interpersonella betydelseskapande resurser av eleverna. 

Dels används kartor under en av observationerna. Här är det främst de 

ideationella betydelserna som verkar vara viktiga för eleven. Detta visar att 

bilder kan vara mycket viktiga meningsskapande resurser men att använd-

ningen styrs av uppgiftens art, däremot inte explicit av de skriftliga eller 

muntliga anvisningarna, där bilder inte alls nämns. 

Pedagogiska implikationer: Kress ser alla texter som en sorts bild där skrift 

ingår som en del av det visuella (2003:157). Det som sker när eleven mycket 

snabbt väljer eller förkastar en sida, kan vara kopplat till det som Kress kallar 

‖modal scanning‖ (2003:159), dvs. att den som möter en sida gör en snabb 

scanning av vilka semiotiska modaliteter som sidan är uppbyggd av och 

därefter vilken funktion dessa olika modaliteter har. Bildskärmen visar 

konstant bilder som vi på mycket kort tid tar ställning till. Det visuella är det 

allra första som skickar signaler till oss huruvida något på skärmen är relevant 

eller inte och om det passar i den diskurs eller sociala praktik som internet-

användaren vid just detta tillfälle är en del av (Kress 2003:166). På så sätt kan 
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det vidgade textbegreppet på ett mycket konkret sätt rymmas i under-

visningen. Utifrån internetsidor kan man i undervisningen tala om hur olika 

semiotiska resurser används på olika sätt, exempelvis för att uttrycka pålitlig-

het, och även hur de semiotiska resurserna är kopplade till olika genrer. 

Utgångspunkten för diskussionen kring multimodalitet finns alltså serverad i 

den ordinära lektionskontexten. I den del av lärandeprocessen som följer efter 

mötet med internettexterna kan eleverna utifrån de iakttagelser och 

reflektioner som gjorts, som Walsh (2007) föreslår, skapa multimodala 

internetsidor. Ett annat förslag ger Tan och Guo (2009) som i en studie lät 

elever arbeta med tolkning och analys av multimodala, och även andra texter, 

från sin fritid. Därefter tillämpades samma metoder på texter som eleverna 

mötte i undervisningen. De efterfrågar framför allt möjligheter för lärare och 

elever att utveckla ett metaspråk kring multimodala texter som även kan 

användas för att kritiskt granska texterna. Ett sådant begrepp är affordances 

(Kress & van Leeuwen 2006) vilket ger ett kraftfullt redskap för att diskutera 

olika semiotiska resursers möjligheter och nackdelar. 

7.3 Internetsidornas verbalspråkliga krav 
De internettexter som eleverna främst väljer är inte pedagogiskt anpassade. Å 

andra sidan är samhällets texter i materialet anpassade efter någon slags bild 

av läsaren, som inte alltid ligger så långt ifrån elever i åk 2 på gymnasiet. Det 

gäller exempelvis myndighetstexter som med något undantag inte uppnår 

samma höga abstraktionsnivåer som NE och Wikipedia. Eleverna i under-

sökningen uttrycker ingen medvetenhet om de språkliga krav som exempelvis 

NE och Wikipedia ställer. Båda sajterna innehåller verbalspråk som kan 

uppfattas som mycket abstrakt men detta beror troligen inte på själva källan 

utan på den verksamhet som innehållet i texterna kan hänföras till.  

 Genom verbalspråket på internetsidorna manifesteras med få undantag hög 

grad auktoritet. Skolans textnormer, såsom de uttrycks genom anvisningar och 

lärarnas omdömen om internetsidor liksom elevernas eget deltagande i skolans 

textkultur, kan sägas tvinga eleverna att premiera sidor med rent encykloped-

isk kunskap. Auktoriteten är kopplad till skriften i sig (Englund et al. 2003) 

och de skriftpartier som elever möter på de olika internetsidor som de besöker 

i samband med undervisning visar på relativt hög abstraktionsnivå. De texter 

som eleverna möter på internet är ofta inte tillrättalagda och kan uppfattas som 

mer komplexa än läroböckerna. Edling (2006) visar exempelvis att läsartilltal 

är vanligare i läroböcker för gymnasieelever än för yngre elever. I de använda 
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internettexterna finns däremot nästan inga exempel på läsartilltal. Om det 

