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Sammanfattning:
Facebook är idag världens största sociala nätverk och är även den sociala plattform som
visat sig vara populärast bland studenter. Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur
dagens generation studenter använder sig av Facebook i relation till sin utbildning.
Studien riktar sig till den högre utbildningen och har avgränsats till att belysa hur
studenter från det systemvetenskapliga programmet och juristprogrammet har tillämpat
användandet av Facebook.
En fallstudie med kvalitativa metoder genomfördes där 9 individuella intervjuer har gjorts.
Tidigare forskningsresultat inom samma ämnesområde tillsammans med teoretiska
utgångspunkter utgjorde grunden för analysen. Detta analyserades sedan i relation till det
intervjumaterial som samlats in.
Befintliga teorier har kunnat testats och tolkats i relation till intervjumaterialet. Studien
resulterade i en riklig beskrivning kring hur studenter använder Facebook och den inverkan
användandet kan ha. Studenter samarbetar, utbyter information och delar med sig av sina
färdigheter från deras erfarenheter till varandra. Studenterna kan på så vis ta till sig
informellt lärande som bidrar till den formella utbildningen och underlätta studiearbetet
hemifrån. Resultatet som framkom från denna studie återspeglar och styrker även resultat
från tidigare undersökningar som gjorts inom samma ämnesområde.

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, Högre utbildning, IS-artefakt

Abstract:
Facebook is today the world's largest social network and is also the platform that has
proved to be the most popular among students. The purpose of this study is therefore to
provide an insight into how today's generation of students use Facebook in relation to their
education. The research question addressed how students in Sweden who study the system
science program and the law program have used Facebook in their education.
A case study with a total of nine interviews were conducted. Previous research results in the
same subject area and theoretical starting points provided the basis for the analysis and
were analysed in relation to the interview material.
Existing theories have been tested and interpreted in relation to the interview material.
The result of the study provided a deeper insight into how students use Facebook and the
impact the use may have. Students collaborate, exchange information and share their skills
from their experiences to each other and can through interaction with their classmates on
Facebook, take on informal learning which contributes to the formal education as well as it
can facilitate theirs studies from home. Several of the results obtained from this study
reflect and support the results of previous studies.

Keywords: Social media, Facebook, Higher education, IS-artifact
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1. Introduktion
1.1 Inledning
Idag växer de unga upp i ett informationssamhälle som präglas av IT där kommunikation och
informationsspridning har kommit att ändra på de gamla traditionella livsmönstren inte minst sagt i
utbildningen. Tack vare IT och internet så finns det idag flera metoder som ger möjlighet till
effektiv kommunikation, bland annat sociala medier som drastiskt ändrat på hur människor världen
över idag integrerar och delar information. Sociala medier definieras enligt uppslagsverket som: ”Ett
samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användarna att kommunicera direkt med
varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”. (NE, 2017)
Dagens generation studenter använder i stor utsträckning modern informationsteknologi för att
aktivt vara inblandad i sociala medier. Allt fler studenter äger mobila enheter nu mer än någonsin. I
Sverige äger drygt 98% en mobiltelefon därav 81% äger en smartphone (Davidsson & Findahl,
2016). År 2014 genomförde ECAR (EDUCAUSE Center for Applied Research) en undersökning
bland studenter i USA. Utifrån ett representativt urval ägde 86% en smartphone och 90% en laptop
(på svenska bärbar dator) (ECAR, 2014). Mobiltelefoner som fått benämningen smartphone (på
svenska smartmobil) möjliggör aktiviteter som kan utföras på vanliga datorer.
Facebook är världens största sociala nätverk med miljontals användare världen över och är därför
ledande bland sociala medier (Facebook, 2016; Pew Research, 2016; Dahlström & Findahl, 2016). I
en undersökning från 2016 genomförd på Pew Research Center i USA rapporterades det att 79% av
befolkningens vuxna internetanvändare använder Facebook dagligen, där majoriteten av användarna
är unga vuxna i åldersgruppen 18–29 (Pew Research, 2016). Under samma år gjordes en liknande
undersökning i Sverige. I rapporten ”Svenskarna och internetvanor 2016” rapporterar
internetstiftelsen att 71% av internetanvändarna i Sverige använder Facebook samt att majoriteten av
internetanvändarna som använder Facebook är i åldersgruppen 16–25 (Dahlström & Findahl, 2016).
Det sociala nätverket är idag en integrerad del av mångas livsstil, inte minst bland universitets-och
högskolestuderande där Facebook även har visat sig vara dominerande (Martin, 2009; ECAR, 2008;
Wesseling, 2012; Ipsos MORI, 2007; Selwyn, 2009; Mazman & Usleul, 2010). Facebook kan
användas för olika ändamål och är ett aktuellt ämne som det pratas flitigt om, därmed växte ett
intresse upp att studera hur studenter tillämpar sitt användande av Facebook i relation till sin
utbildning.

1.2 Problemområde
Tidigare forskning som är känt inom ämnesområdet som min undersökning berör har identifierat
användning av Facebook i utbildningssammanhang bland studerande (se 2.2 Relaterad forskning)
samt bekräftat att Facebook har akademiska potentialer att använda sig utav inom högre utbildning
(Mazman & Usluel, 2010; Wesseling, 2012; ECAR, 2008; Madge et al., 2009; Selwyn, 2009; Wang
et al., 2012; Stirling, 2014). Dessa undersökningar är baserad på Facebook-användning under ett
särskilt tillfälle och/eller en särskild funktion. Tidigare forskning som presenteras i kapitel 2.2 har
mer visat på hur en viss funktion har och kan användas samt vad studenter har bekräftat att de
använder Facebook till. Majoriteten av den tidigare forskning inom ämnesområdet som min studie
berör har även varit byggt till mestadels på statistiska undersökningar och omfattat en mer bred och
ytlig bild från ett stort antal studenter.
Oates (2006) menar att det är osannolikt att erhålla mycket och djupgående information om
sammanhanget av fenomenet för varje instans då statistiska undersökningar syftar till att komma
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med generaliserbara slutsatser (Ibid.). Utifrån tidigare forskning (se kapitel 2.2) har två genomförda
studier specifikt haft i syfte att förklara hur studenter använder Facebook. Pempek et al. (2009) har i
sin undersökning belyst hur och varför studenter använder Facebook mer generellt. Wesseling
(2012) belyste hur Facebook används bland studenter med hjälp av ett webbaserat formulär för att
på så vis jämföra och förstå hur studenter använder Facebook. Att förklara hur studenter använder
Facebook kan bli svårt att mäta med variabler. Utifrån tidigare forskning så ser jag därmed brist på
forskning över hur och när Facebook används i praktiken bland studenter i relation till utbildningen.
Flera undersökningar har illustrerat användandet av Facebook och dess potentialer inom högre
utbildning, men det är ingen studie som givit rum åt studenten att med egna ord beskriva sitt
Facebook-användande. Det är därmed brist på djupgående studier över hur Facebook används i dess
sammanhang hos studenter, mellan studenter i relation till deras utbildning. Wang (2013) påpekar
att ytterligare undersökningar över hur Facebook används i utbildningen bör genomföras. Forskaren
rekommenderar att beskrivande studier bör inrättas som vidare utforskar relationer och faktorer som
är associerade med studenters Facebook-användning i förhållande till akademiska lärandemål
(Wang, 2013).
Utöver detta så har det även gått några år sedan samtliga undersökningar genomfördes, och med
tanke på Facebooks tillväxt när det gäller användare och funktioner så påpekar forskarna Lampe
et al. (2008) att normer och attityder för hur Facebook används kan ändras med tiden. Avsikten
med denna studie är därmed att bidra med ny information till den övergripande kunskapsbasen
som hittats.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att ta fram ett nytt kunskapsbidrag till den relaterade forskningen. Jag
anser att detta är ett aktuellt och intressant ämne och vill därmed bidra till den övergripande
kunskapsbasen med förhoppning att tillföra en helhetstäckande beskrivning över hur studenter
använder Facebook och den inverkan användandet kan ha i relation till utbildningen. Jag kommer
därför i denna studie att specifikt kolla på hur studenter använder sig av Facebook i relation till sin
utbildning. För att besvara detta har följande frågeställning tagits fram:
- Hur använder studenter sig av Facebook inom utbildningen?

1.4 Avgränsning
Jag har valt att avgränsa studien till studenter inom den högre utbildningen. Jag kommer utifrån denna
avgränsning att specifikt undersöka hur studerande inom juristprogrammet och
systemvetenskapsprogrammet förhåller sig till Facebook inom sin respektive utbildning.

1.5 Definition av centrala begrepp
Utöver centrala begrepp som redan finns definierade i arbetet så hänvisas detta kapitel till att
tydliggöra centrala begrepp som är relevanta men som inte definierats någon annanstans i arbetet.
Sociala nätverk - ”En virtuell mötesplats där människor med gemensamma intressen, mål och
metoder samverkar för att dela information och kunskap, och engagera sig i sociala interaktioner.”
(Chiu et al., 2006)
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IT- står för informationsteknik och definieras enligt uppslagsverket som: ”Ett samlingsbegrepp för de
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. ”
(Nationalencyklopedin, 2017)
Samverkan - refereras i denna studie till studenters samarbete på Facebook. Andra synonymer som
refereras till samarbete inom denna studie är samspel och interaktion.
Facebook-användare - är personer som använder Facebook.
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2. Bakgrund
2.1 Facebook
Facebook bildades år 2004 av Mark Zuckerberg och hans rumskamrater under deras studietid på
Harvard. Tanken var att skapa en social mötesplats för de studerande på campus. Antalet
medlemmar ökade snabbt och strax därpå hade Facebook expanderat ut till allmänheten och blivit
ett globalt fenomen (Zeevi, 2013). Som Facebook-medlem använder man sig av sin riktiga identitet
för att alla användare i nätverket ska veta vem man kontaktar. När man registrerar sig som medlem
förväntas man därmed att använda sig av sitt för-och efternamn. Alla Facebook-användare har en
personlig profilsida för att presentera sig själva. En profilsida består av en profilbild och en ”vägg”
(sida) där man kan dela med sig av bilder, videoklipp och annan information. Namn och profilbild
tillhör användarnas offentliga profil av den anledning att underlätta för alla i nätverket att söka och
identifiera varandra. Integritetsskydd tillhandahålls även vilket innebär att en Facebook-användare
kan i privata inställningar hantera vad som ska synas och vilken information som ska delas med vem
(Facebook, 2017).
Facebook har en sökfunktion där man kan hitta varandra genom att söka på varandras för- och
efternamn. Relationskapande sker genom att en användare skickar en vänförfrågan till en annan
användare som bekräftar förfrågan (Ibid.). Boyd & Ellison (2008) menar att termen ”vänner” kan
vara missledande då det inte behöver innebära som en vänskap i det verkliga livet utan att lägga till
någon som vän kan vara ett sätt att behålla och skapa nya kontakter (Boyd & Ellison, 2008).
Facebook-vänner kan integrera med varandra på flera olika sätt genom att bl. a göra offentliga inlägg
så kallade ”Wall post”, skicka privata meddelanden och chatta i real-tid med en eller en grupp av sina
vänner i nätverket (Facebook, 2017).
Facebook-chatten är den funktion där Facebook-vänner kan skicka snabbmeddelanden, ha real-tids
konversationer genom chatt, röst-och videosamtal helt kostnadsfritt. Via chatten kan man se vilka av
ens tillagda vänner i nätverket som är tillgängliga i samma sekund som en själv (online-läge).
Genom att klicka på en användares namn i sin kontaktlista så kan man lämna snabbmeddelanden
och/eller ha konversationer i real-tid. Till sina Facebook-vänner som inte är tillgängliga för stunden
(offline-läge) kan man lämna meddelande till genom att på samma sätt klicka på användarens namn
i kontaktlistan och där skriva sitt meddelande. På Facebook kan man även välja att få notifikationer
som gör att man kan se när man fått ett meddelande i samma stund som det levereras. Förutom att ha
konversationer så kan man med chattens tilläggsfunktioner skapa chattgrupper, ladda upp bilder,
dela länkar och andra filer med en användare eller till en grupp av användare som man har skapat en
gruppkonversation med.
En Facebook-användare kan även skicka privata meddelanden och kommunicera med en grupp av
användare via Facebook-grupper som inte finns med på kontaktlistan, dvs till icke-Facebook vänner
(Facebook, 2017; De Villiers, 2010). En Facebook-grupp fungerar likt ett forum och möjliggör ett
virtuellt utrymme för en grupp av medlemmar att samlas och kommunicera kring ett gemensamt
ämne. Vem som helst med ett Facebook-konto kan administrera upp en grupp och bestämma om
gruppen ska vara öppen, dvs att innehållet är tillgängligt för alla användare i nätverket, eller intern för att säkerställa att endast gruppens medlemmar ska få tillgång till innehållet. I gruppen kan
medlemmarna göra inlägg, kommentera varandras inlägg, ha diskussioner och dela information med
varandra. Detta kan ske i form av text, filer, bilder och videoklipp. Medlemmarna i gruppen kan
även se varandras namn och starta chattkonversationer med varandra (Facebook, 2017).
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2.2 Relaterad forskning
Pempek et al. (2009) hade som syfte att studera hur och varför studenter använder Facebook. För att
få svar på detta genomfördes en statistisk undersökning där 92 studenter fick som uppgift att varje
dag under en veckas period rapportera och dokumentera sitt dagliga Facebook-användande. Vid
slutet av veckan fick samtliga studenter även besvara ett frågeformulär om deras användning av
Facebook. Undersökningens resultat visade att studenter använder Facebook cirka 30 minuter
dagligen som en del av deras dagliga rutin. Varför Facebook används kom från frågeformuläret där
resultat visade att hålla kontakt med vänner var den främsta anledningen till att använda Facebook.
Ytterligare resultat från undersökningen visade att det var dubbelt så stor sannolikhet att göra inlägg
”Wallpost” på vänners profil (”väggar”) än att skicka privata meddelanden, samt att mycket tid
spenderas åt att läsa och observera information utan att direkt interagera på ett eller annat sätt
(Ibid.).
ECAR (2008) genomförde en webbaserad undersökning med ett stickprov som omfattade 98 olika
lärosäten i USA där 27,317 svar från studenter samlades in. Ca. 85% använde sig av sociala nätverk
där preferensen var Facebook, varav hälften hade använt Facebook för att kommunicera
kursrelaterade ämnen med sina klasskamrater. Facebook hade använts för att kontakta klasskamrater
gällande frågor som är relaterade till studierna och för att arrangera grupp-och studieträffar med
kurskamrater (ECAR, 2008).
Att Facebook kan ha en negativ och positiv inverkan på studentens engagemang har även
identifierats. (Junco, 2012) hittade i sin undersökning bland amerikanska studenter ett negativt
samband mellan tiden som spenderades på Facebook i relation till deras GPA (Grade Point Average,
snittbetyg på svenska). Wang (2013) i sin undersökning hittade ett positivt samband mellan tiden
som spenderades på Facebook i relation till betygen. Wesseling (2012) hävdar dock i sin rapport att
det inte är tiden som spenderas på Facebook som kan avgöra om användandet har en positiv eller
negativ inverkan på utbildningen utan att det är de aktiviteter som bedrivs. Enligt Wesseling (2012)
har fyra huvudaktiviteter identifierats från tidigare undersökningar över hur universitetsstuderande
förbrukar tid framför Facebook. För att mäta hur Facebook används grupperades dessa
huvudaktiviteter in enligt följande huvudsyften:
•
•
•
•

Utbildningssyften – För lärande, problemlösning och dela arbeten.
Sociala syften – För att chatta, boka möten, hämta personlig information om andra eller sig
själva, och för att hålla kontakt i allmänhet.
Informationssyften – För att erhålla/tillhandahålla information och generera idéer.
Fritidssyften – För spel och avkoppling.

