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I

Sammanfattning  

Jag har valt att skriva om sociala medier och undersöka i vilken utsträckning elever och 
lärare använder sig av dessa tjänster, både privat och på skolan. 
 

Inom skolan har det länge funnits webblösningar och andra Internetbaserade programvaror 
för att elever och lärare ska kunna kommunicera med varandra på nätet och samtidigt 
kunna ha möjlighet till en mer flexibel undervisningsmetod. Sociala medier är ett vitt 
begrepp som nämns lite var stans idag, men vad innebär då sociala medier? Sociala medier 
är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 
direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Fler begrepp och definitioner 
presenteras under rubrik 2.1 begrepp och definitioner av sociala medier. 
 
Syftet med denna studie är att presentera för undersökningsgruppen vad sociala medier är 
för något och förtydliga vilka tjänster som ingår där och vilka som är populärast just nu. 
Syftet är också att studera sociala mediers användning i skolan. 
 
En av frågeställningarna som berörs i studien är vad eleverna själva tycker om användandet 
av sociala medier i skolan. Den andra handlar om lärares attityder till sociala medier i 
skolan. Tidigare forskning inom området presenteras under rubrik 3. forskningsläge, där 
bland annat studier visar på att möjligheterna att kommentera och läsa varandras texter gör 
att ungdomarna utvecklar sitt skrivande och tycker att det är roligare att ta sig an 
skoluppgifter. I första delen av studien genomfördes en elevundersökning med en 
enkätundersökning som grund samt intervjuer med elever och i den andra delen 
genomfördes en enkätundersökning, samt intervjuer med lärare. 
 
Resultatet visar att många lärare är positiva till sociala medier och till att de får vara en del 
av undervisningen, medan eleverna själva är skeptiska till att använda sig av mer sociala 
medier i skolan och i undervisningssyfte. 
 

 
 
Nyckelord Sociala medier, digital tjänst, undervisning, skola, lärarutbildning, elev, lärare
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Förord 

Jag arbetar idag som yrkeslärare på en gymnasieskola i norra delen av Sverige och mitt 
arbetsområde är inom IT och projektledning. Jag har som yrkeslärare haft möjlighet att 
arbeta som lärare utan att ha lärarexamen, eftersom det har räckt med ämneskunskaperna. 
Jag har arbetat sedan januari 1999 med datorteknik och andra IT-relaterade ämnen på 
gymnasiet och har där inskaffat mig en god insyn i skolvärlden, samt skaffat mig erfarenhet 
i lektionssalen och inom skolutveckling. Under början av 2000-talet läste jag pedagogik A 
och B för att kunna möta eleverna på ett mer pedagogiskt plan. I och med den nya (2011) 
gymnasiereformen, där lärare nu mer ska vara behöriga för att kunna få sätta betyg på 
eleverna och för att inte behöva ha en annan medbedömare vid just bedömningsdelen, 
valde jag att läsa VAL-utbildningen. Nu under dryga året har jag studerat lärarutbildningen 
VAL på distans vid Högskolan i Dalarna, där vi har använt oss av en Internetbaserad 
undervisningsmetod med tillgång till ett webbverktyg kallad Fronter. 
 
Jag vill tacka alla som gjort detta arbete möjligt… 
 
Jag vill tacka alla elever som har deltagit i min studie och tagit sig tid att besvara 
webbenkäten och till dem som ställde upp på intervjuer. Ett stort tack vill jag rikta till de 
lärare som stöttat mig under arbetets gång och som har besvarat alla mina frågor. 
 
Framför allt vill jag tacka min handledare Jan Fredriksson som har hjälpt mig att tänka ett 
steg längre och som stått ut med mina mail och frågor. 
 
Att skriva ett examensarbete tär på tålamodet och upptar ganska mycket tid, vilket även 
detta arbete har gjort så TUSEN TACK till min familj som har stöttat mig i ur och skur. 
 
 

TÇwxÜá _|Çw{, Hösten 2010 
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1 Introduktion 
Intresset för olika typer av undervisningsmetoder fick jag redan på min förra arbetsplats i 
början av 2000-talet där problembaserat lärande var en pedagogisk arbetsform och jag var 
en av de som valde att utveckla mitt arbete efter den metoden. PBL som är förkortningen 
för problembaserat lärande används bland annat på läkarutbildningen vid Lunds universitet1 
sedan början av 1990. Det finns idag en hel uppsjö av olika pedagogiska arbetsverktyg och 
arbetsmetoder som lockar lärare till en mer flexibel undervisningsform. Dessa flexibla 
undervisningsformer ska sedan locka eleverna till att själva hitta intresse för ämnet och 
utifrån exempelvis sin egen hobby, intresse eller musiksmak kunna fördjupa sig inom sitt 
intresseområde. Även ämnesövergripande undervisning ska ske där lärarna blandar 
arbetsuppgifter från olika kursmål och där en och samma arbetsuppgift kan ge eleven betyg 
i de olika utvalda ämnena.  
 
På min arbetsplats och i klassrummet, samt i labbsalen där jag tillbringar mycket tid har jag 
möjlighet att observera eleverna och ibland andra lärare. Den deltagande observationen 
sker alltså på ”hemmaarenan”, där jag känner eleverna sedan tidigare. Syftet med min 
deltagande observation är att undersöka vilka arbetsmetoder som används och vilken 
tillgång eleverna har till digitala tjänster och Internet. Digitala tjänster så som Fronter 
används ofta av skolor och andra utbildningsföretag. Andra digitala tjänster används av 
många idag, för att kunna hålla kontakt både med nära vänner och med människor som 
man nästan aldrig annars träffar, rent fysiskt. Dessa digitala tjänster kallas för sociala 
medier. En mer etablerad definition av sociala medier2 finns att läsa om på exempelvis, 
NE.se3. När jag nu väl fick chansen att skriva ett arbete i valfritt ämne, ville jag passa på att 
fördjupa mig inom ämnet sociala medier, för att se om och hur dessa tjänster och kanaler 
används i undervisningssyfte av både elever och lärare på den utvalda skolan. 

1.1 Inledning 
Sociala medier är ett vitt begrepp som nämns lite var stans idag, men vad innebär då sociala 
medier? Under rubrik 2.1 Sociala medier finns en beskrivning över begreppet sociala medier 
som berörs i detta arbete och vilka tjänster jag tycker ingår där. Under tiden på 
lärarutbildningen har vi pratat om och diskuterat pedagogik och undervisningsmetoder 
samt reflekterat över att kunna se verksamheten med nya glasögon. Ofta låser man sig som 
lärare fast vid en viss undervisningsmetod och en viss rutin skapas men i och med den nya 
gymnasiereformen kommer det att ställas allt högre krav på eleverna och på deras 
kunskapsinhämtning. Entreprenörskap, grupparbeten, samarbete mellan de olika nationella 
programmen samt projektkunskap är delar som är viktiga inom skolan och som många av 

                                                 
1 Problembaserat lärande vid Lunds universitet - 
http://www.med.lu.se/plain/laekarutbildning/om_laekarutbildningen/problembaserat_laerandehttp://www
.med.lu.se/plain/laekarutbildning/om_laekarutbildningen/problembaserat_laerande (2010-11-20) 
2 Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 
direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 
3 National Encyklopedin, sociala medier - http://www.ne.se/sociala-medier (2010-12-17) 
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dagens undervisningsmetoder utgår ifrån. På den skola där denna studie har skett och där 
jag själv arbetar till vardags, använder sig alla elever och lärare oavsett nationellt program 
sin bärbara dator som ett verktyg på skolan. Lärarna planerar ofta sin undervisning till att 
eleverna har tillgång till datorer, Internet och webbaserade programvaror. 
 