dessutom är så att eleverna sällan använder läroböckerna, såsom framkommit i 

intervjuerna, och inte heller läser läroböcker och inte heller får någon hand-

ledning eller stöttning för att möta dessa texter, vilket bl.a. Danielsson (u.u.a, 

u.u.b) visat, så är de troligen än mindre förberedda för de texter som möter 

dem ute på internet. Limberg (1998), Lawless och Schrader (2008) och 

Alexandersson (2007) visar att texters svårighet spelar roll för informations-

sökningen, och Alexandersson och Limberg (2009) förordar därför att under-

visningen i informationssökning bl.a. ska inriktas på förståelse av innehållet. 

En sådan potential visas i fallbeskrivningen Den opedagogiska texten där 

eleverna två och två och även i en större elevgrupp tillsammans skapar mening 

ur två internettexter. 

Pedagogiska implikationer: Norlund (2009) påpekar att sakprosaläsning i 

svenskundervisningen endast ses som ett medel och inte görs till ett mål för 

undervisningen. Man kan gissa att detta i ännu högre grad gäller för de sak-

prosatexter som finns på internet. Att förbereda eleverna för det verbalspråk 

och de genrer som de kan tänkas möta bör vara ett av målen för under-

visningen i alla ämnen på gymnasiet och självfallet även på tidigare stadier (jfr 

Leander och Lewis 2008). 

Bakgrundskunskap verkar i min studie vara viktigare än en specifik förmåga 

till informationssökning för att en elev ska kunna söka information på ett 

effektivt sätt (jfr Alexandersson & Limberg 2009). Det är därför troligen inte 

någon större idé att ge elever som är ‖svaga‖ informationssökare mer 

strategier för informationssökning, utan mer effektivt är att först gemensamt i 

klassrummet bygga upp en kunskapsbas där själva verksamheten stärks, som 

genrepedagogiken förespråkar (Rose 2005, Schleppegrell 2010). Det behöver 

dock inte innebära att läraren rakt av måste anamma genrepedagogik som en 

metod, utan det kan räcka med att använda delar för att diskutera texterna med 

eleverna. Man kan tillsammans i klassrummet läsa och analysera texter som 

elever har tänkt använda för skriftliga eller muntliga uppgifter. Ett peda-

gogiskt förslag utifrån dessa resultat är att elever som betraktas som ‖svaga‖ 

borde få visa läraren vad de istället har lätt för att söka efter. Det kan röra sig 

om information kring datorspel, filmer, musikgrupper, sminktips eller vad nu 

eleverna är vana att söka information kring. Låt elever sedan pröva att söka 

information om något som eleverna inte känner till något om och låt dem 

jämföra vad som händer när man är insatt i ämnet och när man inte är det. Hur 

påverkar det förmågan att formulera sökord? Hur påverkar det den källkritiska 
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förmågan och vad är det för slags källkritik som krävs i olika sammanhang? 

Vilka krav ställer internetsidorna på användarna? 

Lärare vet troligen inte vilka texter som egentligen används och ser endast 

spår av texterna i form av inklistrade källhänvisningar eller kanske plagierade 

textavsnitt. De texter som eleverna möter på internet bör alltså uppmärk-

sammas och synliggöras i undervisningen. 

7.4 Jakten på den godkända texten 
Studiens resultat tyder på att skolan, troligen inte bara på gymnasiet utan även 

tidigare, kan ha fokuserat på en slags rutiniserad källkritik (jfr Alexandersson 

2007). De internetsidor som eleverna i studien väljer är ett uttryck för mycket 

starka textnormer inom skolkulturen, där ‖kritisk granskning‖ efterfrågas men 

i praktiken har reducerats till en visuell scanning för att ‖ögonblickligen 

värdera dess trovärdighet‖ (Skolverket 2010:34). Den visuella scanningen har 

som mål att hitta internetsidor där modalitet i form av pålitlighet framträder 

visuellt i form av långa skriftpartier i traditionella typsnitt mot vit bakgrund. 

Dessa sidor utmärks inte av framträdande länkar eller inbjudande till 

interaktivitet på det sätt som ofta ingår i beskrivningen av internetsidor (se 

Wyatt-Smith & Elkins 2008, Rowsell & Burke 2009). 