En statistisk undersökning genomfördes för att jämföra och förstå hur studenter använder Facebook.
Variabler som kännetecknar studenten såsom ålder, kön och födelseort jämfördes med Facebook
aktiviteterna i ovannämnda huvudsyften. Data samlades in genom ett webbaserat formulär från 614
studenter som studerade sitt första år på ett universitet i Amsterdam. Resultat från undersökningen
framhöll att studenter använder Facebook främst för sociala syften (70,1%) och informella syften
(70,2%). Tätt intill därpå kom användandet för utbildningssyften där hälften (49,7%) av studenterna
hade använt Facebook för olika ändamål i relation till utbildningen (Ibid.).
En funktion som det har diskuterats en hel del om är tillämpandet av Facebook-grupper inom högre
utbildning som en akademisk lär plattform mellan kursdeltagare och kursansvarig och/eller som en
plattform för studenter att kollaborera (Wang et al., 2012; Manan et al., 2012; Stirling, 2014).
Stirling (2014) i sin studie observerade hur en klass bestående av 80 studenter från ett universitet i
Storbritannien hade tillämpat en intern Facebook-grupp för socialt-och akademiskt stöd under deras
första läsår. Gruppen användes utanför studietid för att få svar på frågor, hjälp och feedback kring
5

kursuppgifter. Studenterna kommenterade varandras inlägg, svarade på varandras frågor och gav
varandra hjälpsamma förslag. Även gruppchatten som en Facebook-grupp erhåller till gruppens
medlemmar användes av studenter under föreläsningar för att tydliggöra när något inte var tydligt
förstått från föreläsaren. Studien visade att studenternas interaktion via gruppen gav socialt-och
akademiskt stöd (Ibid.).
Madge et al. (2009) i sin undersökning belyste hur studenter på ett universitet i
Storbritannien hade använt sig av Facebook under sitt första läsår för akademiska ändamål och för
att etablera sig in till universitetslivet. Data samlades in via ett webbaserat formulär från 213 första
års studerande. Studenterna som deltog i undersökningen hade använt Facebook för att få reda på
och/eller arrangera sociala event, för att gå med i grupper som har anknytning till universitetet, och
för att bygga relationer med sina kurskamrater och andra studenter på campus. Studien visade vidare
på att Facebook blev alltmer flitigt använt för informella utbildningssyften när de väl hade etablerat
sig (Ibid.).
Efter genomförd undersökning hävdar Madge et al. (2009) liksom Stirling (2014) att Facebook kan
fungera som ett socialt-och akademiskt stödverktyg. Madge et al. (2009) poängterar att Facebook
tillhandahåller virtuella utrymmen som kan bidra till det informella lärande. Allteftersom att
studenterna i undersökningen hade använt Facebook för att kontakta kurskamrater kring frågor inom
olika kursarbeten och för att organisera grupparbeten inför olika projektarbeten (Ibid.).
I samband med undersökningen som utfördes av Madge et al. (2009) så valde Towner & Munoz
(2009) i efterhand att undersöka hur studenter använder Facebook för informella och formella
ändamål. Undersökningen genomfördes samma år och data samlades in genom ett webbaserat
formulär från 283 studenter på ett universitet i USA, vilket motsvarade en responsgrad på 3% av den
totala studentpopulationen på universitetet. Data samlades in och summerades in enligt nedanstående
tabeller (se tabell 1 och 2).
Tabell.1 Hur studenter använder Facebook för informella ändamål (Towner & Munoz, 2009).

Hitta andra studenter i din kurs(er)
Få kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc.) av klasskamrater
Lämna ett meddelande på studentens vägg om en lektion
Ta reda på vad du missade i en kurs från en annan student
Inrätta ett möte med andra studenter
Använda Facebook-chatten för att diskutera något relaterat till undervisningen
Prata om en kursföreläsning
Få kursnoteringar från en annan student

66%
63%
56%
51%
47%
43%
38%
36%

Tabell. 2 Hur studenter använder Facebook för formella ändamål (Towner & Munoz, 2009).

Fråga studenter om kursuppgifter/projekt
Ge hjälp till andra studenter i kursuppgifter/projekt
Kollaborera med andra studenter inom kursarbeten med Facebook
Fråga studenter frågor om en examination
Ge hjälp till andra om en examination
Hjälp från studiegrupper

58%
53%
45%
45%
41%
33%

Resultat från undersökningen visade att Facebook används primärt för informella ändamål men även
för formella ändamål.
6

2.3 Teoretiska utgångspunkter
Följande avsnitt behandlar de teoretiska punkter som ligger till grund för analysen. I syfte att tolka,
beskriva och förklara samband eventuellt finna överensstämmelser till datamaterialet. Teorier
kommer vara utifrån ett designteoretiskt perspektiv om begreppet ”IS-artefakt” förslagen av Lee et al.
(2015) och ett sociokulturellt perspektiv där begreppen ”medium”, ”samspel” och ”artefakter” ligger
centralt till hur individen tillämpar kunskaper och färdigheter.

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv
I böckerna Lärande i praktiken (2013) och Lärande och kulturella redskap (2014) skriven av Roger
Säljö beskrivs hur människan tar till sig och utbyter färdigheter och kunskap utifrån ett sociokulturellt
perspektiv vars teorier ursprungligen kommer från den ryske psykologiska teoretikern Lev
Vygotskijy.
Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet och människans utveckling genom
kommunikation och samspel med andra människor och artefakter. Inom det sociokulturella
perspektivet används artefakter som beteckning för människo-skapande redskap som kan vara av
fysisk och mental karaktär. Mentala redskap är intellektuella i sin karaktär så som språket. Fysiska
redskap är artefakter som skapats av människan för olika specifika syften, vilket är de materiella
föremål vi har runt om oss och som vi dagligen kommer i kontakt med (Säljö, 2013).

2.3.2 Lärandeformer
Lärande kan ske i olika former och därför är det värt att nämna att man brukar skilja på ett formellt
lärande och ett informellt lärande. Det formella lärandet är formad och målinriktad och hittas inom
ramen för särskilda utbildningsinstitutioner. Informellt lärande refereras till all den typ av lärande
som kan ske planerat, spontant och omedvetet i olika omgivningar och sammanhang i det vardagliga
livet hos individen. Denna form av lärande sker oftast självmant för att tillägna kunskaper eller
färdigheter inom ett område (Boberg, 2013; Ellström, 1996).

2.3.3 Mediering
Ett centralt begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet är mediering som betyder
förmedling av information och kunskap (Sinovum Media, 2016). Både information och kunskap är
grundad på data. Information är informativ som ger svar på något och berättar något medan kunskap
är direkt relaterad till tolkning och förståelsen av informationen (Sharratt & Usoro, 2003). Mediering
sker genom kommunikation till hjälp av språk och artefakter och fungerar som länken mellan
människors samspel för att förmedla information och kunskap (Säljö, 2014).

2.3.4 IT-artefakten i ett informationssamhälle
Med tanke på att vi idag lever i ett IT-samhälle så sker det mesta av vår kommunikation och
informationsspridning med hjälp av IT-artefakter. IT-artefakter refereras till de digitala verktyg som
designats och skapats av människan som i grund består av gränssnitt och funktioner som möjliggjorts
med hjälp av informationstekniken (Löwgren & Stolterman, 2004).
En IT-artefakt kan ses som ett tekniskt verktyg vars syfte är att behandla information och förändra
sociala relationer (Orliwowski & lacono, 2001) då den huvudsakliga idén är att funktionerna ska
tillhandahålla information-och kommunikationsmöjligheter för att tillfredsställa användarens
ändamål. IT-artefakten i sig ger ingen nytta om den inte används för sitt specifika ändamål, därför är
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en IT-artefakt en del i en social kontext eftersom att människor använder IT-artefakter för att
kommunicera och förmedla information med varandra (Goldkuhl, 2013).

2.3.5 IT vs IS – en begreppsdefinition
Lee et al. (2015) i forskningsartikeln ’Going back to basics in design science: from the information
technology artifact to the information systems artifact’ väcker förslag om begreppet IS-artefakt som
ett alternativ till vad som kallats IT-artefakt. Utifrån det som beskrivs vara en IT-artefakt (ett tekniskt
verktyg och ett informationsverktyg som är en del i en social kontext) så belyser Lee et al. (2015)
skillnaden mellan termen IT (informationsteknik) och IS (informationssystem).
Ett informationssystem beskrivs som: ”Ett system som insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar
information” och ”Ett system som består av människor, processer, maskiner och
informationsteknologi” (NE, 2006; MSG, 2016).
Utifrån vad som definierar ett informationssystem så är informationsteknik en central del av ett
informationssystem. Lee et al. (2015) menar att ett informationssystem därför innehåller en mängd
olika artefakter och inte bara IT. Ett kännetecken för systemtänkandet inom forskningsdesign av IS är
synsättet att se helheten av ett system som större än summan av dess delar (Lee et al., 2015). Då
tidigare designartiklar inom IS forskning har fokuserat på design i samband med IT-artefakten så
påpekar forskarna att fokuset bör skiftas från design av IT till design av IS, ett informationssystem:
“Instead of focusing on the design of an IT, and information technology, return to the original
IS focus: the design of an IS, an information system”. (Lee et al., 2015)
Lee et al. (2015) anser därför att begreppet ”IT-artefakt” inte är ett tillräckligt omfattande och
förespråkar att termen ”IT” kan ersättas av ”IS”.
” We unpack what has been called the "IT artifact" into a separate “information artifact”
and “technology artifact” that, together with a “social artifact” interact to form the “IS
artifact”. (Lee et al., 2015)
Lee et al. (2015) menar att dessa tre artefakter kan ses som tre delsystem av ett informationssystem
som tillsammans kan komma att bilda vad som kan bli att kallas en IS-artefakt.

2.3.6 IS-artefaktens tre delar
Lee et al. (2015) definierar den tekniska-artefakten som:
“En människo-skapat verktyg vars existensberättigande är att användas för att lösa ett
problem, uppnå ett mål eller för att tjäna ett syfte”.
Lee et al. (2015) förklarar att denna definition inte bara gäller tekniska artefakter som är digitala eller
elektroniska i sin karaktär t.ex. så kan en Facebook sida och en PDF fil ses som elektroniska,
mobiltelefonen som digital och böcker som icke-digital och icke elektronisk. Forskarna påpekar även
att en teknisk artefakt inte heller behöver vara något som innehåller information utan det kan även
vara fysiska verktyg som exempelvis en yxa
(Ibid.).
Den andra artefakten som samspelar med den tekniska är information artefakten. Denna artefakt kan
definieras som:
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”En instansiering av information, där instansen sker genom mänsklig handling, antingen
direkt (som skulle kunna ske genom en persons muntlig eller skriftlig konstaterande) eller
indirekt (som skulle kunna ske genom att en person kör ett datorprogram för att producera en
kvartalsrapport)”. (Lee et al., 2015)
När människor samspelar via dessa två artefakter så uppstår den sociala artefakten. Denna artefakt
definierar Lee et al. (2015) som:
”En artefakt som består av eller innehåller, relationer eller interaktioner mellan/eller bland
individer för att lösa ett av hans eller hennes problem, uppnå ett av sina mål eller tjäna en av
hans eller hennes syften”.
När dessa tre artefakter förs samman och samverkar så tjänas dess innebörd till att lösa ett problem
eller uppnå ett mål för individen och/eller en grupp av individer (Ibid.).
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3. Metodval och genomförande
I följande kapitel kommer de valda metoderna vid utförandet av undersökningen presenteras och
beskrivning av genomförandet kommer att redogöras.

3.1 En fallstudie som forskningsstrategi
I boken Researching information systems and computing tar Oates (2006) upp flera strategier som är
lämpliga att genomföra inom ämnet informatik. För att komma fram till en lämplig forskningsstrategi
utgick jag från studiens syfte och frågeställning. Då syftet med denna studie är att studera ett specifikt
fall på djupet så anses en fallstudie som en fördelaktig metod (Oates, 2006).
En fallstudie kan definieras som: ”En empirisk undersökning där man gör en djupgående
undersökning av ett visst fenomen, med alla sina komplexiteter och inom fenomens verkliga
kontexter och sammanhang”. (Oates, 2006)
Oates (2006) tar upp både fördelar och nackdelar med en fallstudie som forskningsstrategi. En
fallstudieforskning har ofta kritiserats med motiveringen att dess resultat inte är generaliserbara då
urvalet inte är statistiskt representativt för hela befolkningen (Ibid.). Enligt Oates (2006) är en
fallstudie specifikt anpassningsbar för studier som har i syfte att få en djupare förståelse av fenomenet
som undersökts och är därför ett rekommenderad tillvägagångsätt när man studerar frågor som börjar
med ”när”,” hur” eller ”varför” (Ibid.). Jag ansåg därmed en fallstudie som den mest lämpliga
forskningsstrategi i och med att detta arbete ämnar till att beskriva hur studenter specifikt använder
sig av Facebook i relation till sin utbildning.
En fallstudie kan vidare delas in i tre kategorier. Dessa tre typer av fallstudier kan vara utforskande,
beskrivande eller förklarande i sin karaktär. En beskrivande fallstudie används för att beskriva hur ett
fenomen ser ut: man ger en rik och detaljerad analys av det fenomen man valt studera och dess
sammanhang (Oates, 2006). Utifrån studiens syfte och frågeställning kategoriseras denna studie
därmed inom ramen för en beskrivande fallstudie.

3.2 En deduktiv ansats
En deduktiv ansats innebär att forskningsprocessen utgår från en teori och sedan vidare till empirin.
Antingen med olika hypoteser för att testa något mot en teori eller för att förklara olika beteende-och
samhällsfenomen för att dra en slutsats om ett specifikt fall (Farquhar, 2012). Jag kommer i denna
fallstudie att använda mig av en deduktiv ansats vilket innebär att jag utgår från teoretiska
utgångspunkter när jag genomför, analyserar och besvarar min forskningsfråga.

3.3 Kvalitativ datainsamling som forskningsmetod
En fallstudie kan vara baserad på både kvalitativa-och kvantitativa metoder för att samla in data.
Kvantitativa metoder inom forskning innebär att man utgår från datainsamlingsmetoder som ger
mätbart data i olika mängder och som ger resultat i sifferform för att komma fram till generaliserbara
slutsatser (Oates, 2006). Kvalitativa metoder omfattar all icke-numeriska data som inom forskning
innebär att insamling och analys av data ger ett resultat i ordform (Bryman, 2012). Då syftet är att
med hjälp av ord och texter beskriva och förstå det specifika fenomenet så är en kvalitativ metod att
föredra framför en kvantitativ (Oates, 2006).
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3.3.1 Val av datainsamlingsmetod – intervjumetod
Det finns olika metoder för att samla in data för att få en uppfattning av fenomenet som studeras.
Efter att ha beaktat datainsamlingsmetoder som kan tillämpas med en fallstudie nämner Oates (2006)
frågeformulär, intervjuer, observationer som anpassningsbara metoder.
Frågeformulär är en metod som är starkt förknippad med statistiska undersökningar för att samla in
en större mängd data och är därför anpassningsbar när man har som syfte att dra generaliserbara
slutsatser. Ett frågeformulär består dels utav standardiserade frågor med fördefinierade svarsalternativ
samt öppna frågor med fritextsvar för att samla in både kvantitativa och kvalitativa data (Oates,
2006). I och med att denna studie är av kvalitativ karaktär så anser jag att det skulle vara svårt att få
djupa och breda svar som jag med denna studie är ute efter. Då jag med denna studie vill få fram en
djupare insikt av fenomenet så är studenternas individuella utsagor av intresse, därav anses intervjuer
som en fördelaktig datainsamlingsmetod och ett bra tillvägagångssätt när man inte har som syfte att
generalisera till en hel population utan istället vill behandla ämnen på djup och i detalj (Oates, 2006).
En svaghet med intervjuer är att man generar data utifrån vad de intervjuade säger de gör och inte vad
de faktiskt gör. Observationer är en datainsamlingsmetod som innebär att forskaren själv är med och
deltar eller att eventuellt sensorer eller andra artefakter (mätutrustningar, programvaror) är med
och/eller iakttar det som syftar till att undersökas (Ibid.). Observationer skulle kunna användas som
komplettering för att fånga upp beteenden och ge en inblick i samma stund en händelse inträffar.
Eftersom mitt syfte är att skapa en helhetsbeskrivning kring studenters personliga användande av
Facebook under en längre period så anser jag att studenters personliga utsagor, i form av intervjuer
kan förklara beteenden och samla in rätt underlag för att uppnå syftet.
Med hänsyn till fördelar respektive nackdelar med lämpliga datainsamlingsmetoder i förhållande till
studiens syfte och problemställning så anser jag intervjuer som mest anpassningsbar metod för att
samla in data till min forskningsfråga. Med intervju som metod får jag även möjlighet att klargöra
frågor och kan på så vis försäkra att inga missförstånd skett.

3.4 Primär-och sekundärdata
I vetenskaplig forskning brukar man skilja på två typer av data, primärdata och sekundärdata.
Primärdata är data som forskaren själv samlat in vilket innebär att informationen inte finns tillgänglig,
medan sekundärdata är data som redan finns producerat i form utav böcker, tidskrifter, rapporter och
artiklar.
Min datainsamling omfattar både primär-och sekundärdata i form av intervjuer och litteraturstudier.
Jag började med att samla in sekundärdata för att hitta tidigare forskning inom ämnet och för att
formulera teoretiska utgångspunkter. När jag hade samlat in sekundärdata så påbörjade jag
genomförandet av intervjuer för att samla in de primärdata som ligger till grund för studien.

3.4.1 Litteraturstudier och litteratursökning
Sekundärdata har främst tagits från böcker, vetenskapliga tidskriftsartiklar och vetenskapliga
rapporter. Böcker har lånats och lästs från Stadsbiblioteken i Stockholm och i Uppsala.
Litteratursökning har gjorts via Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek där
jag har fått tillgång till en mängd databaser. De databaser som jag har använt i störst utsträckning när
jag har gjort mina sökningar är Google Scholar och EBSCOhost som erhåller tidskriftsartiklar på
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engelska inom ämnet informationsvetenskap, dock har majoriteten av studiens sekundärdata kommit
från forskningsrapporter och granskade vetenskapliga tidskriftsartiklar via Google Scholar.
När jag gjorde litteratursökningar använde jag mig av sökmeningar som låg så nära min
forskningsfråga och ämne som möjligt som tillexempel ” Use of Facebook in higher education”,”
Students use of Facebook in higher education”, “How students use Facebook “. Jag gjorde
majoriteten av mina sökningar på engelska då det gav flest träffar. Jag följde även upp referenser i de
artiklar som jag ansåg var utav god kvalité och relevanta att inkludera i denna studie.