Enligt Danah Boyd4 är sociala nätverkssajter den senaste generationen av "offentlig media”, 
det vill säga miljöer där människor kan samlas genom förmedlande teknik5. Min studie 
kommer att handla om eleverna använder sig av sociala medier privat och på skolan och 
frågan som ska besvaras är vad de tycker om att använda sig av sociala medier på skolan 
och i undervisningssyfte. Studien kommer även att handla om lärares attityder till de nya 
sociala medierna i skolan? 

1.2 Bakgrund 
I en rapport med namnet Elever och lärare online - var går gränsen? som Lärarnas Riksförbund 
har gett ut, står följande 
 

”De sociala medierna erbjuder många möjligheter till att utveckla nya sätt att undervisa. Detta 
ska bejakas men de sociala medierna kan aldrig ersätta det personliga mötet mellan lärare och 
elev. Ju mer arbete som förläggs till Internet, desto viktigare blir också mötet med läraren”.6 

 
I rapporten står även att sociala medier har kommit för att stanna och det är dags för 
skolan att finna vägar för att dra nytta av de fördelar som sociala medier för med sig. Detta 
är ett uttalande från lärarnas egen organisation där de har ställt frågor till femhundra elever, 
femhundra föräldrar samt till fem hundra lärare. En Internetstatistik från SOM7 visar på att 
hela 83 procent av alla 16-29 åringar använder sig av sociala medier minst en gång i veckan 
för privat bruk. 
 
Inom skolan har det funnits webblösningar och andra Internetbaserade programvaror för 
att elever och lärare ska kunna kommunicera med varandra på nätet och samtidigt kunna ha 
möjlighet till en mer flexibel undervisningsmetod. En digital tjänst på Internet som många 
skolor använder sig av är Fronter. Fronter är en lärplattform på Internet för just samarbete, 
lärande och möjliggör dokumentation, reflektion och feedback för både lärare och elever. 
 
  

                                                 
4 Doktorand vid Institutionen för informationsteknologi vid University of California, Berkeley - 
http://www.danah.org/ (2010-11-23) 
5 http://kt.flexiblelearning.net.au/tkt2007/wp-content/uploads/2007/04/boyd.pdf (2010-11-21) 
6 Lärarnas Riksförbund (2010) - Elever och lärare online - var går gränsen? s.8 
7 SOM är ett oberoende undersökningsinstitut - http://www.som.gu.se/ (2010-11-23) 
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Fronter8 - digital tjänst 
Funktionen med denna webbplattform är att man som lärare kan bygga virtuella rum med 
olika typer av verktygspaket, beroende på vilken typ av aktivitet som ska ske där. Elever 
och andra lärare bjuds in till rummet som då kan vara en specifik kurs eller projekt. 
Eleverna kan exempelvis få läsrättigheter till rummet medan lärarna får skrivrättigheter. Det 
skapas en mappstruktur precis som i utforskaren i Windows, där vissa mappar innehåller 
färdiga dokument eller frågeställningar och andra mappar är inlämningsmappar där eleverna 
lämnar in sina färdiga arbetsuppgifter. Det finns funktioner som diskussionsforum, 
enkätundersökningar, chatt, videokonferens med mera. Eleven kan skapa sin egen portfolio 
och få utbildning anpassad efter önskat behov. De kan göra sina inlämningar och få dem 
värderade av läraren samt få en bra överblick över sin studiegång. Eleverna kan dessutom i 
Fronter kommunicera med sina lärare och andra användare och de har möjlighet att arbeta 
självständigt eller tillsammans med andra i en grupp. 
 
Det finns en del lärare i min omgivning nu och en del från min förra arbetsplats som skulle 
vilja ha mer kunskap om nya flexibla undervisningsmetoder och om nya digitala tjänster. De 
skulle vilja använda sig av kommunikationsmöjligheter för att underlätta den dagliga 
kontakten med eleverna och samtidigt underlätta för alla parter i undervisningen. Det finns 
en hel del skrivet på bloggar med mera om just digitala tjänster och sociala medier. 
Exempelvis på YouTube finns instruktionsfilmer som beskriver och förmedlar kunskap om 
användandet av sociala medier inom skolan. Det finns bland annat en introduktionsfilm9 
från USA som är riktad till lärare som vill veta vilka fördelar det finns med interaktion och 
samarbete på nätet mellan elever och lärare. 
 
Jag valde att göra denna undersökning för ämnet intresserar mig och för att jag vill 
undersöka om de sociala medierna är på frammarsch inom skolan. Undersökningen kan 
också ses som en sammanfattning över vad eleverna på en gymnasieskola tycker om att 
använda sig av sociala medier för privat bruk och i undervisningssyfte. Jag vill också i 
denna studie undersöka vad lärarna har för attityd till de sociala medierna inom skolan och 
som inledning på min studie vill jag i forskningsläge redogöra vad definitionen sociala 
medier uttrycks vara i denna studie. 
 
Det är en sak att elever och lärare använder sig av sociala medier för privat bruk, men 
använder de sig av exempelvis Facebook på skolan i undervisningssyfte? 
  

                                                 
8 Lärplattformen Fronter - http://fronter.info/downloads/Fronter_Brochure_SE_lowres.pdf (2010-12-12) 
9 Personal Learning Networks - 
http://www.youtube.com/watch?v=RDxK0OSvKEU&feature=player_embedded (2010-11-23) 
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1.3 Syfte och problemformulering 

Vem har inte hört talas om Facebook eller YouTube idag, även om man själv inte är 
medlem där eller ens har besökt dessa webbsidor. En sak som nämns i både undersökningar 
och forskning10 inom området är att sociala medier har stor betydelse för ungdomar i det 
privata livet. Under rubrik 2.1 Sociala medier presenteras sociala medier samt dess begrepp 
och definitioner som denna studie berör. De miljöer ungdomarna känner sig trygga i och 
där de har sitt kontaktnät påverkar deras livsstil och har stor betydelse privat, men hur ser 
det ut på skolan där ungdomarna tillbringar stora delar av sina liv? I tidig skolålder har 
eleverna tillgång till datorer under skoltid och dessa datorer används som verktyg vid själva 
kunskapsförmedlingen, men finns där tillgång till sociala medier och hur används de i 
undervisningen i så fall? Det finns underlag från tidigare forskning11 för att kunna påstå att 
ungdomar använder sig av sociala medier i privat bruk, för att kommunicera med varandra 
och för sin egen underhållning. En fråga som ska besvaras i denna rapport är om 
ungdomarna i den studerande skolan vill använda sig av de sociala medierna även i skolan 
och i sin undervisning. En annan fråga som ska besvaras i detta arbete är hur lärares 
attityder ser ut i den studerande skolan, samt dess påverkan på hur de sociala medierna kan 
och får användas inom skolan. 
 
Många grundskolor och gymnasieskolor har idag inte webbaserade system till sina elever 
och det kanske inte heller finns tillgång till e-post för eleven i skolan. Dessa system och 
tjänster kostar en hel del pengar för skolorna och kräver personalresurser för att 
administrera dem. För lärarna går mer och mer tid till att dokumentera, reflektera, ge 
feedback eller kanske till och med för att skriva åtgärdsprogram. Detta görs oftast i 
skoladministrativa program som dock inte brukar vara sammankopplade med elev och 
målsman. 
 