Holsanova (2007, 2010) visar att de hypertextstrukturer som ligger inbyggda i 

t.ex. nättidningars design oftast inte används utan att läsarna söker via 

startsidan. Eleverna i min undersökning använder Google som en sådan 

startsida, dit de hela tiden återvänder efter att ha besökt en internetsida. 

Google fungerar som ett sammanbindande kitt mellan de internetsidor som 

eleverna möter men är också ett filter då sökfunktionen styr elever mot de 

mest besökta internetsidorna (Ekström 2010). Wikipedia eller Mimers brunn 

återfinns högt upp på söklistorna, eftersom många andra besökt dem, något 

som eleverna kanske inte är medvetna om.  

Det är inte bara texterna som bedöms utan också personer, organisationer och 

myndigheter (jfr Limberg 1998). I kraven på pålitlighet ingår också krav på 

vetenskaplighet, dvs. att texter är resultat av en forskningsprocess (jfr Thorpe 

2009). Lärare rekommenderar i min studie forskningsbaserade sidor och man 

kan se att detta avspeglas i elevernas sökande, även om ingen elev till slut 

använder någon sådan sida. Frågan man dock måste ställa sig är om det är 

möjligt för elever i åk 2 på gymnasiet att använda avhandlingar eller ens 
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motsvarande C-uppsatser när de ofta endast har begränsade kunskaper kring 

ett ämne och dessutom är ovana vid läsning av längre akademiska texter. 

Det finns elever i studien som säger att det är intressant att ställa olika källor 

mot varandra. Det finns dock inga synliga tecken på detta under obser-

vationerna. Kanske är det något som sker senare under processen, när eleverna 

ska ‖läsa‖. Om inte, innebär det att kritisk läsning i praktiken riskerar att 

enbart bli det som Norlund (2009) benämner kritisk-evaluerande läsning, där 

textens relevans och trovärdighet bedöms. Det som Norlund kallar kritisk-

analytisk läsning och kritisk-integrerande läsning eller försök till det sker, om 

det sker, endast när eleverna så småningom ensamma ska skriva sina uppsatser 

eller projektrapporter. Få elever ansåg i intervjuerna att man behövde läsa en 

text noggrant när man skulle tolka en text kritiskt.  

Rent encyklopedisk information är mycket vanlig på de internetsidor som 

eleverna väljer, Wikipedia och NE. NE uttalar sig även lärare uppskattande 

kring. Wikipedia är enligt eleverna något som lärare har sagt att man ska akta 

sig för, medan en lärare uttrycker att Wikipedia kan vara bra för att orientera 

sig om något. Elever och, kan man gissa, lärare är troligen vana vid att 

använda Wikipedia på fritiden. Wikipedia och NE liknar visuellt sett tryckta 

uppslagsverk, även om möjligheterna att förflytta sig mellan artiklar förstås är 

mycket annorlunda. Visuellt matchar även Wikipedia-sidorna kraven på 

pålitlighet. De observerade eleverna har i vissa fall kastat längtansfulla blickar 

på Wikipedia-sidan innan de suckande har stängt den, medan andra har 

‖hamnat‖ där fast de uttalat sig kritiskt kring den. McCormick (1994) anser att 

man i läs- och skrivundervisning bör ‖place more emphasis on teaching 

students to argue with authorities‖(s. 107) och att lära elever att texter alltid är 

knutna till ett perspektiv, även de som till synes endast består av fakta. 

Den här studien har inte undersökt kunskap eller lärande i sig men däremot 

har olika slags lärandepotential kunnat iakttas i olika situationer. Englund 

(1999), Nilsson (2002) och Alexandersson (2007) pekar på hur eleverna ofta 

löser ‖forsknings‖-uppgifter på ett instrumentellt sätt och inte med det mål 

som läraren har i sikte, nämligen att eleverna ska uppnå kunskap och förstå 

något. Denna tendens kan ytterligare förstärkas genom internetsökningens 

karaktär där tryck på tangenter leder till en omedelbar tillgång till oerhörda 

textmassor (Alexandersson & Limberg 2009). 