3.4.2 Källkritik
För att kunna styrka resultaten som kommer fram och för att kunna dra någon som helst slutsats så är
det ytterst viktigt att den information som samlats in är pålitlig. Jag har därför använt mig av
databaser som erhåller information av akademisk karaktär och bedöms som tillförlitliga.
För att värdera om källorna som inkluderats är av god kvalité så har jag läst och gjort en tolkning av
källan. Jag har varit uppmärksam över publiceringsdatum för att inkludera nya och relevanta
sekundära källor. Jag har även tagit hänsyn till vem som ligger bakom informationen genom att kolla
upp om författare eller organisation har en viss auktoritet inom ämnet. Källhänvisningar inom denna
studie hittas i referenslistan där läsaren själv kan ta sig till källorna för att läsa och se efter
information som jag hänvisat till i denna studie.

3.5 Urval av respondenter
Urvalsmetoden jag använt mig utav var bekvämlighetsurvalet som Bryman (2012) kallar för ett ickesannolikhetsval. I ett icke-sannolikhetsval är urvalen små och forskaren väljer själv respondenter till
undersökningen. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som är nåbara
och tillgängliga för stunden (Bryman, 2012). Mitt urval är därmed baserad på studenter från
respektive program som jag kunnat få tag i.
En nackdel med bekvämlighetsurvalet som Bryman (2012) påpekar är att det inte kan användas för att
generalisera resultaten. Jag anser att detta inte har varit ett problem då mitt syfte som tidigare nämnt
inte är att generalisera till hela populationen. Denna studie är baserad på en kvalitativ
forskningsmetod i form av enskilda intervjuer och grundar sig på ett fåtal studenter då avsikten med
denna studie är att kolla på hur den specifika studenten tillämpat sig av Facebook inom sin utbildning.
Ryen (2011, s. 78) menar att det är möjligheten att nå djupt i den enskilda intervjun som är intervjuns
styrka i kvalitativa studier och tillgången till den enskilda undersökningspersonen och hennes sätt att
se på världen som är det centrala, inte att räkna hur många som ser det på samma sätt eller olika sätt.

3.6 Förberedelser och genomförande av intervjuer
Intervjuer kan ha olika typer av struktureringsgrad som kan vara strukturerad, semistrukturerad eller
ostrukturerad (Oates, 2006). Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att ge utrymme för
uppföljningsfrågor så att personen som intervjuas har möjlighet att fördjupa och utveckla sina svar.
När man genomför semistrukturerade intervjuer så nämner Oates (2006) att det kommer finnas behov
att utarbeta en lista som innehåller centrala teman och frågor som täcker studiens viktigaste områden
för att frågeställningen ska kunna besvaras. Intervjupersonerna kan inom dessa fördefinierade teman
och frågor beskriva fritt och i mer detalj, och beroende på hur samtalet fortgår så kan ordningsföljden
ändras och ytterligare frågor kan tilläggas (Ibid.). Jag har därmed utarbetat en intervjuguide med
ganska så specifika teman och frågor (se Bilaga 1). Jag hade mina teoretiska utgångspunkter och min
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forskningsfråga i åtanke när jag formulerade frågor för att senare kunna analysera och presentera de i
relation till min forskningsfråga.
Struktureringen i intervjuguiden var av låg grad och frågorna som ställdes var öppna. Öppna frågor är
bra att ställa inom kvalitativa studier då det även ger möjligheter för forskaren att ställa djupare frågor
och även komma med följdfrågor (Bryman, 2012). Sammanlagt genomfördes nio intervjuer varav
fyra studenter från juristprogrammet och fem studenter från det systemvetenskapliga programmet. Jag
fick tag på mina respondenter genom att jag muntligt eller via Facebook skriftligt tog kontakt med
studiekamrater och bekanta från respektive program. För att även upprätthålla intervjuetik så har jag
tagit hänsyn till etiska överväganden från vetenskapsrådet (se kapitel 3.7). Intervjupersoner har innan
sitt samtycke till att delta erhållit information (skriftligt eller muntligt) över forskningsarbetets syfte
samt att all den information som de bidrar med kommer att behandlas konfidentiellt och endast att
presenteras inom detta arbete och inget annat.
Respondenterna fick bestämma dag och tidpunkt för sin intervju och innan varje intervju drog igång
så informerades respondenten att samtalet kommer spelas in. Oates (2006) och Dalen (2011) betonar
att det är viktigt att få med respondenternas egna ord när man genomför intervjuer, därmed spelades
varje samtal in med en iPhone för att säkerställa att ingen information ska gå förlorad.
Intervjusamtalen varierade mellan 12–40 minuter och genomfördes ansikte-mot-ansikte varav fem
intervjuer fick ske över Skype som är ett gratis internetbaserad-kommunikationsverktyg. Detta
underlättade både för mig och intervjupersoner att både spara tid och kostnader.
Det är viktigt att man som forskare håller sina egna uppfattningar och synpunkter utanför när man
genomför intervjuer (Dalen, 2011). Då jag själv tillhör urvalsgruppen så kan jag inte undkomma att
det finns en risk att jag kan låta mig påverkas av respondenternas svar. För att studiens genomförande
och bedömning ska vara så objektiv som möjligt så har jag med hänsyn till detta under arbetets gång
varit uppmärksam på min subjektivitet genom att inte försöka styra samtalet eller låta mig påverkas
utifrån mina egna erfarenheter. Eftersom att jag själv är studerande och använder Facebook dagligen
så ser jag dock positivt på att jag är välbekant med det sociala nätverket och dess funktioner som
tillhandahålls då jag snabbt kan följa upp och sätta mig in i respondentens vardagliga situationer.

3.7 Forskningsetiska aspekter
Oates (2006) påpekar att det är viktigt att personerna som ska delta får en trovärdig anledning till
varför de ska bidra med sitt deltagande i studien, därför utgick jag från vetenskapsrådets
huvudkriterier. Vetenskapsrådets huvudkriterier tar upp vad man som forskare ska ta hänsyn till när
man genomför en vetenskapligforskning (Vetenskapsrådet, 2012). Huvudkraven delas in i följande
fyra huvudregler:
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera forskningsarbetets syfte till respektive
deltagare som deltar i undersökningen (Ibid.).
Samtyckekravet innebär att deltagarna har rätten att själva bestämma över sitt medverkande i
undersökning och ska därför själv få välja att vara med i undersökningen eller inte (Ibid.).
Konfidentialitetskravet innebär att informationen som de deltagande i undersökningen bidrar med ska
hanteras med största möjliga konfidialitet. Personerna som deltar i undersökningen ska därmed inte
kunna identifieras i forskningsarbetet samt att informationen som erhållits ska förvaras av författaren
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt materialet (Ibid.).
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Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast ska användas för forskningens
ändamål (Ibid.).

3.8 Bearbetning och analys av data
Ljudfilerna lyssnades av och transkriberades ner i Word dokument. Dalen (2011) menar att det är
viktigt att man som forskare själv transkriberar sitt insamlade material för att lära känna de data som
samlats in. Jag läste igenom datamaterialet flera gånger för att få en uppfattning av innehållet.
Därefter organiserade jag datamaterialet genom att gruppera de data jag fått in av respondenter från
respektive utbildningsprogram in till två separata Word dokument. Oates (2006) och Dalen (2011)
betonar att respondenternas egna uttalanden är otroligt värdefulla när man gör en kvalitativ forskning.
Jag har därför plockat ut citat ur intervjudialoger för att få med respondenternas egna uttalanden.
Utan att ha förvrängt innehållet har citaten justerats för att få en mer tydlig meningsbyggnad.
När man analyserar kvalitativa data så letar man efter mönster som behandlas i det datamaterial man
samlat in och som är väsentlig för att besvara forskningsfrågan (Oates,
2006). Jag analyserade intervjumaterialet genom att gruppera och jämföra intervjudeltagarnas svar för
att finna olika likheter och samband. (Dalen, 2011, s.74–89) menar att de områden man identifierar
under analysprocessen som många har uttalat sig kring säger var tonvikten i analysen bör läggas.
Respondenterna höll sig inom samma ämnesområden vilket gjorde att jag kunde finna likheter och
samband i intervjumaterialet. Detta underlättade för mig att sammanföra materialet och forma
huvudkategorier samt underkategorier till resultatredovisningen. Samtliga intervjuer finns i korta
utdrag med som bilaga (se Bilaga 2). Detta är i enlighet med god forskningssed, så att en kritisk
granskare av min studie kan gå tillbaka till källmaterialet och själv bearbeta detta, eventuellt utifrån
alternativa teorier och val.
I tabell 3 visas ett exempel över hur respondenters svar har tolkats, formats till citat och kategoriseras
med stöd från teoretiska utgångspunkter.
Respondent
Student på juristprogrammet (Ju4)
Respondentens svar
Vi brukar börja med att dela upp uppgiften över det man ska göra, sen behöver man hjälp med någonting
så kan man skriva i chatten och så hjälper man varandra, t.ex. ”jag vet inte hur jag ska skriva det här ”, så
får man tips från någon i gruppen som t.ex. har det nertecknat någonstans. När man gjort sin del så delar
man dokumentet där så att andra i gruppen kan läsa det och komma med sina åsikter om något bör ändras.
Sen typ vem som ska säga vad på seminariet och om vi ska säga något mer och så.

Citat ”Vi brukar börja med att dela upp uppgiften över det man ska göra, sen behöver man hjälp så
kan man skriva i chatten [...] När man har gjort sin del så delar man dokumentet där så att
andra i gruppen kan läsa det och komma med sina åsikter om något bör ändas, sen vem som
ska säga vad på seminariet och om vi ska säga något mer och så”. (Ju4)
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Tolkning
Gruppen kommunicerar och samarbetar (socialt och information) via chattfunktionen på
Facebook, antingen från mobilen eller datorn (teknik) - för att planera, organisera, dela med sig
tips och ha diskussioner (socialt och information).
Artefakt

SOCIAL, INFORMATION, TEKNIK.
Huvudkategori
Hur Facebook används och tillämpats inom
utbildningen

Underkategorier
Facebook inom kursens ramar
- I samband med kursens gruppmoment

Tabell 3 visar ett exempel på hur bearbetning och analys av data har gjorts
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4. Resultatredovisning
Detta kapitel innehåller de material som jag fått fram efter genomförda intervjuer. För att tydliggöra
det som tolkas utifrån respondenternas utsagor i relation till studiens frågeställning så kommer
resultaten som tidigare nämnt att redovisas i kategorier med tillkommande underkategorier. Vid
många tillfällen har intervjupersoner givit liknande uttalanden i relation till frågorna som hittas i
intervjuguiden till följd därav kommer citat att redovisas inom varje kategori utifrån hur en eller
några uttalat sig. Då jag har som syfte att ta reda på hur studenter använder sig av Facebook i relation
till utbildningen så tog jag även reda på bakomliggande faktorer till varför Facebook har valts och
tillämpats i utbildningen därav kommer dessa faktorer att även redogöras i ett avsnitt.

4.1 Presentation av intervjupersoner
I tabell 4 presenteras de nio studenter som deltagit i studien. För att tydliggöra vilka som svarar för
vilket program så har intervjudeltagarna inom respektive program fått förkortningen
”Ju”(juristprogrammet) och ”Sy” (systemvetenskapsprogrammet). För att försäkra deras konfidialitet
så kommer respondenterna i resultatredovisningen att kallas för: Ju1, Ju2, Ju3, Ju4, Sy1, Sy2, Sy3,
Sy4 och Sy5.
Respondent

Kön

Ålder

Högskola/Universitet

Ju1

Kvinna

23

Stockholm Universitet

Ju2

Kvinna

23

Örebro Universitet

Ju3

Kvinna

27

Stockholm Universitet

Ju4

Man

24

Stockholm Universitet

Sy1

Kvinna

33

Högskolan Dalarna

Sy2

Man

22

Högskolan Dalarna

Sy3

Man

23

Högskolan Dalarna

Sy4

Man

24

Högskolan Dalarna

Sy5

Kvinna

23

Stockholm Universitet DSV

Tabell 4 visar en kort presentation av intervjupersonerna

Respondent Ju4 läser sitt första år. Resterande är i mitten eller i slutfasen på sin utbildning. Flera
respondenter studerar även på samma lärosäte. Dessa är respondent Ju1, Ju3 och Ju4 från Stockholm
Universitet och respondent Sy1, Sy2, Sy3 och Sy4 från högskolan Dalarna. Studenterna går dock i
olika årskurser och därav i olika klasser varav tre respondenter från systemvetenskapliga programmet
går i samma klass. Dessa är respondent Sy1, Sy2 och Sy4. Anledningen till varför jag påpekar detta
är för att det finns tendens för liknande svar i innehållet.

4.2 Facebook inom utbildningen
Samtliga respondenter hade innan sin intervju tillfrågats om de använder sig av Facebook inom
utbildningen och bekräftat med ett ”ja”. För att veta hur tillgängligheten av Facebook ser ut bland
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samtliga så tillfrågades varje respondent om de var ägare av en smartphone och/eller dator som är
stationär eller bärbar i sin karaktär. Samtliga bekräftar att de äger en smartphone samt en laptop. Alla
besöker Facebook dagligen och är via sin mobila enhet tillgängliga och uppkopplade till sina
respektive Facebook-konton.

Varför Facebook har valts inom utbildningen
Här vill jag belysa bakomliggande anledningar till varför Facebook har valts i utbildningen. Utifrån
respondenternas uttalanden har olika faktorer nämligen kunnat synliggöras och redogörs här utifrån
antaganden som dragits från deras utsagor.

Bakomliggande anledningar
Ett socialt nätverk som klasskamraterna också använder.
Det samtliga respondenter anser som en faktor i relation till frågan: Varför har du valt
Facebook inom din utbildning? är att man i stort sätt kan konstatera att alla finns på Facebook idag.
Nedanstående citat ger en bra sammanfattning över hur samtliga nästintill uttryckte sig:
”[...] Alla använder det så man kan nå vem som helst, även med folk du inte känner så räcker
det att du vet deras namn. Det är mångsidigt och man kan använda det på många olika sätt,
sen så har man inte samma relation med alla i klassen heller så med Facebook blir det lätt att
få tag på varandra. [...]”. (Sy5)

Ett enkelt och bekvämt alternativ att skapa kontakt och bibehålla kontakter.
Att kontaktskapande på Facebook är ett enkelt och bekvämt tillvägagångsätt att ta och ha kontakt med
nya människor generellt som man tidigare inte haft eller har bra kontakt med uttalas i flera intervjuer.
Respondent Ju4 belyser detta och beskriver med detta:
”Det går snabbt att söka och hitta varandra så det är lättare att skapa kontakt med någon
från början på Facebook än att tillexempel fråga efter någons nummer. Facebook är liksom
allmänt och öppet, man behöver bara veta vad andra heter så kan man få tag i stort sätt vem
som helst ändå, så det är lätt att ta kontakt med personer man inte har så bra kontakt med
annars”. (Ju4)
Respondent Ju4 menar att klasskamraternas namn är den enda informationen som krävs för att ta
kontakt, vilket gör det väldigt enkelt att skapa och bibehålla kontakter med personer man inte känner
så bra. Liksom respondent Ju4 upplever respondent Sy2 att kontaktskapande med andra studenter
skulle vara svårare utan Facebook:
”Jag tycker att det skulle vara mycket svårare att få kontakt med andra elever som man inte
känner om man inte hade Facebook”. (Sy2)

Underlättar konversationer, samarbeten och informationsspridning i relation till
utbildningen.
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Vidare framgår det att Facebook är den plattform som används i utbildningssammanhang för att ha
konversationer, samverka inom kursmoment och för att sprida samt motta information från och till
varandra. Respondent Ju3 påstår att:
” Information som har anknytning till plugget går genom Facebook”. (Ju3)
Utifrån respondenternas utsagor så har Facebook tillämpats inom och för dessa områden i
utbildningen av den anledning att Facebook och dess tilläggsfunktioner understödjer integration och
kommunikation med klasskamrater när de inte befinner sig på samma plats.
”[...] Det är lättare att plugga och göra arbeten tillsammans och man behöver inte stanna
kvar länge i skolan eftersom att man kan fortsätta arbetet och få hjälp hemifrån”. (Sy3)
Samtliga påpekar att Facebook är en väsentlig del inom kursens gruppmoment. Respondent Sy5
utmärker speciellt detta när hon under sin intervju tillfrågas om hon anser att Facebook har varit ett
väsentligt verktyg inom kursens gruppmoment och säger:
”Ja, jätte! Alltså jag har använt Facebook alltid inom gruppuppgifter och jag vet inte vad
man hade gjort utan det”. (Sy5)
Respondent Sy5 liksom resterande respondenter menar att gruppkonversationer som man kan skapa
på Facebook underlättar planering och genomförandet av grupparbeten när man inte befinner sig i
samma fysiska miljö.