Då skolan kan sakna digitala tjänster och webbaserade program som exempelvis Fronter, 
används mer och mer de ”privata” tjänsterna även inom skolan. De ”privata” tjänsterna 
som nämns här, är sociala medier och i en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund 
presenterade har var tredje elev idag, dvs. 33-35 procent, en eller flera lärare som vän på ett 
Community exempelvis Facebook. 
 
Ungdomarnas lärande slutar inte efter gymnasietiden utan det handlar om livslångt lärande 
och om hur eleverna ska anpassas till det samhälle vi lever i idag, där vi lär av varandra 
bland annat med hjälp av sociala medier. I och med den nya gymnasiereformen GY 11 
handlar lärandet i skolan mer och mer om entreprenöriellt lärande vilket är en pedagogisk 
arbetsform och betoningen från Skolverket på entreprenörskap inom skolan är stark12. 

                                                 
10 Matilda Frigyes Jansdotter & Lovisa Lindegren (2008) -  
Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier s.52 
11Anna Carlsson & Stina Rosenqvist (2010) - Att mötas på Webben - Hur sociala medier påverkar B2B relationen s.3 
12 Skolverket, Övriga nyheter - http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17095 (2010-11-25) 
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Entreprenöriellt lärande13 beskrivs närmare under rubrik 2.3 Entreprenöriellt lärande. 
Undervisningen i svenska skolan har under en period gått från en facitkultur med hård 
tidsstyrning till en tid där eleverna själva har ansvar för sitt eget lärande, vilket också 
inneburit att pedagogiken förändrats. I Anna Hedin och Lennart Svenssons bok, Nycklar till 
kunskap14 beskriver de hur eleverna får ta en mer aktiv roll och där lärande i samverkan med 
andra blir mycket viktigt. Även läraren går från att vara en informatör eller förmedlare av 
kunskap till att bli en mentor eller handledare för elever som själva söker kunskap. Detta 
kunskapssökande kan underlättas med hjälp av olika verktyg och där kan sociala medier 
räknas med. Ett av målen i skolan handlar om att eleven själv skall ha kontroll på sina 
studier och ha nytta av det som de skapar och då kan man ju inte bara stänga av deras 
konton för att skoldagen är slut. 
 
Utdrag ur Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
”1.2 GEMENSAMMA UPPGIFTER FÖR DE FRIVILLIGA SKOLFORMERNA 

 
Skolans uppdrag 
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- 
och samhällslivet. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan 
har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 
arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna ska också kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 
Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska 
träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 
Inom gymnasiesärskolan och särvux ska eleverna tillägna sig ett alltmer undersökande sätt att 
tänka och arbeta. Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla 
sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra”.15 

1.3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera sociala mediers användning i skolan. Syftet är också att presentera för 
undersökningsgruppen vad sociala medier är för något och förtydliga vilka tjänster som 
ingår där och vilka som är populärast just nu. 
 
  

                                                 
13 Detta är en pedagogisk arbetsmetod som används inom skolan som stimulerar och utvecklar de 
kompetenser som brukar känneteckna en entreprenör. 
14 Hedin & Svensson (1997) Nycklar till kunskap 
15 Lpf 94 (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
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Frågeställningar 

 
a) Vad tycker eleverna på en gymnasieskola själva om användandet av sociala medier i 

skolan? 
 

b) Hur ser lärares attityder ut till de nya sociala medierna i skolan? 

1.4 Avgränsning 
Eftersom skolväsendet är stort och användandet av digitala och sociala medier skiljer sig 
mellan åldrarna, då vissa aktiviteter kräver läs- och skrivförståelse är denna studie avgränsad 
till utvalda gymnasieelever i Mellansverige. Hela studien har genomförts på en utvald skola 
och studien omfattar både elever och lärare. 

1.5 Disposition 
1. Introduktion 
Här presenteras inledning och bakgrund till studien, samt här redogörs syftet som ligger till 
grund för studien. 
 
2. Begrepp och definitioner 
Här presenteras begrepp och definitioner inom sociala medier och arbetsmetoder i skolan. 
 
3. Forskningsläge 
Här presenteras begrepp och definitioner av sociala medier och en kort beskrivning över 
arbetsmetoder inom skolan, samt tidigare forskning inom området. 
 
4. Metod 
Här redogörs för de metodval som ligger till grund för studiens utformning. Jag beskriver 
även här ingående hur jag gått tillväga under studiens gång. Jag presenterar här mitt urval 
för undersökningsobjekten. 
 
5. Resultat och analys 
Här presenterar jag de resultat och analyser som undersökningen indikerat på utifrån 
empiridelen. 
 
6. Diskussion och slutsats 
Här förs en metoddiskussion och en resultatdiskussion över min studie samt dess 
framgångsfaktorer och sammanställning av slutsats. 
 
Avslutande del 
Vidare forskning – Här presenteras några exempel på vidare forskning inom sociala medier. 
Käll- och litteraturförteckning – Här redovisas de källor som hänvisats i texten. 
Bilagor – Här redovisas de bilagor som är relevant för studien. 
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2 Begrepp och definitioner 
Utvecklingssamtal 
Det finns bestämmelser16 som säger att läraren fortlöpande skall informera eleven och 
elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Detta måste göras minst en gång varje 
termin. Eleven och elevens vårdnadshavare ska samtala med läraren om hur elevens sociala 
utveckling och kunskapsutveckling bäst kan stödjas. Arbetsprocessen på skolan som ska 
ligga till grund för utvecklingssamtalet pågår under hela terminen och dokumentation ska 
ha skett under tiden. En sammanställning av dokumentationen ska läraren vid 
utvecklingssamtalet presentera för att sedan i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan 
skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå de uppsatta målen 
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 
Hur denna dokumentation ska ske och hur kommunikationen mellan lärare, elev och 
målsman ska ske är upp till varje skola. Kommunikation mellan elev, lärare och målsmän är 
en viktig del i skolan, samt att dokumentation av arbetsuppgifter, projekt och andra 
arbetsprocesser ska följas. Denna dokumentation förs vid tillfälle in i betygsmatriser som i 
sin tur används som underlag vid bedömning. Denna undersökning bör kunna besvara om 
elever och lärare använder sig av sociala medier för att tillgodose dessa ovannämnda krav 
och arbetssätt samt vid kommunikation mellan elev och lärare under skoltid? 
 
Under rubrikerna 2.2 och 2.3 presenteras olika arbetsmetoder som används inom skolans 
väggar. Denna studie går inte in på vilken arbetsmetod som är bättre eller sämre än den 
andra utan beskriver bara lite kort, hur lärare och elever arbetar tillsammans och hur man 
utnyttjar resurserna bäst i skolan. 

