
”All min fortbildning sker där”. Ämnesinnehåll i Facebookgrupper för svensklärare 

I en pågående studie av lärares professionsutveckling på sociala medier (VR DNR 

2015:01979) beskriver svensklärare hur Facebookgrupper fungerar som en resurs för 

fortbildning och ämnesfördjupning. Vilket svenskämne är det då som framträder i dessa 

grupper och hur ser lärarnas kunskapsutbyte ut?  

Studien bygger på inlägg och kommentarer i tre stora grupper med över 2 000 medlemmar i 

varje, samt 26 intervjuer. Med hjälp av Shulmans PCK-ramverk (Shulman 1987) har vi 

kunnat visa att lärarna framförallt fokuserar på ämnesdidaktisk kunskap, som kan omsättas i 

den egna undervisningspraktiken (Randahl m.fl. 2017). Vi har liknat interaktionen i dessa 

Facebookgrupper vid en ”helpdesk”, där lärare framförallt erbjuder varandra tips på 

undervisningsupplägg och undervisningsmaterial och ställer frågor som i mycket hög 

utsträckning får svar på kort tid (Randahl uu). Facebookgrupperna som vi studerar tycks 

fungera väl som lärandegemenskaper (Stoll m.fl. 2006) på så sätt att deltagarna tar ett delat 

ansvar för utvecklingen av skolans svenskundervisning. Detta samarbete beskrivs i en 

lärarintervju som ”Sharing is caring”.   

Analysen av vilket svenskämne som framträder i de tre grupperna görs på olika nivåer (jfr. 

Folkeryd & af Geijerstam 2013). På en makronivå analyseras innehållet i relation till 

Malmgrens tre ämneskonceptioner (Malmgren 1996). Vidare används Ivaničs 

diskursanalytiska ramverk (Ivanič 2004) jämte bearbetningar av detta (t.ex. Larsson 2018) för 

att undersöka vilka föreställningar om literacy som lärarna konstruerar.    

Preliminära resultat visar att det svenskämne som i första hand framträder är ett 

färdighetsämne, där själva formen för exempelvis en skrivuppgift eller en muntlig redovisning 

är överordnad innehållet. I andra hand framträder ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där 

betydelsen av igenkänning i litteraturval framhålls jämte skrivuppgifter som knyter an till 

elevernas egna erfarenheter. I sista hand framträder ett bildningsämne (jfr Gustafsson 2013). 

Vi ser också ett svenskämne som i hög utsträckning handlar om att på olika sätt mäta elevers 

kunskaper. 
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