För uppdatering.
Allt eftersom klasskamraterna kommunicerar och delar information inom utbildningens ramar på
Facebook så påpekar tre respondenter (Ju1, Sy4, Sy5) att man ständigt kan hålla sig uppdaterad. En
respondent uttrycker att:
”Det skulle bli svårare att ta kontakt med folk och hålla sig uppdaterad kring det som händer
i skolan utan Facebook, och det skulle bli svårare att genomföra vissa uppgifter”. (Ju1)
Respondent Sy4 och Sy5 påpekar att man via sin mobila enhet erhåller notifikationer över nya
aktiviteter som man får på Facebook. Respondent Sy4 menar att:
”[...] man får notifikationer på mobilen i samma sekund något nytt händer så man håller sig
uppdaterad”. (Sy4)

Ett effektivt, smidigt och bekvämt kommunikationsmedel.
Återupprepande begrepp som effektivitet, smidighet, enkelhet och bekvämlighet nämns under
intervjuerna när de förklarar motiv till varför de använder sig av Facebook inom kursens ramar.
Snabba responstider påpekas även som en fördel till varför de väljer att skriva till klasskamrater på
Facebook. Några tillfrågades vidare kring varför de väljer Facebook framför andra medium (e-mail,
sms-meddelande och telefonsamtal) för att kommunicera med kurskamrater om sina kurser.
Respondent Sy1 och respondent Sy2 uttrycker sig liknande kring detta när de ger en djupare
reflektering över varför de hellre föredrar Facebook framför andra kommunikationsmedel.
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”Jag kan tycka att det kan vara jobbigt att fråga efter nummer och ringa folk jag inte känner
så bra, men på Facebook kan man nå och fråga vem som helst i klassen ändå utan att behöva
varandras nummer”. (Sy2)
I citatet ovan uttrycker respondenten på en bekvämlighetsfaktor. Av den anledning att man inte har
samma relation till alla sina klasskamrater så anser dessa två respondenter att Facebook är ett
bekvämare alternativ i jämförelse med andra medium när det kommer till att kontakta klasskamrater
som man inte har en nära vänskaplig relation med. Båda upplever mail som är ett osmidigt alternativ
med längre svarstider och att ringa samt sms. a som påträngande. Nedanstående citat ger en bra
sammanfattning hur båda nästintill uttalade sig kring detta:
"[...]Om man får en uppgift som man inte riktigt förstår så kan man fråga någon på Facebook
innan man frågar läraren, man kan ju känna sig lite jobbig om man mailar hela tiden och
frågar om massa saker [...] och ska ringa och skicka sms hela tiden så känner man sig också
jobbig [...]sen så har man inte heller allas nummer och det kan kännas personligt att fråga
efter ibland”. (Sy1)
Att skicka iväg ett snabbmeddelande på Facebook till klasskamrater är ett bekvämare och smidigare
alternativ i jämförelse med att skicka iväg sms och/eller ringa eventuellt maila läraren varje gång en
fråga uppstår menar respondent Sy1 och Sy2. Respondent Sy3 i citatet nedan lyfter upp liknande
antydanden när han resonerar över varför Facebook är ett mer väsentligt alternativ än e-mail för att
kommunicera med klasskamrater.
"Det känns som att mail måste ha ett viss format värde med en introduktion och ett avslut. Det
känns också omständligt att svara på ett när det egentligen kanske inte är det. Det är längre
svarstider men med chatten kan man kontakta andra snabbt och få väldigt snabba svar".
(Sy4)

4.3 Hur Facebook används och tillämpats inom utbildningen
I samband med frågan: Vilka funktioner använder du i huvudsak och varför? uttalar samtliga att det är
Facebook-grupper och Facebook-chatten samt de tilläggsfunktioner som erhålls via dessa funktioner
som används och kommer tillhands för att uppfylla olika enskilda-och sammarbets ändamål inom sin
utbildning.

Facebook-grupper i relation till utbildningen
Samtliga säger att de är medlemmar i grupper som har anknytning till deras utbildning. När jag frågar
hur grupperna har kommit till användning så får jag mer eller mindre liknande svar från alla
respondenter.

Grupper för studenter
Mina respondenter berättar att de på början av sin utbildning blev inbjudna till Facebookgrupper som
skapats upp för studenter som är studerande inom samma program och/eller för studenter som
studerar på samma lärosäte. Dessa grupper har kommit tillhands för att få information kring
kommande sociala event utanför studietid och har därför inte någon koppling till självaste
utbildningen. I grupperna delas evenemang och information läggs ut rörande tider och platser för
fester och andra sociala aktiviteter som anordnats.
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“Man får information kring after school event där kåren har gått ut på Facebook och
berättar tider och platser och lägger ut evenemang som man kan välja att delta i [...] “. (Sy4)

Faddergrupp
Två respondenter (Ju3 och Ju4) uttalar sig om en faddergrupp på Facebook. I gruppen kan nykomna
juridikstudenter ställa frågor, ta del av studietips och motta information kring sociala aktiviteter från
juridikstudenter som är på väg att avsluta utbildningen.
”Det är äldre och de har läst några år på juristlinjen eller är på väg att avsluta, så de har ju
erfarenheter och läst det mesta och har tips, studietips och råd. De finns också där för att
knyta band mellan eleverna genom att göra aktiviteter”. (Ju4)

Köp-och sälj grupp
Tre respondenter (Ju1, Ju3 och Ju4) som studerar på samma lärosäte berättar att de är medlemmar i en
köp-och säljgrupp av juridisk kurslitteratur. Dessa tre påpekar att den juridiska litteraturen är väldigt
dyr och att man via gruppen kan sälja kurslitteratur som man har investerat i samt köpa kurslitteratur
för ett billigare pris.
”[...] Man måste hela tiden ha den senaste upplagan och då kan man kan hitta begagnade
böcker från andra som har läst och tentat av kursen". (Ju4)

Klassgrupp
Samtliga nämner under sina intervjuer att de har en intern grupp på Facebook med sin klass, en
klassgrupp som skapats upp i samband med utbildningens start fart. Sy3 är den respondent av mina
respondenter som var den student i sin klass som administrerade upp sin klassgrupp. Respondenten
tillfrågas i samband med detta vad syftet bakom klassgruppen var och säger såhär:
”Jag skapade vår klassgrupp i ettan, så jag drog ihop våran klass och det var mest för
samhörighet och få liksom bättre koll på klassen, för att lägga ut information och om någon
behövde hjälp och så”. (Sy3)

Samma respondent påpekar vidare att:
”Gruppen var mest aktiv i ettan nu är den inte lika aktiv skulle jag säga... eller den används
ju inte så mycket nu för plugg [...] man har grupperat sig med olika kompisar och då blir det
att man frågor de oftast”. (Sy3)
Samtliga förutom en (respondent Ju2) påpekar att aktiviteter i gruppen har minskat med tiden.
Respondent Sy5 säger att klassgruppen var ett alternativ att kunna ställa sina frågor i och fråga efter
gruppmedlemmar inför grupparbeten när man inte kände någon.
Respondent Sy5 liksom respondent Sy3 och Ju1 menar vidare att man med tiden har lärt känna
klasskamrater och har i följd därav vid olika tillfällen under studietiden skapat kontakt med varandra
på Facebook.
Då man har klasskamrater som ”vänner ” så har behovet att lägga ut sin fråga i ett gemensamt
utrymme som klassgruppen eliminerats då interna konversationer även kan ske med klasskamrater via
chatten. Respondent Sy5 uttrycker detta såhär:
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”[...] Så man känner sig inte beroende av att ställa en fråga där, alltså att annonsera och
lägga ut ett meddelande som alla kan läsa, man kan skriva till klasskompisar i chatten istället
om det inte är något som rör hela klassen [...]”. (Sy5)
Tre respondenter (Ju1, Ju3 och Ju4) påpekar att det sällan läggs upp något i deras respektive
klassgrupp och har därför under sina intervjuer inte mycket att tillägga inom denna punkt. Resterande
respondenter ger mer eller mindre liknande utsagor hur klassgruppen har kommit att tillämpas i
utbildningen.
Respondent Ju2 utrycker sig såhär när hon förklarar hur hennes klassgrupp har kommit till
användning:
”Det är när man har frågor på en uppgift som man inte riktigt förstått eller om man undrar
något t.ex. när nästa lektion är. Det handlar oftast om utbildningen och ibland kan det också
vara typ att hitta på något tillsammans [...] men det är oftast allmänna frågor kring uppgifter
inom kurser som de flesta undrat om”. (Ju2)
Respondent Sy4 (klasskamrat med Sy1 och Sy2) uttryckte sig inom samma fråga såhär:
”Vi brukar dela information på t.ex. event, och vi brukar dela tips för att öka kunskapen om
t.ex. programmering då kan t.ex. en artikel, ett klipp, eller en webbsida länkas till gruppen så
att man ska lära sig mer. Om inte det så kan det handla om att någon har en fråga angående
en uppgift, då kan det ställas där… eller om det är information som någon har mail på och
som de anser är en allmän fråga visar då lärarens svar i gruppen så att andra kan slippa
skicka mail till samma lärare gällande samma fråga”. (Sy4)
Respondent Sy1 (klasskamrat med Sy2 och Sy4) säger att:
”Det kan var någon uppgift som man tyckt har varit svår och så har den frågan dykt upp i
klassgruppen eftersom att flera har haft problem med samma uppgift”. (Sy1)
Respondent Sy2 tar upp ett exempel som:
”När vi t.ex. hade en programmeringskurs i Python som man hörde att många hade svårt med
för att det var helt nytt så hittade jag t.ex. en tutorial som jag dela med i gruppen så att alla
kan se det”. (Sy2)
Förutom att dela information och ta upp kurs frågor i gruppen så säger Respondent Sy5 att det oftast
läggs ut gamla tentor i hennes klassgrupp som klasskamrater har fått tag i och valt att dela med sig
där. En annan respondent (respondent Sy3) berättar att det sällan läggs upp något i gruppsidan och
när det väl har gjorts har det varit:
”Mest generell information som t.ex. påminnelse om att man ska registrera sig på kurserna,
studie försäkran och så. Påminnelse att anmäla sig till tentan, sen så event typ som händer
runt campus, även videoklipp på tips”. (Sy3)
Respondent Sy3 berättar att kommunikation med klassen sker mer frekvent i den gemensamma
chatten i klassgruppen. Respondenten tar under sin intervju upp ett exempel och kommenterar (i
nedanstående citat) att det är smidigare att skriva direkt i chatten för att ha diskussioner kring frågor
och/eller då man behöver någon form av information snabbt.
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”Vi skriver om det är något man undrar över och när man behöver snabba svar [...] Nyligen
var det många i klassen som hade problem att komma in på fronter och behövde
instuderingsfrågorna så då delar vi t.ex. filen på instuderingsfrågorna där i chatten så
kommer alla åt det”. (Sy3)
I citaten ovan berättar respondenter att klassgruppen används mer eller mindre för att dela
information till hela klassen. Detta inkluderar kursrelaterad information som berör majoriteten i
klassen samt tips och svar på frågor och funderingar kring bland annat kursuppgifter som majoriteten
i klassen haft svårt och behövt hjälp med. Respondenter säger att de själva och/eller klasskamrater
lägger upp sådant man är medveten kan vara till nytta och intressant för hela klassen.
Att planera klassträffar för att umgås i andra sammanhang var även något som flera uttalade sig kring
under sina intervjuer. Respondent Sy1 säger att aktiviteter med klassen brukar styras upp i gruppen i
samband med att en kurs avslutas. I och med att klasskamraterna finns samlade i ett gemensamt
utrymme så blir det enkelt att nå ut med information till alla samtidigt säger respondent Sy1.

Facebook inom kursens ramar
Samtliga nämner att de använder Facebook för att kontakta klasskamrater rörande sina frågor och
funderingar som uppstår inom kursens ramar. En följdfråga ställs för att ta reda på vad för frågor det
rör sig om. En respondent svarar såhär:
”Det kan vara frågor om en uppgift eller att man undrar något så kan man tipsa och länka
t.ex. en artikel där man kan läsa kring det man undrat om. Om jag har varit sjukt så har jag
kunnat ta reda på vad jag missat, man kan fråga någon i klassen eftersom att man har
varandra där… så får man reda på det”. (Ju4)
I citatet ovan påpekar respondenten att han har kunnat ta reda på information som han gått miste om
vid frånvaro från schemalagda undervisningar. Respondent Ju1 nämner ”vilka lektioner är
obligatoriska?” och ”vad får man ha med sig till tentan?” som exempel på frågor. Respondent Ju2 tar
under sin intervju exempel på frågor som rör kursens schemaläggning och säger att det kan vara
frågor som ”i vilken sal ska vi vara i? ” och ”när börjar vi”. Respondenten kommenterar även:
”Om jag inte har hunnit kolla när vi börjar eller vilken sal vi ska vara i så brukar jag alltid
fråga någon i klassen på Facebook ”. (Ju2)
Här uttrycker respondenter att det kan röra sig kring allmän kursrelaterad information. Alla
respondenter berättar vidare vid något tillfälle under sina intervjuer att de under kursensgång i
relation till sina studier mer eller mindre vänder sig till Facebook för att kontakta sina klasskamrater
när de har frågor och/eller behöver hjälp inom kursmoment då de inte befinner sig i samma miljö.
Några påpekar att de även själva brukar bli kontaktade av klasskamrater som har haft frågor och/eller
behövt hjälp inom kursmoment.

Facebook i relation till studierna
Några tar upp scenarion när Facebook har kommit tillhands för de och för deras klasskamrater i
relation till programmets kurser. Respondent Sy5 berättar under sin intervju om ett scenario där
hennes klasskamrat befann sig i utlandet under samma vecka som en labbrapport i kursen skulle
lämnas in:
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”Vi hade en uppgift där vi var tvungna och använda ett program i en labb som vi då hade,
och hon kunde inte använda programmet från Spanien eftersom det inte funkade på hennes
dator”. (Sy5)
Programmet som behövdes för att kunna slutföra labbrapporten funkade inte på klasskamratens dator.
Respondenten förklarar att klasskamraten därför skrev till henne på Facebook för att kunna få hjälp
att lösa detta:
”[...]Hon skrev till mig på Facebook och hade panik så då skickade jag mitt arbete där i
chatten så att hon kunde få svar på frågorna som hon inte kunde få svar på”. (Sy5)
Respondent Ju1 tar upp ett scenario när Facebook kom till användning inom rollspel som är en
undervisningsform inom juristutbildningen. Inför ett rollspel blir man indelade i små grupper och
tilldelas roller som finns närvarande under en rättegång. Studenterna får en påhittad händelse och
olika uppgifter beroende på roll som tilldelats utav läraren. Respondenten hade i ett rollspel fått rollen
som försvarsadvokat där hon inte kände studenterna som hon skulle spela mot. Hon ville få tag på
studenten som hade fått rollen som åklagare för att på bästa sätt kunna förbereda sig själv med frågor
och argumentationer inför rättegångsspelet. Respondent Ju1 förklarar att hon i samband med detta
kunde nå personen på Facebook och att informationen hon där fick var värdefull för hennes
förberedelser:
”Eftersom att jag visste vad personen hette så kunde jag hitta henne på Facebook och skicka
ett meddelande. Jag fick svar ganska snabbt och så kunde jag förbereda mig med frågor inför
rättegångsspelet [...] Jag skulle ha jätte svårt att klara detta moment om jag inte hade fått
den informationen som jag fick”. (Ju1)
Två respondenter (Sy1 och Sy2) som går i samma klass nämner att ett fåtals kurser inom programmet
har varit distansbaserad. Tillskillnad från schemalagd undervisning så sker distansundervisningen via
webben. Respondenterna (Sy1 och Sy2) säger att de under kursensgång har kunnat få frågor och
funderingar besvarade genom att kommunicera med klasskamrater på Facebook. Respondent Sy2 tar
under sin intervju upp följande exempel:
”I en distanskurs så behövde vi lära oss olika beräkningar, då skrev jag till en i klassen i
chatten och fick ett Youtube-klipp på en tutorial som förklarade det jag behövde få hjälp med
att förstå”. (Sy2)
I citatet ovan nämner respondenten hur han fick förklaring på sin fråga. Klasskamraten som blev
kontaktad bifogade en länk till ett videoklipp som innehöll en tutorial (handledning på svenska) som
var relaterad till vad respondenten efterfrågade förklaring på.
Respondenterna (Sy1 och Sy2) förklarar vidare under sina intervjuer att det är
programmeringskurserna i programmet som de själva och de flesta i deras klass upplever som
utmanande. Programmeringskursernas fokus ligger på att lösa praktiska programmeringsproblem. En
examinationsform som förekommer är laborationer som består av programmeringsuppgifter. Under
labbtillfällena finns kurskamrater, elevassistenter och kursansvarig närvarande för att svara på frågor
och hjälpa till. Båda förklarar att de ofta har frågor och behövt hjälp utanför labbtillfällena, och att de
därmed har kunnat vända sig till sina klasskamrater på Facebook för att få svar på frågor för att på så
vis få den hjälp de behöver för att genomföra lappuppgifterna hemifrån. Nedanstående citat
sammanfattar bra vad samtliga två respondenter förklarade:
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”Det har hänt flera gånger att jag inte förstått och gjort fel när jag har fått problem hemifrån i
en programmeringsuppgift, då har jag kunnat skriva på Facebook och få hjälp av andra i
klassen och så har jag kunnat fortsätta vidare”. (Sy1)
Samma respondent nämner ett exempel som:
”Inom en programmeringskurs så förstod jag t.ex. inte en uppgift och då fick jag ett Youtubeklipp av en i klassen på en tutorial som förklarade och visade hur man gör”. (Sy1)
Respondent Sy4 säger att han inte har haft lika svårt för programmering och har därför inte behövt
samma stöd utanför labbtillfällen för att genomföra och slutföra lappuppgifter som klasskamraterna
(respondent Sy1 och Sy2) påstår sig behövt. Respondenten påpekar däremot att han vid flertals
tillfällen i samband med programmeringskurser blivit kontaktad av klasskamrater på Facebook som
behövt hjälpt och haft frågor just rörande examinationsuppgifterna. När jag frågar respondenten vad
det kan röra sig om för frågor och hur han har hjälpt till så säger han såhär:
”Det kan vara en fråga hur jag gav mig åt för att lösa något... det kan vara något steg man
fastnat på och då förklarar jag det så att de förstår. Ibland när jag känner att ja inte har tid
så kan jag ha delat en länk från en sida där de kan få förklaring på det, men om dem inte
förstår så brukar det bli bättre att jag försöker förklara”. (Sy4)
Respondent Sy5 tar upp ett scenario från ett kursmoment som de flesta i hennes klass hade svårt med.
Studenterna skulle inom denna kurs lära sig att konvertera decimaltal till binärtal. Respondenten
berättar att läraren försökt under undervisningstillfällen förklara tillvägagångsättet men att hon och
flera klasskamrater fortfarande upplevde det krångligt att förstå. I samband med detta hade en
klasskamrat hittat och delat ett videoklipp i klassgruppen som visade och förklarade
tillvägagångsättet på ett sätt som underlättade för henne att förstå:
”Det var en i klassen som hade hittat ett klipp från Youtube och delade med sig den då i
klassgruppen som var hur bra som helst så man verkligen förstod hur man gör”. (Sy5)
Respondent Sy5 och respondent Ju1 berättar under sina intervjuer att de har en chattgrupp skapad på
Facebook med några vänner i klassen. I relation till utbildningen används chattgruppen för att
samverka kring kurs frågor. Klasskamraterna ställer och besvarar varandras frågor och har
diskussioner kring kursrelaterade ämnen.
Respondent Sy5 kommenterar att de brukar dela gamla tentor och förbereda sig inför examinationer
genom att förhöra varandra:
”[...] Vi skickar gamla tentor att öva på. Om det är något som man inte riktigt förstår och har
frågor så ställer man frågorna. Inför en tenta brukar vi förhöra varandra om det är korta
frågor, och om det är längre frågor så brukar vi oftast föra diskussioner kring frågan”. (Sy5)