2.1 Sociala medier 

Samlingsnamnet på sociala medier är kommunikationsverktyg där fokus ligger på 
konversation mellan användare och där fler blir delaktiga i produktionen av information. 
Detta gäller både i form av muntlig konversation (via film och ljud) och i den skriftliga 
konversationen mellan medlemmarna, samt de tillfälliga deltagarna som endast är gäster. 
Exempel på sociala medier är Facebook, YouTube, Twitter som alla är sociala nätverk där 
användarna umgås och kommunicerar med varandra online för privat bruk men dessa 
tjänster kan också användas i jobbsyfte eller på skolan i undervisningssyfte. Eftersom 
sociala medier representerar en viss typ av verktyg, får begreppet inte reduceras till de 
aktörer som för ögonblicket är störst eller populärast. Här nedan presenteras för dagen de 
kanske mest kända aktörerna och de som berörs i denna studie. I vissa fall så som i detta 
arbete räknas även mobiltelefonen till ett kommunikationsverktyg som förutom 
ringfunktion, idag har applikationer som gör det möjligt för användaren att kunna utnyttja 
den som en mindre dator. I detta arbete menar jag att sociala medier som idag är känd för 
de flesta elever och lärare, är följande tjänster och begrepp:  

                                                 
16 Lpf 94 (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna s.16 
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Facebook 
Idag räknas Facebook till en av världens största sociala nätverk, där användarna kan hålla 
kontakt med sina vänner, familj och kollegor. Facebook bygger på ett nyhetsflöde där 
medlemmarna skriver meddelanden till andra, eller postar bilder eller länkar. Som medlem 
på Facebook lägger du till andra som vänner, och du kan även lägga till företag som vänner, 
genom så kallade fan-pages. 
 
Facebook grundades av Mark Zuckerberg tillsammans med några college-vänner och syftet 
var att skapa en webbaserad version av de traditionella skolfoto-böckerna. Facebook hade i 
december 2009 över 350 miljoner medlemmar. 2007 köpte Microsoft 1,6 % av Facebook 
för 240 miljoner dollar, vilket skulle ge bolaget ett totalt värde på 15 miljarder dollar. Sedan 
dess har sajtens storlek tredubblats.  
 
YouTube 
Webbplatsen många pratar om idag heter YouTube och har till uppgift att dela och 
diskutera videoklipp. YouTube är en av världens just nu största video Community och har 
troligtvis världens näst största sökmotor, strax efter Google. Det material som finns på 
YouTube är huvudsakligen användarnas egentillverkade filmer men även i stor utsträckning 
professionellt framtagna reklamfilmer, filmtrailers, musikvideor och inslag från etablerade 
mediekoncerner. En del användare ser nyttan med YouTube och använder kanalen som en 
video-dagbok, eller där de kommunicerar med andra i videoform. 
 
YouTube startades i februari 2005. I november 2006 köptes bolaget av Google för 1,65 
miljarder dollar och den 22 oktober 2008 infördes en svensk version av webbplatsen. 
YouTube är en av de största aktörerna på Internet idag och det laddas upp runt 65 000 
videosekvenser varje dag av alla dess slag. Allt från nöje, humor, musik till utbildning. 
 
MySpace 
MySpace startades 2003 och är en webbplats för nätbaserad gemenskap. Här kan man som 
användare lägga upp sina personliga profiler med bilder, texter och olika ljudklipp. Dessa 
profiler kan sedan med hjälp av en sökfunktion knytas samman till ett större nätverk. 
Tidigare okända artister sägs ha slagit igenom via MySpace och därför förknippas MySpace i 
allt större utsträckning med musik. MySpace ägs sedan 2005 av Rupert Murdochs News 
Corporation och är särskilt populär bland musiker och musikintresserade samt många 
erkända artister är medlemmar just där.  
 
MySpace har funktioner som gör det möjligt för användaren att lägga ut sina 
egna låtar, blogga, ha en presentation och lägga in bilder. 8 september 2006 hade MySpace 
närmare 106 miljoner konton registrerade17.  

                                                 
17 MySpace - http://sv.wikipedia.org/wiki/Myspace (2010-12-20) 
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Twitter 
Twitter brukar kallas för mikroblogg, det vill säga en blogg som bygger på små 
meddelanden med högst 140 tecken. Twitters affärsidé är en tjänst där medlemmarna 
skickar meddelanden till varandra genom SMS som svarade på frågan "läget?". 
Meddelanden publiceras på webbplatsen och kan också sedan skickas vidare via SMS till 
andra användare. Idag går de flesta meddelanden via webbplatsen eller via olika 
specialapplikationer istället för tweets18 som då skickats via SMS. Meddelandena visas på 
användarens profilsida samt skickas till de personer som valt att "följa" honom/henne. 
Enligt en Computerworld19 artikel fanns det 75 miljoner registrerade användare i januari 
2010. Men dock var endast 10-15 miljoner aktiva användare. 
  
Blogg 
En webbplats som fortlöpande publicerar inlägg, ofta av personlig och lättsam karaktär som 
följer en person eller ett företag över tid kallas för blogg. Det finns även många bloggar 
som är av seriös karaktär inom nyhetsflödet och vissa är opinionsbildande20. Just ordet 
blogg kommer från de loggar man använde sig av på nätet som i sin tur syftar på att man 
skriver ett slags loggbok, alltid med det senaste inlägget längst upp, över sitt privata eller 
professionella liv. Fördelen med blogg är funktionen att kunna kommentera varje inlägg 
och funktionalitet för att låta läsarna enkelt följa eller prenumerera på nya inlägg.  
Enligt Wikipedia21 finns det över 126 miljoner bloggar på internet och i april 2009 
uppskattades att det startas cirka 190 000 nya bloggar varje dag. 
 
Flickr 
Är du intresserad av bilder och videofilmer är Flickr webbtjänsten för dig, där du kan skapa 
privata eller publika fotoalbum. Flickr är också en Community där du kan kommentera 
bilderna och videoklippen samt skapa och använda dig av diskussionsgrupper. Du måste 
dock skapa ett konto på Yahoo för att få tillgång till Flickr. 

Flickr erbjuder ett antal tjänster, bland annat kan användarna ”tagga” sina egna bilder vilket 
underlättar vid sökning. Flickr är just nu en av världens största och mest kända 
bildalbumstjänst på nätet, där du kan hantera, säkerhetskopiera dina bilder samt söka och 
dela dina fotoalbum. Flickr tjänsten lanserades 2004 av det kanadensiska företaget 
Ludicorp, men togs över av amerikanska Yahoo år 2005. 
 
De har en bra fungerande sökmotor för bilder men tänk på att utan sökbar text (tagg) är det 
svårt att hitta något för den som letar.  

                                                 
18 Tweets är själva meddelandet, en post eller en uppdatering 
19 Computerworld, Twitter - 
http://www.computerworld.com/s/article/9148878/Twitter_now_has_75M_users_most_asleep_at_the_mo
use (2010-11-24) 
20 Tidigare forskning inom bloggar - http://www.uppsatser.se/uppsats/38fb49b972/ (2010-11-24) 
21 Blogg - http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg (2010-11-24) 
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LinkedIn 
Det finns sociala nätverk i jobbsyften och där är LinkedIn ett socialt nätverk med fokus på 
professionella relationer, karriär och personlig marknadsföring. Idén med LinkedIn är den 
professionella presentationssidan som beskriver personens jobb, utbildningar, intressen och 
expertområden. Profilen visar också medlemmens professionella nätverk. Vill man få 
kontakt med någon man inte känner, kan man lätt bli introducerad av någon i sitt eget 
nätverk som känner personen. 
 
Med över 60 miljoner användare är LinkedIn en av världens största professionella 
nätverksplats. LinkedIn lanserades i maj 2003 och rapporterade vinst i mars 2006, för att 
sedan i juni 2008 värderas till cirka 1 miljard dollar. 
 
LinkedIns grundare heter Reid Hoffman. Enligt Wikipedia22 hade tjänsten i augusti 2010 
fler än 75 miljoner registrerade användare fördelade på 200 olika branscher över hela 
världen och drygt elva miljoner av dessa användare finns i Europa och av dessa finns över 
130 000 i Sverige. 
 