Pedagogiska implikationer: Eleverna verkar medvetna om att texter 

kopplade till forskning och högre studier är godkända texter, frågan är bara 

hur högskoleuppsatser eller avhandlingar ska kunna användas av gymnasie-
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elever. Är det överhuvudtaget möjligt och hur kan eleverna då förberedas på 

de språkliga krav som olika slags internettexter ställer (jfr Edlings resonemang 

kring lärobokstexter 2006:134)? Eftersom förmågan att ‖söka information‖ 

liksom förmågan till kritiskt tänkande är viktiga förmågor i en värld med 

snabba informationsflöden (Säljö 2005), så krävs även en diskussion kring vad 

kritiskt tänkande är, vad information är, och vad den kan användas till 

(Alexandersson & Limberg 2009). Vilken slags information och i förläng-

ningen kunskap är det som kan uppnås genom användningen av olika slags 

texter som kan hittas på internet (Lankshear, Peters & Knobel 2000)? Kunskap 

är kultur (Thavenius 1999) och läspraktikerna som iakttagits i undersökningen 

är en del av skolans kunskapskultur där undervisningen ‖ger kunskapen en 

särskild form‖, ‖skapar en bild av verkligheten‖ och ‖lägger grunden till och 

upprätthåller en bestämd social ordning‖(Thavenius 1999:165). 

Ett vetenskapligt förhållningssätt uppstår knappast genom att eleverna 

undviker alla källor som de med en snabb blick har dömt ut som opålitliga. En 

inskolning i vetenskaplighet kan främjas av att eleven också medvetet går in 

på opålitliga sidor. Det kanske är bättre att först läsa in sig på ett ämne med 

hjälp av även ‖opålitliga sidor‖ såsom tidigare elevarbeten på Mimers brunn, 

så att elever får åtminstone några förkunskaper att gå vidare med, för att sedan 

även kunna ta till sig innehållet på svårare sidor. Det är viktigt att öppna för ett 

mer experimentellt förhållningssätt i undervisningen och även för ett fler-

dimensionellt lärande där samarbete mellan olika ämnen är naturligt. Eleverna 

ska lära sig innehåll genom internetsidorna, men de måste också bygga upp en 

genrekunskap för att själva kunna skriva texter och för att kunna ta till sig och 

använda internetsidor för meningsskapande och läsning. 

I fallbeskrivningen Den opedagogiska texten fanns dock potential när det 

gäller en ingång till mer kritisk läsning. Eleverna jobbar tillsammans, ett större 

antal elever läser samma text och de har ett tydligt läsmål (jfr Gunnarsson 

1989), nämligen att förstå orsaker. När de byter text får de två olika texter som 

skulle kunna ställas mot varandra och jämföras när det gäller både urval av 

fakta, vilka semiotiska modaliteter som används och hur, liksom hur verbal-

språket kan användas för att visa och dölja agenter bakom ett skeende. 

Situationer eller uppgifter som denna är en bra början för att inlemma kritisk 

läsning i gymnasieskolans läspraktiker, även när det gäller informations-

sökning. Då skulle man också komma bort från det ‖individuella projektet‖ 

som Alexandersson och Limberg (2009:104) varnar för. Undersökningen visar 

på behovet att tillsammans med eleverna diskutera begreppet pålitlighet och 

hur pålitlighet kan manifesteras på olika sätt och i olika situationer. Lärare bör 
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dock inför elevers informationssökning och användning av internetkällor 

fundera över vilka slags sajter eleverna kan förväntas möta utifrån uppgiften 

och ämnet och vilka av dessa som är reellt tillgängliga för eleverna, språkligt 

och kunskapsmässigt. Om det endast är NE, och Wikipedia, är det kanske mer 

tidsbesparande att tillsammans läsa just dessa internetsidor? Eleverna kan 

också få i uppdrag att använda Wikipedia och andra Wikis som en möjlig läro-

resurs, där noviser har möjlighet till ett mer direkt möte med experter (Knobel 

& Lankshear (2009) än vad som är fallet i tryckta uppslagsverk. 