I samband med kursens gruppmoment
Mycket av de arbeten och uppgifter som tilldelas inom kurser inom respektive utbildningsprogram
brukar göras i grupper. Samtliga uppgav tidigt under intervjustudiet att en stor anledning till varför de
använder Facebook i relation till sin utbildning är för att de tillämpar Facebook inom dessa
kursmoment. Respondenterna ger mer eller mindre identiskt lika utsagor när de besvarar
frågeställningen: Använder du dig av Facebook inom gruppuppgifter? Om ja, hur brukar ni samverka
via Facebook:
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”Vi kör gruppchatt på Facebook”. (Sy3)
När grupparbeten inleds skapas det upp chattgrupper på Facebook för att under arbetets gång ha ett
privat utrymme att kunna samverka och kommunicera i. I chattgruppen planeras dagar och tider för
att träffas och arbeta med uppgiften som gruppen tilldelats. När gruppen inte kan träffas eller
övertiden som spenderats för att arbeta med uppgiften efter undervisningstiden inte har räckt till så
fortsätter de arbetet hemifrån och håller varandra underrättade kring det arbete som görs. I chatten
planeras arbetets upplägg när de fysiskt inte befinner sig på samma plats. Respondenter berättar att de
brukar börja med att dela upp arbetet för att sedan dela med sig av sin del i chattgruppen så att
resterande gruppmedlemmar kan komma med feedback. Klasskamraterna ställer och besvarar
varandras frågor, delar filer och externa länkar där tips kan hämtas som är relaterad till uppgiften.
Citatet nedan ger en bra sammanfattning hur samtliga mer eller mindre uttalade sig kring detta.
”Om man har en projektgrupp så planerar man när man ska ses och vad man ska göra, och
även dela filer med varandra. Word filen man arbetar med kan skickas där i gruppen, så har
man gjort något så kan man skicka det där så kommer alla åt det”. (Sy1)
Kurser inom respektive utbildningsprogram består ofta av gruppundervisningar i seminarieform.
Facebook är av denna anledning är ett återkommande verktyg som används för at understödja
genomförandet förklarar respondenter. Respondent Ju1 säger att kurserna på programmet handlar
mycket om att analysera, föra argument och lösa olika juridiska problem tillsammans i grupper.
Respondent Ju4 och respondent Ju1 berättar under sina intervjuer att man inom gruppmomenten
tilldelas en seminariegrupp där man blir indelade i ytterligare mindre grupper som de kallar för
basgrupper. Respektive basgrupp får uppgifter oftast om ett fall där gruppens uppgift är att komma
fram till ett gemensamt beslut hur uppgiften ska lösas. Respondent Ju1 säger att det är viktigt att man
för samma argument när man sedan ska redovisa sin basgrupp och påpekar att:
”Det kan också bli så att man hamnar i grupp där folk jobbar efter skolan som har grejer att
göra och då brukar vi diskutera frågorna i chatten”. (Ju1)
Respondenterna (Ju1 och Ju4) säger att de via Facebook kan komma fram till ett gemensamt beslut i
grupp hur uppgiften ska lösas samt förbereda sig inför kommande seminarium:
”Vi brukar börja med att dela upp uppgiften över det man ska göra, sen behöver man hjälp så
kan man skriva i chatten [...] När man har gjort sin del så delar man dokumentet där så att
andra i gruppen kan läsa det och komma med sina åsikter om något bör ändas, sen vem som
ska säga vad på seminariet och om vi ska säga något mer och så”. (Ju4)
”Vi kommer med förslag t.ex. Hej, det här är mina argument, här är mina dokument, mina
föreläsningsanteckningar… så delar vi filer och har diskussioner”. (Ju1)
Två respondenter (Sy2 och Sy5) som studerar samma utbildningsprogram från två olika lärosäten
berättar att de i ett fåtal enstaka fall även har använt sig av en Facebook-grupp inom grupparbeten.
Både hade tillämpat en intern grupp inom ett kursmoment där uppgiften var att med kod bygga upp
en hemsida. Respondent Sy2 motiverar i nedanstående citat varför en Facebook-grupp i detta fall
valdes.
”Det var många och stora filer vi fick jobba med [...] Vi delade med oss det vi hade gjort i
gruppen… Vi jobbade med många filer och delade bilder så därför valde vi en Facebook-
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grupp i detta fall istället då det är större så är det lättare att hitta och söka tillbaka än i
chatten eftersom att den är betydligt mindre”. (Sy2)
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5. Analys och diskussion av resultat
I detta kapitel analyseras resultaten och diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den
tidigare forskning som presenterats inom samma ämnesområde. Resultaten tolkas vidare och sätts i
relation till de teoretiska utgångspunkterna.

5.1 Sammanfattning av resultat i relation till tidigare forskning
Resultat från denna studie kan ses i likhet med tidigare forskning som identifierat potentiella fördelar
och användningsområden av Facebook. Studenterna i denna studie var ägare av en laptop samt en
smartphone. Detta kan ses i likhet med resultatet från ECAR (2014) där majoriteten av
universitetsstuderande i USA har visat sig vara ägare av en laptop och en smartphone. Dagens
studenter behärskar den teknik som finns i dagens moderna samhälle, har en dator samt äger en
smartphone som ständigt kan vara med en överallt. Under dessa förutsättningar så kan de med
tillgänglighet till internet ha åtkomst till Facebook och interagera med klasskamrater vart de än
befinner sig.
Precis som internationella studenter så har studenter i denna studie integrerat Facebook i sitt
akademiska liv. Towner & Munoz (2009) hade i sin undersökning identifierat användning av
Facebook för både informella och formella ändamål bland universitetsstuderande i USA (se kapitel
2.2, tabell 1 och 2). Dessa användningsområden av Facebook bland studenter liksom identifierade
användningsområden av Facebook i undersökningar bland studenter genomförd av ECAR (2008),
Madge et al, (2009) samt Wesseling (2012) (se kapitel 2.2) kan ses i korrelation till hur studenter i
denna studie har använt Facebook under sin studietid (se kapitel 4.3). Samtliga nio studenter hade ett
gemensamt förhållningssätt till hur de tillämpat Facebook för olika ändamål inom kursens ramar. De
var väl mån om fördelar som kan nyttjas och hade positiva attityder gentemot Facebook i
utbildningen.
I samband med Towner & Munoz (2009) undersökning hade 66% bland 283 studenter i USA använt
Facebook för att hitta andra studenter i sina kurser. Studenterna i denna studie påpekade just att man
kan konstatera att nästintill alla finns på Facebook idag. Det sociala nätverket är ett öppet nätverk för
allmänheten där en persons för och-efternamn tillhör offentlig information, därav påpekade
respondenter att Facebook är ett enkelt och bekvämt alternativ att skapa och bibehålla kontakt med
andra i klassen som man annars inte har en nära kontakt med (se s.18). Boyd & Ellison (2008)
förklarade just att lägga till någon som vän på Facebook är ett sätt att skapa och behålla nya
kontakter.
Pempek et al. (2009) undersökte studenters generella användning av Facebook där resultat visade att
interaktioner med vänner på Facebook gjordes mer frekvent i ett offentligt utrymme än interna
utrymmen. Resultat från denna studie visade dock frekvent användning av interna
kommunikationsutrymmen mellan studenter. Lampe et al (2008) menade just att normer för hur
Facebook används kan ändras med tiden. Studenterna lägger till varandra på Facebook och bibehåller
kontakt med varandra via chattfunktionen för att ha interna konversationer kring kursrelaterade
ämnen, en-till-en eller en-till-flera. Att använda Facebook för att kommunicera med andra studenter
kring kursrelaterade ämnen bekräftades även i de internationella undersökningsresultaten från ECAR
(2008), Madge et al. (2009) och Wesseling (2012).
Det framgick tydligt att det sociala nätverket flitigt kommer tillhands inom grupparbeten. I samband
med studenters uttalanden tyder det på att det sociala nätverket är ett hjälpfullt verktyg inom speciellt
dessa moment för att fastställa möten och kollaborera med flera när man inte befinner sig på samma
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plats. I resultatredovisningen framgår det att studenter i samband med grupparbeten använder sig av
chattgrupper för att under kursmomentets gång ha ett internt utrymme att hålla varandra underrättade
om det arbete som görs. Tilläggsfunktioner nyttjas för att bifoga filer och dela externa länkar som är
relaterad till uppgiften. Ett exempel på detta från resultatredovisningen kan ses i relation till följande
förklaring:
”Om man har en projektgrupp så planerar man när man ska ses och vad man ska göra, och
även dela filer med varandra. Word filen man arbetar med kan skickas där i gruppen, så har
man gjort något så kan man skicka det där så kommer alla åt det”. (Sy1)
Detta citat kan kopplas till tidigare forskning från Towner & Munoz (2009) och Madge et al. (2009)
som i sina undersökningar även har identifierat användning av Facebook för att kollaborera inom
kursens gruppmoment. Wesseling (2012) som belyste vilka aktiviteter som bedrivs på Facebook
bland studenter hittade akademiska ändamål av Facebook för att bl. a dela arbeten, vilket är en
aktivitet som nämns i ovanstående citat.
Mina respondenter berättade hur en intern klassgrupp mer eller mindre har använts under studietiden.
Att klassgruppen med tiden hade blivit mindre aktiv påpekade även majoriteten. Det är nämligen
studenterna i klassen själva som står för den information som läggs ut i gruppen. Då information
sprids snabbt på Facebook så kan studenten med fåtals klick dela samt motta information till och från
klasskamrater. Stirling (2014) påpekade just att en intern grupp kan användas utanför studietid för att
få svar på frågor, hjälp och feedback. I relation till intervjuuttalanden så har klasskamrater delat med
sig väsentlig information, tips och svar på frågor kring kursuppgifter som majoriteten i klassen haft
funderingar kring och kan ta del utav. Respondenter påstod att de delat och/eller fått tillgång till
hjälpfulla tips, påminnelser och information i relation till utbildningen. Detta kan vidare kopplas till
Wesseling (2012) där studenter i undersökningen hade bekräftat använda sig av Facebook för att
erhålla och tillhandahålla information. Stirling (2014) och Madge et al. (2009) poängterade att
Facebook kan fungera som ett socialt-och akademiskt stödverktyg. Detta är något jag kan hålla med
om då jag utifrån intervjuuttalanden även ser en positiv och villig sida från studenter att vilja hjälpa
varandra. Detta kan ses i relation till nedanstående citat:
”När vi t.ex. hade en programmeringskurs i Python som man hörde att många hade svårt med
för att det var helt nytt så hittade jag t.ex. en tutorial som jag dela med i gruppen så att alla
kan se det”. (Sy2)
Ett intressant uttalande var användandet av videoklipp som endast respondenter från det
systemvetenskapliga programmet nämnde att de tagit del utav och/eller delat med sig av via
Facebook till klasskamrater. I citaten ovan nämnde respondent Sy2 på ett videoklipp som han hade
hittat och valt att dela med sig då han hade hört att flera av hans klasskamrater också hade upplevt
utmaningar i kursen. Videoklippen har varit som nämns i ovanstående citat på handledning (eng.
tutorials) och har använts för att lära sig mer om något och/eller för att få något förklarat inom
programmets kurser.
Samtliga nio studenter var vidare medlemmar i grupper som bland annat la ut information kring
sociala evenemang som anordnas av studenter för studenter. Användandet av Facebook-grupper
bland studenter för att få information kring sociala evenemang identifierades även i undersökningen
genomförd av Madge et al. (2009). Vidare uttalade respondenter från juristprogrammet om en
faddergrupp där nykomna juridikstudenter har möjlighet att ta del av studietips och andra smarta råd
från studenter som håller på att avsluta utbildningen. Respondenter från juristlinjen uttalade sig även
om en köp-och säljgrupp av begagnad kurslitteratur. I gruppen kan de få kontakt med andra studenter
från samma utbildningsprogram som vill köpa och/eller sälja kurslitteratur till ett rabatterat pris.
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5.2 Sammanfattning av resultat utifrån studiens teoretiska
utgångspunkter
5.2.1 Resultatredovisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv
Inom det sociokulturella perspektivet betonas centrala begrepp som ”medium” och ”artefakter” till
hur människan förmedlar och inhämtar information (Säljö, 2014). Inom ramen för studien så används
Facebook som medium och är länken mellan de digitala artefakterna som studenter använder för att
nå sina respektive klasskamrater. Resultatredovisningen visar att Facebook använts bland studenter i
relation till studiearbeten för att nå ut till klasskamrater vid den tidpunkt man kört fast på en uppgift
och inte befinner sig på samma plats som klasskamrater eller kurslärare. Respondenter har genom
interaktion med sina klasskamrater på Facebook fått olika förklaringar, tips och råd som har lett till
att de kunnat få svar på sina funderingar och få förståelse inom kursmoment som de tidigare behövt
förklaring inom. Ett exempel på detta kan ses i följande citat:
”Det har hänt flera gånger att jag inte förstått och gjort fel när jag har fått problem hemifrån
i en programmeringsuppgift, då har kunnat skriva på Facebook och få hjälp av andra i
klassen och så har jag kunnat fortsätta vidare”. (Sy1)
För att lösa ett av sina problem inom kursen har respondenten vänt sig till Facebook för att kontakta
klasskamrater. Detta kan kopplas till Wesseling (2012) där studenter i undersökningen hade använt
Facebook för akademiska ändamål som inkluderade lärande och problemlösning. Samtliga nio
studenter liksom internationella studenter i tidigare undersökningar har även använt Facebook för att
samarbeta inom grupparbeten. Respondent Ju1 påpekade just att ett förekommande moment inom
utbildningens kurser är att lösa olika juridiska problem tillsammans i grupper därav Facebook hade
använts för att lösa uppgifter på distans (se sida.30). Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin
då samspel ligger centralt för människans lärande.
Lärandet som sker på Facebook tyder dock inte på ett formaliserat lärande då det sker informellt
utanför undervisningstillfällena i det vardagliga livet spontant, planerat eller omedvetet. Madge et al.
(2009) påpekade just att Facebook tillhandahåller virtuella utrymmen som kan bidra till det
informella lärandet. Ett exempel som visar på detta är när Respondent Sy5 berättade ett scenario där
hon i ett kursmoment skulle lära sig att konvertera decimaltal till binärtal (se s.26). Respondenten
uttryckte:
”Det var en i klassen som hade hittat ett klipp från Youtube och delade med sig den då i
klassgruppen som var hur bra som helst så man verkligen förstod hur man gör”. (Sy5)
Detta scenario tyder på att studenter kan tillägna kunskaper eller färdigheter inom ett kursområde från
den formella undervisningen.