Wiki 
En av idag världens största Wiki heter Wikipedia, som också är en av världens största 
uppslagsverk med totalt över 12 miljoner uppslagsord, varav tre miljoner på engelska och 
cirka 180 000 på svenska. Wikipedia drivs av en stiftelse, Wikimedia Foundation och har 
inget kommersiellt intresse. Källkritik är dock en viktig faktor då man pratar om wikis. 
 
En wiki är en webbplats där alla, det vill säga vem som helst (eller i vissa fall en bestämd 
grupp människor) kan skapa nya sidor, redigera dem samt ta bort sidor. För att kunna hålla 
wiki-webbplatsen ren och korrekt krävs det ett stort engagemang från wiki-kollektivet. 
Vissa säger att källan inte riktigt är pålitlig då vem som helst kan skriva vad som helst, men 
det faktum att vem som helst kan ändra, påverkar kvaliteten positivt eftersom alla hjälps åt 
att hålla informationen uppdaterad. Eventuella felaktigheter som uppstår, rättas oftast 
snabbt till. 
 
Lennart Guldbrandsson ordförande för Wikimedia Sverige säger i ett radioprogram23 att det 
finns belägg för att en mognad Wiki-artikel i ett ”seriöst” ämne i allmänhet inte innehåller 
fler sakfel än vilken encyklopedi som helst då man kan bevaka alla redigeringar som har 
gjorts. 
 
Wikipedia kanske inte direkt räknas till ett socialt media men många skolungdomar 
använder sig av denna tjänst och finns därför också med i denna studie, i syfte att 
undersöka vad elever och lärare tycker om att källhänvisa till denna tjänst i skolarbeten.

                                                 
22 LinkedIn - http://sv.wikipedia.org/wiki/Linkedin (2010-11-24) 
23 Sveriges Radio, Wikipedia - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3246805 
(2010-12-14) 
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2.2 ”Traditionell” undervisning  
Traditionell undervisning har de flesta av oss hört tidigare, men vad betyder då begreppet 
traditionell? Själva begreppet traditionell undervisning uppfattas och tolkas olika beroende 
på vem man frågar. Traditionell undervisning kan uppfattas som en facitstyrd skolform med 
långa bänkrader med en kateder på en scenliknande upphöjnad eller på ett podium. För 
andra är traditionell undervisning ett förhållningssätt där alla elever arbetar med exakt 
samma sak i nästan samma tempo och där läraren är den som står för kunskapen och är 
kunskapsförmedlare. Traditionell undervisning har i vissa fall en negativ klang, men Norges 
utbildningsdepartement beställde för en tid sedan en undersökning som visar idag25 att den 
flexibla undervisningsformen, där eleverna själva får styra arbetet ger sämre resultat än vid 
traditionell undervisning. Några exempel var vid enskilda projekt och vid grupparbeten. 
Samma undersökning visar att eleverna får bäst resultat vid traditionella 
undervisningsformer då läraren använder tavlan och ger eleverna individuellt stöd och det 
är nyhetstjänsten NTB som rapporterar detta. Forskaren Vibeke Opheim26 säger i en 
intervju att det verkar som att de traditionella har störst positiv inverkan på elevens 
prestationer jämfört med moderna undervisningsformer. 
 
Däremot på Svenskt näringslivs hemsida27 går det att läsa om att traditionell undervisning 
släcker eleverna intresse och att eleverna presterar bättre när de får vara delaktiga i 
planering av lektioner och andra skolaktiviteter som är baserad på en rapport som heter 
”Finns teknik och är matte svårt?”.28 Sammanfattningsvis kan traditionell undervisning pågå i 
en lektionssal eller i ett bibliotek eller på någon annan plats som läraren och eleverna har 
enats om innan aktiviteten påbörjas och läraren finns oftast bara tillgänglig i skolan under 
den schemalagda undervisningstiden. Utanför den schemalagda undervisningstiden är 
kanske läraren inte skyldig att besvara elevers frågor och funderingar, vilket kan resultera i 
att eleverna begränsas till en viss tid och till en viss plats. Det finns att läsa på vissa bloggar 
och andras hemsidor att det är färre elever än väntat som har klarat kunskapsmålen och det 
finns en del skolor som nu svänger kraftigt tillbaka mot en mer ”traditionell” 
undervisningsform, där läraren får vara lärare och där förmedlingspedagogiken är 
utgångspunkten, medan andra försöker hitta en medelväg mellan arbetsmetoderna. 
 
Vad har då ”traditionell” undervisning med sociala medier att göra? För att möta upp 
elevernas krav på kunskapsförmedling och den nya läroplanen, där det står att 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska genomsyra hela gymnasietiden bör eleven 
få möjlighet att använda sig av de digitala tjänsterna eller av sociala medier i 
undervisningssyfte oavsett undervisningsform.  

                                                 
25 2010-11-12 
26 Allastudier.se - http://allastudier.se/artiklar/206-traditionell-undervisning-%C3%A4r-b%C3%A4st/ 
(2010-11-12) 
27 Svenskt näringsliv - http://www.svensktnaringsliv.se/skola/traditionell-undervisning-slacker-
intresset_76272.html (2010-11-29) 
28 Teknikdelegationen - 
http://www.teknikdelegationen.se/Bazment/teknikdelegationen/sv/publikationer.aspx (2010-11-09) 
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2.3 Entreprenöriellt lärande, flexibelt lärande 
I läroplanen Lpf94 står det att 
 

”eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig”.29 

 
Kristina Brink skriver i sin uppsats att entreprenöriellt lärande är en undervisningsmodell 
som syftar till att göra eleverna mer aktiva, ansvarstagande och delaktiga i sitt lärande30. I 
utbildningssyfte använder de sig av digital teknik, e-postkommunikation, Internet och andra 
tjänster inom sociala medier. Eleverna har fortfarande schemalagd undervisningstid men 
den kan minskas för att frigöra tid för eleverna att arbeta självständigt under eget ansvar i 
exempelvis projektform. Ett exempel som Rolf Edström beskriver är att  
 

”eleverna ska under före varje schemalagd lektionstid ha e-postkontakt med sina lärare för att 
tala om var man arbetar, hur studierna fortskrider och vid behov ställa frågor. Den 
schemalagda tid, som lärarna i den här arbetsformen inte undervisar traditionellt inför klass, 
används bland annat till att handleda elever, antingen enskilt eller i grupp - via e-post eller i 
klassrum/bibliotek. Detta gör det också möjligt för lärarna att i högre grad individualisera 
undervisningen genom att de inte behöver handleda 30 elever samtidigt i samma rum”.31 

 
Gymnasieskolan som är underlag till detta arbete är en IT-skola som använder sig av ett 
förhållningssätt som kallas entreprenöriellt lärande vilket enligt skolverket32 handlar om att 
stimulera och utveckla elevers företagsamhet såsom att se möjligheter, ta initiativ och 
omsätta idéer till handling. Företagsamheten handlar oftast om hur man som lärare ska 
arbeta med elevens inre förmågor: kreativitet, samt låta dem få prova olika saker, att kunna 
gå från idé till handling.  
 