Eleverna är på jakt efter internetsidor som de uppfattar som godkända eller av 

lärarna ‖sanktionerade texter‖ (Anward 2005:75). Väldigt lite av det som finns 

på internet tillåts passera det nålsöga som byggts upp av skolpraktikens 

textnormer byggt upp kring pålitlighet och auktoritet inom ramen för skol-

praktiken. Eleven Oskars förhoppning (se inledning Kapitel 4) om att internet 

innebär en möjlighet att hitta texter som passar en själv verkar inte infrias i 

praktiken. Det är frågan om ett utarmande istället för en blomstring. På samma 

sätt som att reklamkanalerna på radio blev mer och mer lika varandra och 

snarare begränsade urvalet, på samma sätt förhåller det sig med det utbud som 

eleverna i praktiken känner att de får och kan välja. 

7.5 Metoddiskussion 
Studien utgår från ett begränsat antal observationer vilka består i nedslag eller 

stickprov i skolpraktiken. Eleverna har inte följts under ett längre och avslutat 

moment, utan lektionen har utgjort den enhet som har undersökts, inte hela 

moment. Detta är inte ett medvetet val utan en konsekvens av skolvardagen 

där sjuka elever eller lärare, inställda lektioner och förändrade planeringar är 

en naturlig del. Jag har som forskare strävat efter att påverka situationen så lite 

som möjligt och därför fått hålla till godo med det jag har erbjudits. Detta har 

resulterat i de elva olika observerade situationerna. 

Skrifthändelser har som analytisk enhet gett möjlighet att fånga alla de yttre 

handlingar som kunnat iakttas i samband med skriftanvändning Att filmning 

inte användes för att fånga exempelvis elevers ansiktsuttryck vid mötet med 

olika internetsidor eller i interaktion med kamrater och lärare kan ses som en 

brist. Detta gör att vissa attityder inte har fångats som eleverna uttrycker med 

mimik och kroppsspråk, vilket ytterligare hade kunnat berika analysen. 

Observationerna ägde dock rum i datasalar och korridorer dit även elever som 

inte ingick i undersökningen hade tillträde vilket förde till beslutet att inte 

använda filmkamera. 
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Modalitet som analytiskt redskap kan diskuteras. Det verkar inom multi-

modalitetsforskningen finnas en tvekan kring om modalitet verkligen ska ses 

som en del av den interpersonella metafunktionen. Modalitet får både hos 

Kress och van Leeuwen (2006) och Björkvall (2009) ett eget kapitel, avskilt 

från den övriga genomgången av den interpersonella metafunktionen. Björk-

vall pekar på hur modalitet när det gäller visuell representation ‖tillhör de mer 

tveksamma kategorierna när det gäller grammatisk status‖ (Björkvall 

2009:171) och att genre och kontext i detta fall troligen är viktigare att beakta 

än en mer generell visuell grammatik. van Leeuwen (2005:164–165) erkänner 

att det finns brister i teorin kring modalitet, men framhäver att alla uttryckssätt 

också innebär resurser för att uttrycka modalitet. Jag anser, liksom van 

Leeuwen, att begreppet ger möjligheter att beskriva aspekter av det visuella 

som möter elever på datorskärmen, som annars svårligen låter sig fångas.  

I jämförelse med den mer teorianknutna forskningen kring multimodalitet och 

meningsskapande (se Kress 2003, Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 

2009) och den mer experimentellt genomförda forskningen (Holsanova 2007, 

2010), har den här studien försökt att fånga situationer ur en autentisk praktik, 

vilket jag betraktar som en styrka. Praktiken är fångad på flera olika sätt och 

de olika delarna av materialet analyseras dels var för sig och dels i kombi-

nation med varandra. Undersökningen utgår främst från det som kan iakttas i 

situationerna, och intervjuerna ses inte som ett huvudmaterial, med tanke på 

Säljös (2000) varning för att se elevers utsagor som en spegling av deras 

tänkande. Analysen av verbalspråket i internettexterna har begränsats till 

abstraktion och auktoritet. Många andra aspekter hade givetvis kunnat under-

sökas, men de valda har som fördel att de kan jämföras med Edlings (2006) 

resultat om läroböcker för samma ålderskategori. 