5.2.2 En analysmodell över studenternas användning av Facebook
Utifrån min forskningsfråga och det designvetenskapliga perspektivet kring begreppet 'IS-artefakten'
så har jag gjort en visualiserad modell på hur de tre artefakterna kan integrera och kombinera till en
helhet som är större en summa av dess del.
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IS-ARTEFAKT
Studenters användning av Facebook inom högre utbildning
Respondenter

Tekniska artefakten
Digitala artefakter

Skriftlig information

Smartphone
Laptop

Kurs-studierelaterad
information
Informell hjälp och råd
Sociala aktiviteter

JU
Ju1, Ju2, Ju3, Ju4

Informationsartefakten

Studenter använder Facebook inom
utbildningen för att ha kontakt med
kurskamrater - för att
kommunicera, dela information
samt för att samarbeta.
När studenterna använder
Facebook inom utbildningen är
det främst för att:

Elektroniska artefakter
Facebook-funktioner
Filer
Externa länkar

Sociala artefakten

Innehållet i elektroniska
artefakter

•
•

•
Icke-digitala artefakter
Kurslitteratur
Tekniska artefakter

SY
Sy1, Sy2, Sy3, Sy4, Sy5

Få tillgång till information.
Få tillgång till hjälp (tips
och råd) inom
kursuppgifter.
Planera och genomföra
kursarbeten.

Innehållet i kurslitteraturen

Informationsartefakter

Digitala artefakter

Skriftlig information

Smartphone
Laptop

Kurs-studierelaterad
information
Informell hjälp och råd
Sociala aktiviteter

Elektroniska artefakter
Facebook-funktioner
Filer
Externa länkar
(Videoklipp)

Innehållet i elektroniska
artefakter

Figur 1 visar en visualiserad figur över hur Facebook kan ses som en IS-artefakt när studenter använder sig av
Facebook i utbildningskontext.

Lee et al (2015) påpekade att informationsteknik är en delmängd av ett informationssystem och bör
därför ses från ett större perspektiv där IS-artefakten ses som det stora systemet som är större än
summan av dess delar. Genom att ha illustrerat en analysmodell över hur studenter använder
Facebook i praktiken inom sin utbildning så har jag kunnat se Facebook som ett större system utifrån
ett större perspektiv än bara Facebook som en IT-artefakt i sig (se Figur. 1).
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Studenter använder tekniska artefakter som både är digital och elektronisk i sin karaktär. Lee et al.
(2015) menar att de tekniska verktygen finns färdiga att användas för att lösa ett problem, uppnå ett
mål eller tjäna ett syfte. Via de digitala artefakterna kommer studenten åt de elektroniska artefakterna.
Studenter delar information artefakter i form av skrift och elektroniska artefakter som innehåller
information artefakter (se Figur .1). Utbytet av information artefakter skulle inte vara möjligt utan
den sociala artefakten som består av interaktioner mellan individer för att lösa ett av sina problem,
uppnå ett av sina mål eller tjäna ett av sina syften (Lee et al. 2015).
I denna studie hänvisar den sociala artefakten till studenternas tillgänglighet och deltagande på
Facebook - för att lösa ett av sina problem, uppnå ett av sina mål eller tjäna ett av sina syften i
utbildningskontext, där de tekniska artefakterna används för att stödja dessa ändamål. Den tekniska
artefakten möjliggör existensen av information artefakten, men utan den sociala artefakten så skulle
inte informationsflödet via tekniska artefakter ha kommit till existens eller ha kunnat användas inom
utbildningen, då det är studenternas deltagande på Facebook som möjliggör att olika former av
grupparbeten kan genomföras och att frågor och funderingar som rör utbildningen kan bli besvarade.
Goldkuhl (2013) menar att tekniken används för att kommunicera-och förmedla information med
varandra. När studenter använder Facebook som elektronisk artefakt och integrerar med varandra
med hjälp av digitala artefakter så utgörs den sociala artefakten som möjliggör utbytet och tillgången
av ytterligare elektroniska artefakter och information artefakter. Dock så är det innehållet i de
elektroniska artefakterna som delas mellan studenterna som är det väsentliga, det vill säga
informationen som finns tillgänglig i de elektroniska källorna som delas.
Sammanfattningsvis utifrån analysmodellen så är det användandet av tekniska artefakter i
kombination med både information artefakten och den sociala artefakten som tjänar till ett syfte för
studenten att använda sig av Facebook inom sin utbildning, vilket utifrån analysmodellen tyder på att
vikten därmed ligger i information artefakten och den sociala artefakten. Likt Goldkuhl (2013)
uttalande så ligger inte värdet i de tekniska artefakterna utan värdet kommer när tekniken används i
sociala sammanhang.
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6. Slutsats och reflektioner
Detta kapitel ämnar till att presentera en sammanfattad slutsats utifrån teorin, resultatredovisningen
och analysen som gjorts, därefter presenteras studiens kunskapsbidrag samt reflektioner angående
metodvalen som gjorts. Kapitlet avrundas med förslag på vidare forskning.

6.1 Sammanfattande slutsatser
Frågan som analyserades för att svara på är:
- Hur använder studenter sig av Facebook inom utbildningen?
Resultat från denna studie erhåller en djupare inblick över hur plattformen har använts i olika
sammanhang bland studenter och visar därmed hur det sociala nätverket kan komma till användning
och stödja utbildningen. Resultat som framgick fann många likheter till tidigare forskningsresultat
som hittats inom området (se avsnitt 5.1). Studenter använder interna virtuella utrymmen på
Facebook för att kommunicera och kollaborera med klasskamrater samt för att dela och motta
information inom utbildningen. Universitets- och högskoleutbildningar omfattar mycket individuellt
arbete likaså grupparbeten där Facebook kan tillämpas för att underlätta studier hemifrån. Efter att ha
belyst tidigare, relaterad forskning och tolkat studiens analys och teoretiska återkoppling av
resultatredovisningen så kan jag konstatera i likhet med tidigare forskare (se kapitel 2.2) att det finns
flera fördelar med Facebook som studenter kan nyttja för att tillgodose akademiska likaså sociala
behov.

Med teoretiskt stöd från det sociokulturella perspektivet
Studenter kan utbyta information och delar med sig av sina färdigheter från deras erfarenheter till
varandra genom skrift och externa länkar inom interna utrymmen som finns på Facebook. Det sociala
nätverket kan ses som en virtuell mötesplats som möjliggör och stödjer ett informellt lärande likaså
ett flexibelt lärande. Genom användning av Facebook gränssnittet kan de självmant genom samspel
med sina klasskamrater underlätta sina studiearbeten och ta till sig informellt lärande och tillägna sig
kunskaper eller färdigheter i ett ämnesområde från den formella utbildningen.

Med teoretiskt stöd från det designvetenskapliga perspektivet 'IS-artefakten'
Det är information som efterfrågas och möjligheten till samverkan med klasskamrater som är det
primära för studenten att använda sig av Facebook inom utbildningen. Det är därmed användandet av
tekniska artefakter i kombination med både information artefakten och den sociala artefakten som
tjänar till ett syfte för studenten att använda sig av Facebook i relation till utbildningen.

6.2 Kunskapsbidrag
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka hur studenter inom högre utbildning använder sig av
Facebook i relation till sin utbildning. Syftet var att bidra med ett nytt kunskapsbidrag till den
relaterade forskningen som identifierats inom ämnesområdet. Genom att ha undersökt hur nio
studenter har förhållit sig till Facebook inom sin utbildning så har denna studie därmed bidragit till
den övergripande kunskapsbasen med en djupare inblick på hur Facebook används och tillämpas för
att tillgodose personliga likaså gruppändamål inom kursens ramar. Då tidigare undersökningar har
belyst användningsområden hur en viss funktion har och kan tillämpas inom utbildningen och ringat
information om flera undersökningsenheter så har denna studie kompletterat med djupare information
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från färre undersökningsenheter. Detta har bidragit till en rikligare beskrivning kring hur Facebook
används och kan tillämpas i praktiken hos studenter, mellan studenter i relation till deras utbildning.
Flera av de resultat jag fick fram från denna svenska studie återspeglar även internationella
studieresultat från tidigare undersökningar som gjorts inom samma ämnesområde, därmed stödjer
resultaten inom denna studie tidigare resultat från internationell forskning som tillämpat andra
metoder. Genom att ha tillämpat en deduktiv ansats med stöd från litteraturstudier så har jag även
kunnat testa befintliga teorier vilket givit teoretiskt bidrag (se kapitel 6.1).

6.3 Metodreflektion
Efter att ha genomfört valda metoder för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågan så vill jag med
en självkritiks ställningstagande påpeka svagheter och vad jag kunde ha gjort annorlunda i mitt
arbetets sätt.
Något som jag i efterhand insåg att jag kunde ha gjort annorlunda till det bättre var i mina
förberedelser inför intervjuerna. En svaghet med mitt arbetssätt ligger i att jag inte provade
intervjuguiden inför de fastställda intervjuerna. Då ingen provintervju genomfördes så gav jag mig
ingen möjlighet till att ifrågasätta valda fördefinierade frågor. Jag anser därmed att min intervjuguide
kunde ha utvecklats till det bättre då jag under intervjutillfällen även märkte att flera frågor gick in i
varandra. Jag kunde även uppleva vissa intervjuer som passiva vilket till följd kan ha påverkat
kvalitén i vissa intervjuer. En del hade även mer att tillägga än andra därav ställdes fler frågor till
vissa och färre till andra. En svaghet med detta som jag kan uppleva och ifrågasätter mig är om det
kan finnas information som jag inte lyckats få fram.
Med brister i mitt genomförande framkom svårigheter när jag skulle bearbeta och sammanställa
intervjumaterialet. Det som underlättade processen var att samtliga intervjupersoner höll sig inom
samma områden när de gick in i de olika frågorna. Detta gjorde att jag kunde gruppera data och skapa
anpassningsbara kategorier där korta uttalanden även kunde styrkas av de längre.

6.4 Förslag till vidare forskning
Facebook är idag världens största sociala nätverk och har en global dominans bland studenter. Med
tanke på Facebooks popularitet så anser jag att det är ett aktuellt och intressant ämne som bör
fortsättas forskas vidare på. Intressanta aspekter att titta närmare och vidare på skulle kunna vara en
jämförelse studie till denna studie med studenter som inte valt att använda sig av Facebook. Utifrån
studiens begränsningar skulle även en liknande studie kunna göras över en större student population.
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide
ALLMÄNT
•
•
•
•

Vilken högskola/universitet studerar du på?
Vilket program och vilken årskurs?
Vilken mobiltelefon har du?
Har du tillgång till dator hemma? Om ja, vilken dator har du?

SOCIALA MEDIER
•
•

Vilket socialt medium använder du dig mest av i utbildning kontext?
Vilket kommunikationsmedium föredrar du att används för att kontakta klasskamrater när du
har frågor eller behöver hjälp kring något inom en kurs?

FACEBOOK
•
•
•
•
•
•
•

Använder du Facebook via mobilen? Om ja, hur ser din tillgänglighet ut?
Varför har du valt Facebook inom utbildningen?
Hur och när har du använt dig av Facebook i relation till din utbildning och inom
kursmoment?
Vilka funktioner använder du i huvudsak och varför?
Vilka Facebook-grupper är du medlem i och hur har dessa grupper kommit till användande?
Hur samverkar ni och vad delas via dessa grupper?
Använder du dig av Facebook inom gruppuppgifter? Om ja, hur samverkar ni?
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Bilaga 2 - Intervjusvar
Respondent: Ju1
Intervjusamtal: Ansikte-mot-ansikte
Hur kommer det sig att du väljer att använda dig av Facebook inom utbildningen?
Ju1 - Facebook är lättåtkomligt från mobilen, datorn... och man kan i princip anta att alla har Facebook idag,
och eftersom i stort sätt alla har det, så om jag själv inte skulle ha det så skulle jag få panik över skolan eftersom
att vi kommunicerar och delar information där. Det skulle bli svårare att ta kontakt med folk och hålla sig
uppdaterad kring det som händer i skolan utan, och det skulle bli svårare att genomföra vissa uppgifter.
Varför tror du att det just är Facebook som används bland studenter i utbildningen?
Ju1 - Facebook känns mindre privat och mer bekvämt, man är inte så ”exposed”. T.ex. frågar någon efter ens
nummer så kan det kännas mer privat, men på Facebook så är det sitt namn man ger ut så Facebook är något
som alla känner sig bekväma också att använda och fråga efter.
Hur har du använt dig av Facebook inom kursens ramar? inom din utbildning?
Ju1 - Jag har speciellt använt Facebook inom grupparbeten, man hamnar alltid i en ny grupp i nästan varje
kurs, sen är jag också medlem i grupper men använder de ej så aktivt.
Vad är det för grupper?
Ju1 - Jag är med i Facebook-grupper t.ex. finns en grupp för alla i klassen men den används sällan eftersom att
man har varandra som vänner nu på Facebook, sen så är jag medlem i en grupp som rör sig kring det sociala
som händer, fester och sånt, så den gruppen hjälpte mig på början när jag var ny och inte kände någon, så
grupper kom mest till användning början på utbildningen eftersom att man fick information kring det sociala,
sen så har vi också en köp-och säljgrupp för jurister där jag säljer mina böcker. Jag fick kontakt med en som jag
alltid säljer mina böcker vidare till, sen så har jag har också en chattgrupp med mina närmaste vänner på
juristprogrammet där skriver alltid till varandra om vi t.ex. har frågor eller undrar något inom juridik.
Hur kommer det sig att du just använder Facebook när du har frågor eller undrar något?
Ju1 - För Facebook är effektivt, man slipper slösa tid, och när man frågar så får man oftast ett snabbt svar
kring det man undrar.
Vad är det för frågor?
Ju1 - Tillexempel: ”vilka lektioner är obligatoriska?”, ”vad får man ha med dig till tentan?”, så man kan fråga på
Facebook direkt och spara tid.
Hur använder du Facebook inom grupparbeten? Kan du berätta hur det brukar gå till när ni blir
tilldelade uppgifter i grupp?
Ju1 - Först hamnar vi i olika grupper på seminarierna. Om jag t.ex. hamnar i seminarium 1 så delas vi in i
basgrupper så de jag hamnar med ska jag redovisa med.
Hur många är ni en basgrupp?
Ju1 - Det kan variera men vi är i små grupper mellan 3–5 pers. Inför seminariet läggs det upp vilka man har
hamnat med och då får man för-och efternamn och mailadress så då kan man välja att kontakta via mail eller
på Facebook. I mina fall så har 9 av 10 kontaktat mig via Facebook. Eftersom att för-och efternamn finns
upplagd så är det väldigt lätt att hitta varandra och ta kontakt med varandra där, man behöver inte heller lägga
till någon som vän för att skriva till varandra utan man kan bara söka och lägga till personer i en gruppchatt
och kontakta på så vis, så i gruppen planerar vi dag och tid som vi ska ses. Det kan också bli så att man hamnar
i grupp där folk jobbar efter skolan och har grejer att göra och då brukar vi diskutera frågorna i chatten. Vi har
kurser som handlar mycket om argumentation och lösa problem tillsammans i grupper och på seminarierna
måste man föra samma argumentation från de olika parterna som ingår i fallet, så vår uppgift är att vi måste
komma till ett gemensamt beslut kring hur vi ska lösa frågan i grupp. Till exempel ett fall nyligen där var det
en tjej som gick på gatan och blev påkörd av en cykel. Han som cyklade gjorde inte det medvetet, men hon
menar att hon vill ha skadestånd, så då måste vi framföra samma åsikt t.ex. argumentation från olika sidor hur
man ska lösa fallet.
Hur brukar ni hjälpas åt för att göra det via chatten?
Ju1 - Vi kommer med förslag t.ex. ” Hej det här är mina argument, här är mina dokument, mina
föreläsningsanteckningar”, så vi delar filer och har diskussioner.