Flexibelt lärande är en pedagogisk arbetsform som i praktiken fungerar på så sätt att 
undervisningen tar hänsyn utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Fördelen 
med ett mer flexibelt arbetssätt är att den kan vara tids- och platsoberoende. Detta innebär 
en förändrad roll för eleverna och lärarna, vilket i sin tur kan göra så att läraren får mindre 
tid till att föreläsa i klassrummet. Enligt Kristina Brink får nu läraren en större roll som 
handledare och informationslänk för att möta de nya kraven. Information och den nya 
kunskapen inom ämnet finns oftast tillgänglig på nätet och verktygen för att nå dem är 
datorn och mobiltelefonen. På Internet finns också de sociala medierna, där elever och 
lärare har möjlighet att kommunicera med varandra samt delta i diskussionsforum och få 
delta i andra sociala tjänster så som bloggar och minibloggar. 

                                                 
29 Skolverket - http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 (2010-12-05) 
30 Kristina Brink (2009) - Hållbar utveckling mot en skola för alla? 
31 Rolf Edström (2006) - Flexibel utbildning - en arbetsform i tiden s.1 
32 Skolverket, Övriga nyheter - http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17095 (2010-12-06) 
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3 Forskningsläge 
Det finns många som uttalar sig i ämnet och det finns mycket skrivet om sociala medier på 
nätet. Det flesta är dock bloggare men det finns även andra entusiaster inom området. Det 
är oftast lärare som har arbetat med mer traditionell undervisning tidigare men som nu mer 
eller mindre har gått över till en mer flexibel undervisningsmetod. En av dem som har 
skrivit en hel del om ämnet är Brit Stakston33 och hon är en av Sveriges mest anlitade 
debattörer och föreläsare inom sociala medier. Nätets utveckling och hur det förändrar 
samt påverkar kommunikationsbranschen är något som intresserar Stakston. En annan som 
har uttalat sig i ämnet är Lennart Axelsson från Växjö universitet, där han är projektledare 
för Ung Kommunikation. Axelsson säger exempelvis 
 

”Skillnaden mellan det privata och det offentliga suddas ut alltmer. Hur bör du som vuxen 
förebild agera i en miljö som är så tydligt offentlig och hur bör dina elever tänka? Vad händer 
om någon elev inte vill delta?”34 

 
Det har även diskuterats sociala medier på SVT35, där pratar de om att skolan måste 
anamma sociala medier och att skolan behöver få upp ögonen för vilka möjligheter, dessa 
verktyg skapar. Det går även att läsa på nätet om universitetslektorn Olof Sundin36 som är 
docent i biblioteksvetenskap vid universiteten i Göteborg och i Lund. Där ansvarar han för 
ett forskningsprojekt, Expertis, auktoritet och kontroll på Internet (EXAKT). Detta projekt 
är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Projektet går ut på 
att forskarteamet ska titta närmare på hur gymnasieelever använder sociala medier i sitt 
lärande. Undersökningar görs också på hur skolbibliotekarier och lärare ska arbeta för att 
elevernas lärande och kunskapsinhämtning ska fungera på bästa sätt. Paul Ronge har skrivit 
en bok som heter Sociala medier - En halv sekund från ord till handling där han personligen 
tycker att Facebook tar vid där e-posten slutar. Var precis så privat som du vill säger han 
där.37 
 
Under rubrik 3.1 Forskning inom området presenteras mer djupgående vad olika utvalda 
personer har skrivit om ämnet sociala medier. 
 
  

                                                 
33 Brit Stakston - http://www.jmw.se/author/brit/ (2010-11-06) 
34 Lennart Axelsson - http://www2.diu.se/framlar/2009/12/02/sociala-medier-%E2%80%93-en-utmaning-
aven-for-skolan/ (2010-11-27) 
35 Sveriges Television - http://svtplay.se/v/1842932/socialamedier (2010-11-27) 
36 Olof Sundin - http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=OlofSundin (2010-11-27) 
37 Paul Ronge (2010) - Sociala medier – En halv sekund från ord till handling s.271 
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3.1 Forskning inom området 

Brit Stakston lyfter fram en brittisk undersökning som visar att unga är de som är mest 
skeptiska till sociala medier38. 64 % av 18-24 åringarna tycker att det är ”övervärderat och 
meningslöst” att använda sociala medier för politisk kommunikation39. Det spekuleras i att 
Barack Obama vann presidentvalet i USA mycket tack vare en stark valkampanj bland de 
sociala medierna40 och Paul Ronge nämner i sin bok41 att svenska politiker har löjliga 
Obamakomplex och att Sveriges val 2010 inte vanns genom sociala medier. 
 
Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet säger bland annat i en tv-intervju42 att skolan 
ligger efter och kanske fortfarande inte är mogen för sociala medier i skolan. Många skolor 
har inte den tillgång till datorer och till den IT-miljö som krävs för att kunna nyttja sociala 
medier på ett bra och pedagogiskt sätt. Denis Masseni som är universitetslektor i Australien 
berättar i en radiointervju43 att inom skolan ser man sociala medier som ett hot och att de 
har en negativ klang, medan i andra områden som i reklam och i näringslivet ser man 
sociala medier som en tillgång. Så på vilket sätt kan lärare och elever använda sig av sociala 
medier inom skolan och i undervisningssyfte. Denis påpekar vikten av att sociala medier 
och IT ska ses som verktyg och skolan ska inte vara rädd att lyfta in dessa i undervisningen, 
för sociala medier handlar om att dela och samarbeta mellan varandra och det är precis vad 
skolan också handlar om. I skolan kan tjänster som Facebook användas som 
kommunikationsmedel, där lärare, elever och föräldrar möts och Twitter kan användas som 
ett dokumentationsverktyg till att föra loggböcker med mera. Processer blir allt mer viktigt 
inom skolan för att elevens slutprodukt ska förbättras och för att läraren eller någon annan 
handledare ska kunna följa dessa processer, är dokumentationen viktig och att den med 
lätthet kan följas. Det som kan vara svårt med att använda sig av sociala medier i skolan är 
att eleverna inte direkt har någon mottagare som vid vanliga inlämningar av arbetsuppgifter. 
Exempelvis då de ska skriva ett inlägg på sin blogg för att kunna besvara på en uppgift så är 
det inte enbart läraren som är mottagaren, utan vem som helst kan läsa vad eleven har 
skrivit. Detta kan stärka eleven i många fall då de har kännedom om att det finns många 
fler som tar del av det som skrivits än bara läraren, men det finns även risk för att eleven 
avhålls från att göra ett inlägg. Brit Stakston skriver i ett av sina blogginlägg 
 

”I de IT- och tillgänglighetsprojekt jag jobbade med under 90-talet i skolan och i organisations-
världen var det stora problemet att killarna då ägde närvaron helt. Det var så länge det krävdes 
ett större tekniskt kunnande t.ex. under html-kodandets era. Nu när publiceringsverktygen är 
enklare har kvinnorna i Sverige fullständigt tagit över” de sociala medierna.44 

                                                 
38 Brit Stakston - http://www.jmw.se/2010/02/20/sociala-medier-och-politik-valrorelsen-2010-del-9/  
(2010-11-25) 
39 PoliticsHome - http://www.politicshome.com/ “young voters the most skeptical about social media” 
40 Li Evans - http://www.searchmarketinggurus.com/search_marketing_gurus/2008/11/barack-obama-the-
first-social-media-president.html (2010-11-25) 
41 Paul Ronge (2010) - Sociala medier – En halv sekund från ord till handling s.143 & 187 
42 Sveriges Television - http://svtplay.se/v/1842932/socialamedier (2010-11-27) 
43 Denis Masseni - http://www.sponsor-ed.com.au/text/abc_radio_interview_august_7th_-
_social_media_and_schools_ayqb.htm (2010-11-25) 
44 Brit Stakston - http://www.jmw.se/2010/05/16/befriad-zon-natet-och-man-vs-kvinnor/ (2010-12-05) 
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Det handlar om att nätet är ett verktyg för demokrati och yttrandefrihet, oavsett kön. I en 
rapport som heter Svenskarna och Internet (2010) som grundar sig på de telefonintervjuer av 
2000 personer som genomfördes under våren 2010 hittar man statistik över ungdomars 
användande av Internet och sociala medier. Idén och syftet med projektet är att dels 
studera människors tillgång och användning av Internet och de vill kartlägga vilka 
aktiviteter, vilken slags innehåll och vilka kontakter som förmedlas över nätet, samt kunna 
studera hur denna användning påverkar och förändrar människors vardags- och arbetsliv. 
 