Undersökningen har en tvärvetenskaplig ansats, genom fokus både på det som 

händer i situationen och på framträdande semiotiska resurser i texterna. Tvär-

vetenskaplighet efterfrågas av t.ex. Alexandersson (2007) och jag tror även att 

detta är ett måste för att resultaten ska kunna användas och diskuteras i skolan. 

Då materialet är begränsat, kan resultatet inte sägas vara en generell och exakt 

beskrivning av internetmöten på alla skolor i hela Sverige. Studien ger dock 

en inblick i en skolpraktik och hur internetanvändning och läsning kan se ut. 

Studien kan tjäna som diskussionsunderlag på skolor och lärarutbildningar. 

Den kan också fungera som utgångspunkt för vidare undersökningar av hur 

praktiken kring internetanvändning ser ut i olika ämnen liksom för mer didak-

tiska studier. Dessa kan undersöka hur elevers möten med internettexter bäst 



112 

kan förberedas, liksom utforska redskap för elever att använda internetsidorna 

för lärande.  

Anledningen till att pålitlighet bör fortsätta att beforskas är att elevernas 

uppfattning av texter såsom pålitliga eller inte, också styr vilka slags texter 

som blir möjliga att möta och därmed även vilka läspraktiker som utvecklas i 

skolan. En intressant fråga för kommande undersökningar är att se var gränsen 

går för när elevernas ‖pålitlighetssensor‖ slås av eller på, dvs. i vilka situa-

tioner som pålitlighet anses vara viktigt och inte, och vilka olika parametrar, 

eller semiotiska resurser (jfr van Leeuwen 2005:165), som påverkar vilka 

sidor som anses vara pålitliga i olika kontexter. 
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Bilaga 1. Internetsidor i materialet 

Internetsidor samt datum för hämtning ordnade efter fallbeskrivning 
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Bilaga 2. Exempel skriftlig anvisning 

(Se Se 4.3.1, 5.3.3, 6.1) 

 

Samhällskunskap B. Moment: Internationell politik 

Lektionsuppgift 3 Konflikter (s.425-431) 

1. Fördjupa er i den tilldelade konflikten.  

Uppgiften består i första hand att ta reda på konfliktens orsak/orsaker 

Utöver detta ska ni även redovisa lite bakgrundshistorik och fakta om den 

konflikt som ni studerat (t.ex. geografiskt läge, när konflikten började, lite 

kort om dess förlopp osv.) 

 Afghanistan 

 Tjetjenien 

 Kashmir 

Information om konflikterna finns på www.sakerhetspolitik.se. Klicka på 

”Världskartan”. 

2. Vilken är den vanligaste orsaken till krig? Diskutera med bakgrund av 

de orsaker som tas upp i boken samt till de förklaringsnivåer som 

togs upp på lektionen. 

 

Som alltid gäller att ni ska nyansera och problematisera era svar samt 

underbygga era ståndpunkter. 

 

Sidor i boken 425-431 
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Bilaga 3. Flödesscheman 

 

 

Figur 6. Flödesschema "Den 

opedagogiska texten" 

 

 

Figur 7. Flödesschema 

‖Doggelito eller Kotsinas?‖ 

 

 

Figur 8. Flödesschema ‖Ett 

obekant socialt sammanhang.‖ 

 

 

Figur 9. Flödesschema ‖Ett känt 

socialt sammanhang‖ 
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Figur 10.Flödesschema ‖Fråga 

prästen‖ 

 

 

Figur 11. Rättskunskap och 

svenska. Offentlighetsprincipen 

 

 

Figur 12. Naturkunskap. 

Grupparbete, exempel Denise 

 

Figur 13. Naturkunskap, 

Grupparbete, exempel Anna 

 

 

 

Figur 14. Förstorat utdrag ur "Effektiv informationssökning" 
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Bilaga 4. Skärmdumpar av internetsidor 

I den digitala versionen kan läsare förstora figurerna. Skärmavbildningarna är 

gjorda direkt från skärminspelningar vilket gör bilderna oskarpa. 

 

 

Figur 15. Den av läraren 

rekommenderade sidan. 

Sakerhetspolitik.se i ‖Den 

opedagogiska texten‖ 

 

 

Figur 16. Ne.skola, enkel 

version som eleverna bytte till 

i ‖Den opedagogiska texten‖ 

 

 

Figur 17: Skärmdump av 

Terra Scaniae. Skriftparti 

markerat. Vald. 