Respondent: Ju2
Intervjusamtal: Skype
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Hur aktiv är du på Facebook? Använder du Facebook via mobilen?
Ju2 - Ja det gör jag, och datorn ibland, men det är oftast mobilen så jag skulle säga att jag använder Facebook
dagligen.
Varför har du just valt att använda dig av Facebook inom utbildningen?
Ju2 - Därför att det är smidigt att använda sig av. Speciellt när man ofta har grupparbeten som ska göras, man
kan skapa gruppchattar, sen så är det lätt att få tag på någon om man undrar något och man får snabba svar, sen
att alla har Facebook också. Diskussioner kring olika frågor blir enklare, man kan skriva till kurskamrater när
man fastnat på någon uppgift och behöver diskutera frågan vidare tillexempel.
Så du använder dig av Facebook inom grupparbeten?
Ju2 - Ja, precis.
Vilken funktion använder du dig av då?
Ju2 - Chatten, för att skapa gruppchattar och sen så har hela klassen en Facebook-grupp också, men det är mest
chatten jag använder mig av.
Hur har klassgruppen kommit till användning?
Ju2 - Det är när man har frågor typ på en uppgift som man inte riktigt förstått eller om man undrar något t.ex.
när nästa lektion är. Det handlar oftast om utbildningen och ibland kan det också vara typ att hitta på något
tillsammans typ efter en tenta, men det är oftast allmänna frågor kring uppgifter inom kurser som de flesta
undrat om.
Gör ni inlägg då i gruppen?
Ju2 - Ja, precis.
När du har frågor som rör din utbildning, hur brukar du då gå tillväga?
Ju2 - Jag brukar oftast skriva till någon via chatten, men många i klassen brukar ställa frågor i klassgruppen
också som man kan få svar på.
Är du medlem i andra grupper som har anknytning till din utbildning som du använder dig av? eller är
det bara klassgruppen?
Ju2 - Jo, jag är med i några. Det finns en grupp för alla i programmet, men där är det sällan att någon lägger upp
något, och då är det lite mer annat. Eftersom att det är alla årskurser i programmet så kan det vara någon som
t.ex. säljer böcker eller om det är någon allmän föreläsning som folk vill gå på typ så den används inte så jätte
mycket, sen så finns en grupp som är allmän för hela universitetet och så finns det grupper där det är mycket
information om sociala aktiviteter som sker utanför studietid så den har jag nytta av.
Jag har hört tidigare från andra jurist studerande om en köp-och säljgrupp?
Ju2 - Jo det finns, men jag är inte medlem i den.
I grupparbeten då, kan du berätta hur ni brukar göra?
Ju2 - Det är antingen så att man jobbar på olika håll, då delar man upp det och så kan det vara att man skickar
länkar och sånt t.ex. ”Jag hittade det här från den här sidan där det stod jättebra ”, så skickar man den i chatten
så gruppen kan se, och om man har skrivit någonting, om vi t.ex. gör ett gemensamt arbete så kan man dela det
där.
Vad är det för grupparbeten?
Ju2 - Oftast är det seminariegrupper, men också grupparbeten när man inte varit många bara två, men det är
mest i seminarium då det är många seminarie-gruppuppgifter. Läraren brukar lägga upp på plattformen vilka
man hamnat med så man får gå in och kolla själv och så kontaktar man varandra på Facebook och har en
chattgrupp att kunna kommunicera, planera.
Utöver grupparbeten, hur brukar du annars använda dig av Facebook inom kurser?
Ju2 - Om jag har problem med att lösa en uppgift eller om det är så att jag är tveksam över t.ex. en fråga och
sitter hemma så skriver jag alltid till någon på chatten.
Kan du ta ett exempel?
Ju2 - Ibland när man t.ex. har frågat så har man märkt att man tänkt fel, och då har man fått förklaring t.ex.
”tänk så och så” och då så förstår man.

Respondent: Ju3
Intervjusamtal: Ansikte-mot-ansikte
Har du använt dig av sociala medier inom kursens ramar?
Ju3 - Facebook, som har anknytning till skolan.
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Varför har du valt Facebook inom utbildningen?
Ju3 - För att alla har det och det är smidigt, man kan ladda upp filer, man kan göra grupper och chatta
tillsammans i grupper, sen information som har anknytning till plugget går liksom genom Facebook, man får
tips, kan ha diskussioner så man kan prata med andra om skolan mycket smidigare. Även om jag har
klasskompisars nummer så är det inte ofta att jag skickar sms om det någon fråga eller fundering som berör
studierna eller ja som liksom är relaterad till skolan utan det blir oftast på Facebook jag skriver om det är
någonting man undrar som är relaterad till skolan.
Vad är det för frågor?
Ju3 - Tillexempel om jag inte har hunnit kolla vilken sal vi ska ha föreläsning i innan så brukar jag fråga innan
någon på Facebook t.ex. ” I vilken ska vi vara i?” eller kanske ” När börjar vi imorgon?” och om det är något
man inte förstår ” Kan du förklara?”, ungefär så. Vilka funktioner använder du dig av i huvudsak och
varför?
Ju3 - Chatten och grupper. Grupper var speciellt när man började, då fick man reda på olika event som var på
juristernas hus från faddergruppen. Vi har också en köp-och sälgrupp, en jättestor grupp för alla årskurser inom
Juristprogrammet, så där kan man köpa och sälja böcker för rabatterat pris, så när man är klara med böckerna så
kan man sälja böcker vidare till studenter som läser kursen efter och som har behov av boken. Vi har också en
klassgrupp med de man går i samma termin så varje termin har sin grupp.
Hur samverkar ni där?
Ju3 - Vi delar mest information som händer inom studentlivet, olika event och fester får man information om
bland annat.
Hur har Facebook annars kommit tillhands inom din utbildning?
Ju3 - Mest inom grupparbeten och då kommunicerar vi oftast via gruppchatten som vi skapat. Där kan vi
diskutera t.ex. om man har en fråga om någonting så kan man hjälpa varandra, och vi bestämmer när vi ska ses,
sen kan man lägga upp filer som Word dokument.

Respondent: Ju4
Intervjusamtal: Ansikte-mot-ansikte
Vilken mobil och vad för dator har du?
Ju4 - En Iphone och en MacBook.
Hur aktiv är du på Facebook? Använder du Facebook via mobilen?
Ju4 - Är inloggad på mobilen men har alltid med mig min MacBook till skolan med så det är båda.
Varför har du valt att använda dig just av Facebook inom utbildningen?
Ju4 - Därför att alla använder Facebook idag, så det är därför jag använder Facebook för att alla andra använder
Facebook, och det är lätt att få tag i någon och man får snabba svar, och är bra i sådana fall man inte kunnat
träffats eftersom man kan diskutera uppgifter utan att träffas.
Hur använder du dig av Facebook inom utbildningen?
Ju4 - Jag brukar skriva till mina klasskamrater, ställa frågor, diskutera saker, uppgifter, inom grupparbeten och
så.
Vad är det för frågor?
Ju4 - Det kan vara frågor om en uppgift eller att man undrar något så kan man tipsa och länka t.ex. en artikel där
man kan läsa kring det man undrat om. Och om jag har varit tillexempel sjuk så har jag kunnat ta reda på vad
jag missat, man kan fråga någon i klassen eftersom att man har varandra där så då frågar man tillexempel
”missade jag något viktigt idag från föreläsningen” och/eller om man har en fråga typ ” svaret på frågan hittar
du i det här och det här kapitlet i boken” så får man svar på det.
Vilka funktioner använder du dig av i relation till din utbildning?
Ju4 - Chatt, gruppchatt... mest för att göra chattgrupper.
Använder du dig något av Facebook-grupper inom din utbildning eller någon annan funktion? eller är
det bara Facebook-chatten du använder?
Ju4 - Jo grupper... det har vi för böcker och sånt där. Vi har en köp-och säljgrupp där man då köper och säljer
böcker, sen har vi en grupp för alla i klassen men den används sällan.
Vad används köp-och säljgruppen till?
Ju4 - Den juridiska litteraturen är ju väldigt dyr. Jag tror att det är den dyraste litteraturen av alla litteraturer,
man måste hela tiden ha de senaste upplagorna så det kan bli väldigt dyrt, så då kan man hitta begagnade böcker
eller köpa av andra som tentat av kursen.
Är du med i andra grupper?
41

Ju4 - Jag vet inte alla grupper men det var massa speciellt när man började för fester och sånt, evenemang läggs
ut, sen så är jag medlem i en faddergrupp.
Varför finns en faddergrupp?
Ju4 - Det är äldre och de har läst några år på juristlinjen eller är på väg att avsluta, så de har ju erfarenheter och
läst det mesta och har tips, studietips och råd, sen är de också där för att knyta band mellan eleverna genom att
göra aktiviteter och såna saker.
Hur blev det förresten att du börja kommunicera med klasskamrater just på Facebook?
Ju4 - När man träffas i skolan och så, då blir det per automatik att folk lägger till en. Det blir ju ett sätt att
kommunicera, man kan ju inte alltid mötas och det är mycket samarbetsuppgifter, seminarieuppgifter då vi
brukar använda Facebook för att kommunicera.
Hur använder du dig av Facebook inom olika grupparbeten?
Ju4 - Inför ett seminarium t.ex. brukar vi få uppgifter där vi ska lösa olika case tillsammans i basgrupper, och de
man hamnar i grupp med lägger man till för att man ska kunna snacka, så vi lägger till varandra på Facebook
och så skapar vi en gruppchatt där vi diskuterar och planerar t.ex.
vart vi ska mötas, när vi ska mötas och så för att jobba med caset.
Hur samverkar ni i gruppchatten kring uppgiften ni fått?
Ju4 - Vi brukar börja med att dela upp uppgiften över det man ska göra, sen behöver man hjälp med någonting
så kan man skriva i chatten och så hjälper man varandra, t.ex. ”jag vet inte hur jag ska skriva det här ”, så får
man tips från någon i gruppen som t.ex. har det nertecknat någonstans. När man gjort sin del så delar man
dokumentet där så att andra i gruppen kan läsa det och komma med sina åsikter om något bör ändras. Sen typ
vem som ska säga vad på seminariet och om vi ska säga något mer och så.
De du hamnar i basgrupper med är det klasskamrater du känner eller är det andra studenter i klassen du
inte känner?
Ju4 - Vi är jätte många och vi är alltid i olika grupper så jag hamnar oftast med andra elever som jag tidigare
inte haft kontakt eller arbetet med.
Varför tar ni kontakt just på Facebook? varför tar ni inte kontakta via mail? ni har väll tillgång till
varandras mail adresser?
Ju4 - Jo det har vi, men att maila… nja. Facebook är liksom nånting alla har, man kan göra gruppchattar och
chatta, och av den anledning att jag oftast hamnar med personer jag inte känner i klassen och för att göra en
uppgift så vill man inte direkt be om nummer heller.
Så Facebook känns mer bekvämare menar du i visa fall?
Ju4 - Ja, det skulle jag säga inom utbildningen då det också går snabbt att söka och hitta varandra så det är
lättare att skapa kontakt med någon från början på Facebook än att ja, tillexempel fråga efter någons nummer.
Facebook är liksom allmänt och öppet, man behöver bara veta vad andra heter så kan man få tag i stort sätt vem
som helst ändå, så det är lätt att ta kontakt med personer man inte har så bra kontakt med annars.

Respondent: Sy1
Intervjusamtal: Skype
Varför just Facebook?
Sy1 - När man inte har förstått något så har man kunnat fråga någon, t.ex. om man får en uppgift som man inte
riktigt förstår så kan man fråga någon annan på Facebook innan man frågar läraren, man kan ju känna sig lite
jobbig om man mailar hela tiden och frågar om massa saker, sen så går det också fortare att skriva till andra på
Facebook, man får oftast svar direkt.
Varför inte ringa? eller skicka sms?
Sy1 - Om man ska hålla på att ringa och sms. a andra i klassen hela tiden så känner man sig också jobbig… om
jag skulle t.ex. ringa folk i klassen så vet jag inte heller alltid om de t.ex. är upptagna med något annat men på
Facebook så kan de svara när dem har tid, sen så har man inte heller allas nummer och det kan kännas personligt
att fråga efter ibland.
Vilka Facebook-funktioner är det du använder dig av inom utbildningen då?
Sy1 – Chatten och så finns det grupper, Facebook-grupper.
Hur kommer dessa funktioner till användning?
Sy1 - Chatten, när jag har behövt hjälp på uppgifter så har jag kunnat fråga och få hjälp så att jag har kunnat gå
vidare och inte fastnat.
Hur?
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Sy1 - T.ex. i programmering har det hänt flera gånger att jag inte förstått och gjort fel hemifrån så då har jag
kunnat skriva och få hjälp av andra i klassen och så har jag kunnat komma vidare. Det kan också ha varit att
man typ inte fattar något ord eller något man ska göra i en uppgift, så då är det enklare att fråga någon i klassen
på Facebook hur de har gjort eller vad det betyder än att maila läraren och känna sig som en idiot. Det kan bli
många frågor i rad och man vill ju inte sitta och maila var 5.e minut. Det har också varit kurser som varit på
distans och då har jag kunnat skriva till andra i klassen där och kunnat fråga de om det är något jag undrar över.
Kan du ta ett exempel?
Sy1 - Jo, det var i en programmeringskurs där jag inte förstod en uppgift och då fick jag ett
Youtube-klipp av en i klassen på en tutorial som förklarade och visade hur man gör och så kunde jag förstå.
Använder du Facebook något inom grupparbeten?
Sy1 - Jo och i grupparbeten så skapar vi grupper på Facebook via chatten, t.ex. om man har projektgrupp så
planerar man när man ska ses och vad man ska göra… delar filer med varandra. Word filen man arbetar med
kan skickas där i gruppen, så har man gjort något så kan man skicka det där så kommer alla åt det.
Vad är det för Facebook-grupper du är medlem i förresten?
Sy1 – Grupper för klassen och för programmet.
Hur har dessa grupper använts?
Sy1 - Klassgruppen används för att planera klassträffar bland annat och frågor som kan beröra alla i klassen, och
grupperna för programmet brukar gå ut med information kring sociala event över tider, platser och sånt.
Kan du berätta mer om hur klassgruppen har kommit till användning?
Sy1- Jo ibland dyker det t.ex. upp uppgifter också. Det kan var någon uppgift som man tyckt vara svår och så
har den frågan dykt upp i klassgruppen eftersom att fler haft problem med samma uppgift, och då hade någon
fått ett svar på den frågan och då kunde jag se det, sen så brukar vi planera t.ex. vilka som vill med ut och äta.
Eftersom att inte alla oftast befinner sig på samma plats så blir det enkelt att se vilka som är på t.ex. om man
kanske behöver boka bord, man når ju ut till alla snabbt, vilket kan vara svårare att planera och bestämma i
skolan. Jag har svårt att se någon ställa sig upp och fråga ” Vilka vill med och bowla?” tillexempel.

Respondent: Sy2
Intervjusamtal: Ansikte-mot-ansikte
Till vilket syfte har Facebook kommit till användning?
Sy2 - När man har frågor och för planering av möten i grupparbeten.
Hur använder ni Facebook då inom grupparbeten?
Sy2 - Då har vi ofta haft interna grupper, gruppchattar via chatten och i enstaka fall också med Facebookgrupper. I vissa kurser har jag använt Facebook-grupper, privata-grupper, men mest är det via chatten då man
kan skapa grupp-konversationer.
Varför har du använt dig av en Facebook-grupp i vissa grupparbeten?
Sy2 - Det har varit i enstaka fall t.ex. under första året läste vi en kurs om HTML och där var ett moment att
med kod bygga upp en hemsida tillsammans i grupp, så då valde jag och de jag var i grupp med att skapa en
grupp på Facebook som var privat då bara vi kunde ha tillgång till innehållet i gruppen. Det var många stora
filer vi jobbade med då så var en grupp i detta fall lättare att hitta och söka tillbaka i än chatten eftersom att den
är betydligt mindre.
Hur samverkade ni?
Sy2 - I gruppen delade vi med oss det vi hade gjort med bilder och filer och så planerade vi även möten när vi
skulle ses och vem som skulle göra vad, så delar vi upp arbetet på olika ställen och så skriver till varandra med
frågor och liknande.
Använder du bara Facebook-chatten för grupparbeten?
Sy2 - När jag behöver hjälp också, om det något jag inte förstår så brukar jag skriva till andra i klassen.
Vad är det för hjälp?
Sy2 - Man klarar av att göra uppgifter på egen hand så det är mest inom programmeringskurserna
kring frågor jag undrar eller något jag fastnat på. De flesta i klassen har tyckt just att programmering är tufft, sen
så i distanskurser har Facebook också kommit bra tillhands.
Hur har Facebook varit bra i distanskurser?
Sy2 - För att största delen av kursen görs över nätet så man träffar inte andra i klassen och läraren på samma sätt
som i andra kurser, så då har man kunnat nå de om det har varit något så behöver man inte hålla på att maila
läraren.
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Hur brukar du eller ni hjälpas åt?
Sy2 - Genom att förklara och så kan vi dela länkar, videoklipp och så.
Kan du ta ett exempel hur du har fått hjälp att förstå något?
Sy2 – Det var i en distanskurs som vi behövde lära oss olika beräkningar så då skrev jag till en klasskompis och
fick ett Youtube-klipp på en tutorial som förklarade kring det jag behövde få hjälp med att förstå.
Använder du dig av Facebook-grupper annars inom utbildningen?
Sy2 – Jo, i ettan då blev man inbjuden till massa grupper, så jag är med i grupper där det är studenter då från
högskolan som anordnar fester, sittning och annat som man kan delta i. I ettan var det också några i klassen som
administrerade en klassgrupp som är hemlig, så där har vi lagt upp om det har varit saker som rör utbildningen
eller vissa kurser som vi vet att de flesta har haft svårt med, som man vet att de flesta behöver hjälp med. Då har
man kunnat lägga upp t.ex. ett Youtubeklipp som visar tutorial på hur man typ löser något. Sen kan det även
röra sig om saker utanför skolan, socialt, för att planera in saker för att göra saker tillsammans.
Kan du ta ett exempel vad ni har delat?
Sy2 - När vi t.ex. hade en programmeringskurs i Python som man hörde att många hade svårt med för att det var
helt nytt så hittade jag t.ex. en tutorial som jag dela med i gruppen så att alla kan se det, sen så har det också
hänt att man har delat med sig av annat som kan vara till nytta. ”