Statistik från 2010 säger att hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk och att den 
största andel användare är ungdomar. Killarna är ofta ute på nätet och spelar spel och vill 
gärna engagera sig i webbdesign och kodning medan tjejer är mest engagerade i blogg där 
hela två tredjedelar av tjejer i åldrarna 16-25 skriver eller har skrivit en egen blogg45. Brit 
Stakston menar att det finns en viss risk att killarna inte tar för sig bland de sociala 
medierna på samma sätt som tjejerna gör, vilket kan resultera att de blir ännu sämre på att 
läsa och skriva och att skolan skulle ta detta för givet. Citat från ett av hennes blogginlägg 
 

”I realiteten skulle jag nog säga att det på lång sikt snarare finns en risk för att det blir tvärtom 
- att killarna blir de som står utanför och missgynnas. Konsekvensen av att skolan nästan tar 
för givet att pojkar är sämre på att läsa och skriva kommer att märkas i relation till nätet om 
det inte tas krafttag här tidigt”.46 

 
Statistik från Svenskarna och Internet redogör när hälften av en åldersgrupp börjar använda sig 
av Internet.  Redan år 2009 hade fler än hälften av alla 4-åringar varit ute på Internet någon 
gång. Detta innebär att många förskolor har tillgång till datorer och Internet men 
användningen är oftast begränsad för barnen fram till att de börjar skolan. 
 
På gymnasiet har alla ungdomar mellan 15-18 år en e-postadress idag och cirka hälften av 
alla 11-14 åringar har e-post. Nu är det inte alla barn som vid en viss ålder lär sig att skicka 
e-post, utan det varierar ganska kraftigt och mycket på grund av deras intresse för datorer 
och Internet. Utvecklingen sker i samma takt med chattandet, dvs. kommunikation via 
instant messaging. Många barn kan redan vid 7-8 års ålder chatta med kompisar, samt leta 
efter information och skicka e-post, medan för vissa andra barn kan det dröja upp till 
tonåren innan de börjar använda Internet för liknande aktiviteter. Findahl spår att i 
framtiden kommer majoriteten av skolbarnen att lära sig använda sig av Internet på ett mer 
varierat sätt vid en tidigare ålder. 
 
Olle Findahl påpekar också att många ungdomar som är medlem och användare i sociala 
medier är också aktiva medskapare. Det vill säga att de är med och skapar själva innehållet 
och som användare gör man egna statusuppdateringar och skickar in inlägg och 
kommenterar vad andra skriver på sina sidor eller under sina profiler. Produktionen av 

                                                 
45 Olle Findahl (2010) - Svenskarna och Internet s.8 
46 Brit Stakston - blogginlägg – Befriad zon: Nätet och män vs kvinnor  
http://www.jmw.se/2010/05/16/befriad-zon-natet-och-man-vs-kvinnor/ (2010-12-12) 
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innehållet är liknande en projektgrupp, där alla är delaktiga och kommer med sina tankar 
och idéer. Det kan handla om några enstaka insändare men ibland kan det handla om 
hundratals eller tusentals inlägg och kommentarer. I dagsläget finns det cirka tre och en 
halv miljon svenskar som är med och skapar innehåll i de sociala nätverken på Internet 
enligt Olle Findahl.47 
 
Spridningen ser liknande ut bland barnen och ungdomarna till en början men det sociala 
nätverkandet följer en lite annorlunda utvecklingslinje än e-post och informationssökning. 
Här börjar en mindre grupp vid cirka åtta års ålder (cirka 8 procent) att besöka de sociala 
nätverken. Sedan vid en ålder av 11-12 har användandet vuxit till 50 procent för denna 
grupp. Efter tolv års ålder avtar spridningshastigheten för att sedan nå sin topp vid cirka 
tjugoårsåldern. 
 
Aktiviteter som att söka information, instant messaging48 och chatta, skicka e-post och delta 
i sociala nätverk kräver en viss skriv- och läskunnighet och de här aktiviteterna är även de 
som används inom skolan och inte enbart för privat bruk. Informationssökning och skicka 
e-post är det som används till största del i de lägre åldrarna men de äldre barnen och 
ungdomarna använder sig även av sociala medier i skolan. Många lärare inser att det kanske 
är dags att börja lyfta in delar av de sociala medierna i skolan och en av dem är Kristina 
Alexanderson som berättar i en intervju i lärarnas tidning att hon nyss var kritisk men att 
nätet är numer en självklarhet i hennes undervisning. Hon säger i samma intervju att 
 

”de kommunikationsmöjligheter som Facebook, Twitter och bloggar ger går inte att få till i den 
traditionella undervisningen, anser hon. Genom att allt dokumenteras och finns kvar kan 
läraren följa elevernas resonemang och reflektioner, se deras styrkor och svagheter och hjälpa 
dem att komma vidare i sina tankegångar”.49 

 
Den tidigare refererade Olof Sundin tycker att en viktig del av omvärldsbevakningen är att 
skapa nätverk av olika sociala relationer och kontakter, eftersom arbetskamrater och andra 
kollegor inom samma yrke på andra arbetsplatser kan vara naturliga medlemmar i nätverket.  
Det innebär att nätverket har en växelverkan mellan dig och dina relationer och kontakter, 
samt att det kan vara så att du vet något som du vill dela med dig av till andra och andra vet 
något som du får ta del av. Detta kan ske i form av text, bild, film eller som en kombination 
på någon av de sociala medierna. Ett citat hämtat från Olof Sundins rapport 
 

”Kom ihåg att du inte kan veta allt, men tillsammans med andra kan du hitta ett svar på en 
fråga som är aktuell för dig. (Informationssökningskörkort)”.50   

                                                 
47 Olle Findahl (2010) - Svenskarna och Internet s.45 
48 Instant messaging är snabbmeddelanden som personer skickar till varandra med hjälp 
av Internetanslutna datorer eller mobiltelefoner där de utväxlas i realtid. Liknande chatt. 
49 Lärarnas Nyheter - http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/04/16/sald-pa-sociala-medier 
(2010-12-12) 
50 Olof Sundin (2005) - Webbaserad användarundervisning s.131 
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Hur ser det ut på skolorna idag och i vilken utsträckning används de sociala medierna av 
eleverna och bland lärarna? En statistik från en rapport som Lärarnas Riksförbund har gett 
ut ser det ut enligt följande 
 