 

 

 

Figur 18. Informationssökning 

och effektivitet. NE, lång 

version. Vald. 
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Figur 19. Doggelito och 

Kotsinas. Wikipedia ratas. 

Bortvald 

 

Figur 20. Doggelito och 

Kotsinas. Mimers Brunn. 

Bortvald. 

 

 

Figur 21. Fråga prästen? 

Fragaprasten.nu. Bortvald. 

 

 

Figur 22. Fråga prästen? Allt 

om bibeln. Bortvald 
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Bilaga 5. Säkerhetspolitik 

Tjetjenien 

Ryska trupper marscherade i december 1994 in i Tjetjenien för att slå 

ned tjetjenska rebeller som ville bryta ut den lilla bergsrepubliken ur 

Ryssland. Hösten 1999 flammade kriget åter upp efter en treårig 

vapenvila. De senaste åren har striderna mattats av och en omfattande 

återuppbyggnad pågår, men våldet och övergreppen mot 

civilbefolkningen fortsätter. 

Konflikten mellan det lilla bergsfolket i norra Kaukasus och den ryska 

centralmakten går flera hundra år tillbaka. På 1700-talet började Ryssland lägga 

under sig det nordkaukasiska området. Sedan dess har det av och till blossat 

upp väpnade strider. Trots upprepade militära nederlag mot den ryska 

övermakten har tjetjenerna aldrig helt accepterat att låta sig kontrolleras av 

Ryssland. 

Tjetjenernas kamp har periodvis kopplats samman med extrema islamiska 

rörelser men målet har hela tiden varit nationell frigörelse  

I takt med att den senaste omgången krigshandlingar har börjat ebba ut har en 

Moskvatrogen tjetjensk regering under ledning av den hårdföre Ramzan Kadyrov 

fått allt större ansvar för kontrollen av området. Det är numera tjetjenska 

styrkor under Kadyrovs befäl, inte ryska trupper, som står för flertalet 

övergrepp mot civila. 

Rebellstyrkorna har krympt kraftigt men det finns ännu motståndsfickor i de 

svårtillgängliga bergen i söder. Angränsande republiker i Kaukasus har alltmer 

dragits in i konflikten. 

www.säkerhetspolitik.se [Hämtat 09-09-16] 
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Bilaga 6. NE enkel 

Tjetjenien är ett område i södra Ryssland, i Kaukasien. Befolkningen, 

tjetjenerna, är muslimer och talar ett turkiskt språk. 

Konflikter 

Tjetjenien erövrades av Ryssland på 1700-talet, och 1944 flyttades hela folket 

till Centralasien på order av den sovjetiska regeringen. Människorna fick inte 

återvända förrän många år senare. 

När Sovjetunionen upplöstes 1991 försökte Tjetjenien bli ett självständigt land. 

Det ville inte den ryska regeringen eftersom man var rädd att andra delar av 

Ryssland också skulle kräva självständighet om Tjetjenien fick det. Dessutom 

finns det värdefull olja i landet. Regeringen skickade soldater till Tjetjenien, 

och det blodiga kriget varade 1994–1996. 

År 1999 bröt kriget ut igen. Den här gången bombade de ryska styrkorna 

Tjetjenien, och städerna förvandlades till ruinhögar. Tjetjenerna har sedan 

dess alltmer övergått till att utföra bombattacker och ta gisslan i Moskva och 

andra ryska städer liksom i områdena runt Tjetjenien. Gerillastyrkor överfaller 

ryska soldater i Tjetjenien, och de ryska soldaterna hämnas genom att 

misshandla, tortera, våldta och avrätta civilbefolkningen. Människorna i 

landet utsätts också för hemska övergrepp och kidnappningar av tjetjensk 

milis, alltså en sorts privatarmé, som stödjer den ryska regeringen. I många 

städer terroriserar kriminella gäng invånarna. 

Läs mer om andra konflikter i Kaukasien. 

2010-01-04 Nationalencyklopedin • Enkel 

http://www.ne.se/enkel/tjetjenien [Hämtat 09-09-16] 
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