Respondent: Sy3
Intervjusamtal: Skype
Har du använt dig av sociala medier inom kursens ramar?
Sy3 - Generellt eller?
Under din studietid, i relation till din utbildning.
Sy3 - Aha det är bara Facebook tror jag.
Varför har du valt Facebook i utbildningen
Sy3 - Det är väll mest för att generell information förmedlas bäst på Facebook via text och typ posts eftersom att
informationsflödet går via Facebook. Det är lättare att plugga och göra arbeten tillsammans och man behöver
inte stanna kvar länge i skolan eftersom att man kan fortsätta olika arbeten och få hjälp hemifrån, och så har vi
en grupp med klassen.
Vad är det för grupp med klassen du har? kan du utveckla?
Sy3 - Ja, jag skapade vår klassgrupp i ettan så jag drog ihop våran klass.
Vad var syftet att du skapade en klassgrupp med din klass?
Sy3 - Mest samhörighet och få liksom bättre koll på klassen. Lägga ut information och om någon behövde hjälp
och så.
Har klassgruppen alltid varit aktiv?
Sy3 - Den var mest aktiv i ettan nu är den inte lika aktiv skulle jag säga, eller den används ju inte så mycket nu
för plugg för att grupperingar…
Man har lärt känna varandra liksom?
Sy3 - Ja precis, så man har grupperat sig med olika kompisar och så, då det blir att man frågor de oftast.
Så i ettan startade du klassgruppen. Vad sa ni där då? kan du säga några exempel om hur ni har
kommunicerat och vad ni har deltat där?
Sy3 - Jag ska gå och kolla. det är mycket halvtidsutvärderingar.
Hur menar du?
Sy3 - Halvtidsutvärderingar av kurser har vi delat för att folk sa göra de, sen så har vi delat event till saker
som händer i skolan, videoklipp om programmering…
Kollar du i din klassgrupp nu?
Sy3 - Ja, det är mest generell information som vi delat t.ex. påminnelse om att man ska registrera sig på
kurserna, studie försäkran och så. Påminnelse att anmäla sig till tentan, sen så event typ som händer runt
campus. Även videoklipp på tips.
Vad för videoklipp?
Sy3 - Om man behöver hjälp. Nu när jag kollar så ser jag att ”Martin” delat en video om java
programmering, grunderna i java programmering.
Varför delades den?
Sy3 - Det var för att folk hade svårt med javan. Jag ser att ”Jonas” har delat SKI-week eventet i klassen. Nu är
det mest generella IT-grejer som ”Kristoffer” t.ex. har delat en artikel ”Systemvetare är hetast på
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arbetsmarknaden” och såna saker. Jag har också delat en videoserie på CISCO. I datakommunikationskursen
hade jag hittat en video-serie på Youtube som gick igenom de olika kapitlen i kursen bra och sammanfattat.
Varför delade du den?
Sy3 - Jag skickade den mest för att när vi hade den kursen så var det mycket information att trycka in och då
tänkte jag att det kan vara skönt för folk att se en video om det istället, men som sagt det delas mest generella
saker som berör de flesta i klassen, inte för så mycket plugg då det har blivit grupperingar, men vi brukar skriva
i klass chatten.
Chatten?
Sy3 - Ja, chatten i klassgruppen. En generell chatt som alla i klassen kan skriva i, så där skriver vi i om det är
något man undrar över, när man behöver snabba svar och så.
Kan du ta ett exempel
Sy3 - T.ex. nyligen, idag faktiskt var det många i klassen som hade problem att komma in på fronter och
behövde instuderingsfrågorna så då delades t.ex. filen på instuderingsfrågorna där i chatten så kommer alla åt
det.
Okej så det är så ni har använt klassgruppen. Är du medlem i andra grupper?
Sy3 - Inte som jag direkt använder mig av så, men då är det typ för event och sånt, utanför campus.
Vad för event?
Sy3 - I gruppen läggs det ut information om aktiviteter som är utanför, fest och sånt som anordnats av andra på
skolan.
Jaha okej, men hur kommer du åt Facebook? vilka verktyg använder du dig av?
Sy3 - Mobilen och datorn.
Vilken mobil och dator har du?
Sy3 - En Iphone har jag och en laptop.
Hur ser din tillgänglighet ut på Facebook? använder du Facebook via mobilen? Sy3 - Man har ju
appen, sen så kan man vara inne på datorn också, så jag använder Facebook i princip varje dag.
Hur har du annars använt dig av Facebook i relation till din utbildning och inom kursmoment?
Sy3 - Mest inom grupparbeten eller om man typ har någon fråga och behöver hjälp.
Så du använder dig av Facebook inom gruppmoment?
Sy3 - Ja precis, då brukar vi köra gruppchatt på Facebook för att genomföra grupparbeten hemifrån.
Varför är Facebook så bra inom grupparbeten?
Sy3 - Det är enkelt med hjälp av chatten att kommunicera och dela information med alla gruppmedlemmar
samtidigt.
Hur samverkar ni där? vad diskuterar ni?
Sy3 Vi diskuterar vem som ska göra vad, vad vi behöver göra per vecka, om vi ska ses, när vi ska ses osv, för
att hinna i tid.
Okej, hur föredrar du att kontakta andra i klassen? vilket kommunikationsmedium föredrar du?
Sy3 - Om man inte är med varandra typ efter skolan så då blir det oftast att jag använder Facebook. Då brukar
jag skriva i chatten, man får svar ganska snabbt. Vi blev tajta i klassen fort för nollningen och så, så jag blev
kompis med en viss grupp, och om man inte är i skolan och det är något avancerat som jag behöver få förklarat
t.ex. i programmering så brukar jag skriva till de där och be de komma till Skype och förklara det istället.

Respondent: Sy4
Intervjusamtal: Skype
Vilka hårdvaror använder du för att gå in på Facebook?
Sy4 - Mobil och dator.
Vilken mobil och dator är det du har?
Sy4 - Iphone 6, sen en laptop då.
Använder du dig av Facebook via mobilen?
Sy4 - Ja då har jag appen, så jag är alltid inloggad.
Hur ofta använder du dig av Facebook?
Sy4 - Varje dag.
Vilket socialt medium använder du dig mest av inom utbildningen?
Sy4 - Det är då Facebook.
Varför har du valt Facebook inom din utbildning?
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Sy4 - För att det är den ända sociala plattformen jag använder huvud taget, och som alla andra använder och i
klassen, så inom utbildningen är det just för information då för planering och uppdatering. Det gör det enklare
att man också får notifikationer på mobilen i samma sekund något nytt händer så man håller sig uppdaterad, sen
så är det är just gruppchattarna så det är smidigt.
Hur menar du?
Sy4 - Det blir väldigt enkelt att nå ut till flera personer samtidigt och istället att skapa upp egna konversationer
med alla så kan alla i chattgruppen se alla diskussioner, så delvist det och mestadels då att mer eller mindre alla
har Facebook så det är pålitligt på det sättet att du kan i princip anta att varje person du möter kommer ha ett
konto så det är också smidigt på det sättet, sen så är Facebook också gratis så varför inte använda det.
Hur har du använt dig av Facebook?
Sy4 - Inom grupparbeten för att planera tider främst då, och om jag undrar något så kan jag fråga någon, sen så
skapades det upp grupper i ettan.
Vad för grupper?
Sy4 - Grupper där man får information kring after school event där kåren har gått ut på Facebook och berättar
tider och platser och lägger ut evenemang som man kan välja att delta i sen klassen skapade en privat-grupp där
alla i klassen kan samtala i.
Hur har klassgruppen använts?
Sy4 - Vi brukar dela information där på t.ex. event, och vi brukar dela tips för att öka kunskapen om något t.ex.
programmering då kan t.ex. en artikel, ett klipp, eller en webbsida länkas till gruppen så att man ska lära sig mer
om det. Om inte det så kan det handla om att någon har en fråga angående en uppgift då kan det ställas där, eller
om det är någon annan typ av information som någon kanske har mail på som de anser är en allmän fråga och
visar då lärarens svar i gruppen så att andra kan slippa skicka mail till samma lärare gällande samma fråga.
Information och sånt som berör hela klassen i stort sätt?
Sy4 - Ja, jag ha liksom aldrig sett någon information där som är privat utan allt där är för alla. Allt kanske inte
rör exakt alla, men majoriteten.
Använder du Facebook inom grupparbeten?
Sy4 - Jo, jag använder chattfunktionen.
Hur använder du den?
Sy4 - Jo oftast när grupparbeten har inletts så skapar vi en Facebook-gruppchatt, och där brukar diskussion mest
dels ske när vi ska träffas i skolan nästa gång och såna grejer så rent som kommunikationsmedel.
Delar ni något i chattgruppen?
Sy4 - Jo det är väll typ om man t.ex. skriver på en rapport. Om man gör en rapport uppgift så har man kunnat
dela det där eller på Google docs. Om vi satt och skrev om något ämne och vi alla satt hemma så kunde någon
dela t.ex. en artikel typ ”det här kanske passar till teorin ” och sånt, men mest för att diskutera då.
Vilket kommunikationsmedel brukar du använda generellt som mail, samtal, sms när du har frågor eller
något inom kursmoment?
Sy4 - Ja du, alltså övriga frågor du menar typ som ”har du något svar på det här?”… Ja, jag har väll inte varit
den som frågat precis. Det har ju hänt men det är inte så ofta jag skriver något för hjälp kring uppgifterna. Jag
hittar oftast det jag undrar svar på från Google så när jag skriver så rör det sig oftast om saker utanför skolan,
men som sagt det har väll hänt att jag ställt frågor till andra i klassen men jag har inte frågat runt jätte mycket,
men jag har ju såklart skrivit och frågat om annat.
Kan du ge ett exempel
Sy4 - Det är då jag har hört att någon i klassen har en fil eller något annat material som kan vara till nytta i den
uppgiften jag håller på med.
Vad brukar dina klasskamrater kontakta dig om?
Sy4 - Inom utbildningen då så är det andra som har och brukar fråga om programmering så det är frågor om
programmering, det är princip inget annat. Javakurserna blev jag känd för i klassen att kunna, så det kan vara en
fråga typ hur jag gav mig åt för att lösa något. Det kan vara något steg man fastnat på och undrat hur det kan
lösas t.ex. labbuppgifterna, sen brukar det också vara frågor som rör sig om teorin men det händer inte lika ofta
det är väll lättare att googla.
Hur tar de kontakt med dig? vilket medium använder de?
Sy4 - De skriver på Facebook, i chatten då.
Hur brukar du hjälpa till då? Skriver du då eller?
Sy4 - Jag förklarar det oftast då. Det kan vara en fråga hur jag gav mig åt för att lösa något. Det kan vara något
steg man fastnat på och då förklarar jag det så att de förstår. Ibland när jag känner att ja inte har tid så kan jag ha
delat en länk från en sida där de kan få förklaring på det, men om de inte förstår så brukar det bli bättre att jag
försöker förklara.
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Respondent: Sy5
Intervjusamtal: Skype
Varför har du valt just Facebook inom utbildningen?
Sy5 - För att det är garanterat att alla har Facebook. Alla använder det så man kan nå vem som helst även med
folk du inte känner så räcker det att du vet deras namn. Det är mångsidigt och man kan använda det på många
olika sätt, sen så har man inte samma relation med alla i klassen heller så med Facebook blir det lätt att få tag på
varandra om man undrar något. Alltså det är ett bra socialt medium som går snabbt, man har tillgång till
Facebook på både mobil och datorn så det är väldigt effektivt t.ex. så kan man vara på språng ute men ändå
svara. Sen så är det så enkelt att använda sig av chatten där och skapa upp chattgrupper och diskutera uppgifter
eller vad det kan vara.
Så du använder Facebook via mobilen? Hur ser din tillgänglighet ut på Facebook via mobilen?
Sy5 - Ja, alltså jag är inloggad dygnet runt så jag får ju alltid notifikationer när jag får ett meddelande så det kan
ju blir flera gånger varje dag.
Hur har du använt dig av Facebook inom utbildningen?
Sy5 – Ja, främst då gruppchattar.
Till vilket syfte används gruppchattar?
Sy5 - Gruppuppgifterna inom kursuppgifter, ibland också för tenta plugg. Jag har en grupp med några vänner i
klassen så då går vi igenom gamla tentor, förhör varandra, så dels det och gruppgifter.
Hur samverkar ni via chattgruppen inför en tenta?
Sy5 - Vi skickar gamla tentor att öva på. Om det är någon som inte riktigt förstår och har frågor så ställer man
frågorna, och så brukar vi förhöra varandra då om det är korta frågor, och om det är längre frågor så brukar vi
oftast föra diskussioner kring frågan.
Inom gruppgifter då, kan du berätta hur ni använder Facebook inom grupparbeten?
Sy5 - Antingen så har vi en gruppchatt sedan tidigare eller inte. Det beror på om man har jobbat med de
personerna vid något tidigare tillfälle. Har man inte det så skapar man en, så är det någon som brukar börja och
fråga hur man ska dela upp arbetet, sen så använder man gruppchatten mest för frågor, planera tider och så.
Delar ni något med hjälp av tilläggsfunktioner som finns i chatten?
Sy5 - Ja, filer och så.
Vad är det för filer?
Sy5 - Typ Word dokument eller PowerPoint då delar man det t.ex. om man fortsätter på ett dokument så skickar
man det i mellan till varandra.
Har Facebook varit viktig för dig inom grupparbeten?
Sy5 - Ja, jätteviktig! Alltså jag har använt Facebook alltid inom gruppuppgifter och jag vet inte vad man hade
gjort utan det.
Vilket kommunikationsmedel föredrar du att kontakta dina klasskamrater när du behöver hjälp?
Sy5 - 95 procent av fallen så är det Facebook-chatten jag använder, för det mesta på Facebook sker där alltså
inom utbildningssammanhang då, man har liksom allt på ett ställe man kan vända sig till för frågor och så.
Hur använder du dig av Facebook då inom studier om du inte ska jobba i grupp?
Sy5 - Jag brukar skriva till de i klassen som jag studerat bra med, t.ex. om jag är hemma och inte förstår en
fråga så kan jag fråga och få svar på det. Det är ju så oftast att man inte kan allt, så ibland kan det vara vissa
frågor som man kanske har ett hum om, man kanske har ett bra svar men kan få
ett bättre svar om man diskuterar frågan med någon annan. Sen har också vår klass en Facebookgrupp som man
också kan ställa frågor i, dock är inte den så aktiv.
Hur har klassgruppen använts?
Sy5 - Alltså om man säger såhär. Från börjar när vi började programmet var gruppen väldigt aktiv, men den
aktiviteten har minskat med tiden så nu är det inte så mycket som skrivs där. I och med att tiden går så har det
blivit färre, många hoppar av och sen så hittar man också folk, sitt egna gäng så man känner sig inte beroende
av att ställa en fråga där. Alltså att annonsera och lägga ut ett meddelande som alla kan läsa eftersom man kan
skriva till klasskompisar i chatten istället om det inte är så att är något som rör hela klassen. Det var ett bra
alternativ att kunna ställa frågor och så när man var ny och inte kände varandra så man visste att man kan nå
andra som läser samma kurser som en själv.
Vad delar ni i klassgruppen?
Sy5 - Kursinnehåll, och om man inte kände någon så kunde man fråga efter gruppmedlemmar och folk la upp
gamla tentor osv. Nu är det fortfarande så att gruppen lägger upp gamla tentor det är väll typ den enda aktivitet
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nu som sker eller typ om det är något som många har haft svårt med, eller om det t.ex. är någon förändring i
schemat som man inte känner till om så kan det vara information som läggs upp där.
Kan du ta ett exempel kring något många hade svårt med och vad som då gjordes?
Sy5 - T.ex. vid ett specifikt tillfälle läste vi en kurs i data arkitektur och då var det att man skulle lära sig att
konvertera decimaltal till binärtal, och det försökte läraren förklara på tavlan, man förstod lite så många tyckte
att det var krångligt. Det var en i klassen som hade hittat ett klipp från Youtube och delade med sig den då i
klassgruppen som var hur bra som helst så man verkligen förstod hur man gör.
Så du förstod bättre tack vara videon som din klasskompis delade än lärarens förklaring?
Sy5 - Ja det skulle jag säga. Alltså det finns jätte mycket tutorials när det kommer till just systemvetenskap, hur
man ska gå tillväga och så.
Har du något exempel hur du har hjälp en klasskamrat som frågat dig om hjälp?
Sy5 - Ett konkret exempel så var det en i klassen som var i Spanien och vi hade en uppgift där vi var tvungna
och använda ett program i en labb som vi då hade, och hon kunde inte använda programmet från Spanien. Det
funkade inte på hennes dator eller var det nu var, så hon skrev till mig på Facebook och hade panik. Då skickade
jag mitt arbete där i chatten så att hon kunde få svar på frågorna som hon inte kunde få svar på.
Har du förutom klassgruppen annars använt dig av andra Facebook-grupper i relation till din
utbildning?
Sy5 - Jo ibland så har vi använt FB-grupper inom gruppuppgifter i vissa kurser.
Varför just inom vissa kurser?
Sy5 - Oftast är det inte jag som tagit det beslutet, då har det varit någon annan som sagt men vi borde ha en
Facebook-grupp.
Kan du ta ett exempel inom en kurs ni använde er av en Facebook-grupp.
Sy5 - Det var en kurs där vi skulle göra en hemsida.
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