”Närvaron i sociala medier 
• 87 procent av de tillfrågade eleverna har en egen profil på någon Community. En större andel 
av flickorna (91 procent) än pojkarna (84 procent) har en egen profil. 
• 57 procent av de tillfrågade lärarna har en egen profil. En större andel av gymnasielärarna (62 
procent) än högstadielärarna (52 procent) har en egen profil. 
• 35 procent av eleverna har en eller flera lärare som vän1 på en Community. 
• Eleverna är i större utsträckning villiga att vara ”vänner” med sina lärare i Communities än 
vice versa. 73 procent av eleverna tror att de skulle acceptera en ”vänförfrågan” från en lärare, 
47 procent kan själva tänka sig att fråga och 18 procent har själva frågat. Flickorna är mer 
restriktiva än pojkarna då 68 procent av dem tror att de skulle acceptera en förfrågan till 
skillnad mot 77 procent av pojkarna. 
• Lärarna är mer tveksamma. 20 procent tror att de skulle acceptera en ”vänförfrågan” från en 
elev, 7 procent kan själva tänka sig att fråga och endast 2 procent har själva frågat en elev. 
• Föräldrarna är mindre tveksamma om initiativet till en ”vänförfrågan” kommer från en elev. 
66 procent tycker att det är okej om eleven har skickat förfrågan och 57 procent om läraren har 
gjort det. 
• Det främsta skälet som anges av de tillfrågade som är tveksamma till elev och lärarkontakter 
via Communities är integritetsproblematik, både ur ett elev- och ett lärarperspektiv”.51 

 
De nya sociala medierna erbjuder möjligheter till nya sätt att undervisa för läraren och där 
han eller hon kan utveckla sina ”gamla” arbetsmetoder, men ju fler arbetsuppgifter och ju 
mer arbeten som förläggs på webbaserade sidor på Internet, desto viktigare blir också 
mötet mellan eleven och läraren. Charlotte Hedén och Monica Magnusson har undersökt 
ungdomars upplevelser av socialt samspel i skolan och där forskningsresultat visar på att 
relationen mellan lärare och elev har utvecklats i positiv riktning under det gångna 
decenniet. De beskriver där att  
 

”eleverna trivs bättre med sina lärare, har lättare att vända sig till dem vid problem i skolan och 
de vågar säga ifrån om de anser att något är fel”.52 

 
I publikationen Elever och lärare online – var går gränsen från Lärarnas Riksförbund anser 
övervägande majoritet av de tillfrågade lärarna sig inte ha arbetstidsmässiga förutsättningar 
för att vara närvarande och tillgänglig för sina elever i Communities under skoltid. Det 
poängteras att en lärares närvaro på Communities och liknande är önskvärt bland elever, 
föräldrar och lärarna men att det i så fall ska vara för att stödja elevernas 
kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling och inget annat.  

                                                 
51 Lärarnas Riksförbund (2010) - Elever och lärare online - var går gränsen? s.9 
52 Charlotte Hedén och Monica Magnusson (2007) - Hitta rätt väg s.6 
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Uppsatser 
Uppsatser som har undersökt området sociala medier är bland annat Facebooka mig! 
Vägledares och elevers tankar om möjligheter, begränsningar och etiska dilemman med vägledning via 
Internet av Liselott Bohlin & Sara Jonsson55. Där beskriver de att sociala medier är en del av 
de digitala medier som har utvecklats mycket under 2000-talet. En bok de refererar till är 
David Buckingham (Red), (2008). Youth, identity, and digital media. USA; Massachusetts 
institute of Technology som menar att det finns ett gap i användandet mellan 
generationerna. Den yngre generationen socialiserar mer online, laddar ner mer 
underhållning och använder webben för ett bredare syfte än andra vuxna. Bohlin & Jonsson 
beskriver att undersökningar har gjorts och att 55 procent av ungdomarna säger att de 
vågar prata mer via digital kommunikation och att man har cirka arton vänner på 
Communities som man aldrig har träffat personligen. 
 
Sofia Terzakis har i en uppsats undersökt hur lärare ser på sitt användande av sociala 
medier utifrån sin yrkesroll, samt hur de skiljer mellan rollerna som privatperson och 
yrkesverksam. Studien Under ständig uppsikt - Svårigheten med att vara lärare på sociala medier 
handlar om hur relationen mellan lärare och elever ser ut på sociala medier, i synnerhet på 
Facebook. Citat från analysen 
 

”Anna är en av dem som inte tycker att de gynnar eleverna att ha dem som vänner på sociala 
medier. Hon menar att det skapas en förvirring hos eleverna, först är de vänner med läraren 
som privatperson och pratar på sociala medier, sedan visar läraren upp en annan sida, nämligen 
yrkesrollen när den ska sätta betyg och bedöma eleven”.56 

 
En annan uppsats som berör lärares användning av sociala medier är Lärares erfarenheter av 
att använda sociala medier i undervisning av Emmy Swärd. Syftet med hennes uppsats var att 
undersöka lärares erfarenheter av att använda sociala medier i skolan samt hur de hanterar 
elever med olika nivåer av datorvana. Swärds studie har för avsikt att ge oss lärare idéer och 
förslag på metoder på hur vi kan använda oss av media i undervisningen, och 
förhoppningsvis förändra attityden hos de lärare och föräldrar som är negativa till 
användning av ny teknik i undervisningen. Hennes slutsats i studien är att 
 

”arbetet med sociala medier ger eleverna möjlighet att kommunicera med varandra på ett sätt 
som de flesta är vana vid från fritiden. Kanske kan det vara en nackdel att det är just så likt 
elevernas chatspråk på fritiden så att de har svårt att se att se skillnaden när de ska använda 
sociala medier på ett mer seriöst sätt för att redovisa sina kunskaper för läraren. Möjligheterna 
att kommentera och läsa varandras texter gör att de utvecklar sitt skrivande och tycker att det 
är roligare att ta sig an skoluppgifter”.57 

  

                                                 
55 Liselott Bohlin & Sara Jonsson (2010) - Facebooka mig! Vägledares och elevers tankar om möjligheter, begränsningar 
och etiska dilemman med vägledning via Internet 
56 Sofia Terzakis (2010) - Under ständig uppsikt - Svårigheten med att vara lärare på sociala medier s.23 
57 Emmy Swärd (2010) - Lärares erfarenheter av att använda sociala medier i undervisning s.20 
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Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier av Matilda Frigyes Jansdotter och Lovisa 
Lindegren (2008) är en annan uppsats som handlar om lärare och sociala medier. Deras 
frågeställning var hur svensklärare använder sig av digitala medier i sin svenskundervisning? 
Vilka likheter och skillnader finns mellan de intervjuade lärarnas uppfattningar kring 
användandet av digitala medier i svenskundervisningen? Deras studie visar på att lärarna var 
negativa till sociala medier i skolan. Citat 
 

”Alla lärare uppfattade digitala medier som en daglig positiv syssla under sin fritid men alla 
lärare uppfattade inte samma positiva meningsfullhet för digitala medier i undervisningen. 
Istället visar studien att lärare till viss del är bundna till traditioner och egna intressen vilka 
påverkar dess syn på vad som bör och inte bör förekomma i skolan”.58 

 
Sara Olofsson och Gustaf Bergner har i en uppsats undersökt sociala mediers roll och 
möjligheter vad gäller att kunna påverka företag och organisationers marknads 
kommunikation. Resultatet från deras undersökning visar att 
 

”sociala medier innefattar allt som de traditionella medierna inte är. Sociala medier är en arena 
som domineras av användare och handlar om människor. Det ger oss en unik möjlighet att ta 
kontakt med andra användare. Vi kan interagera, socialisera och skapa gemenskap. Sociala 
medier fungerar som ett bra komplement till andra medier för att nå en viss publik eller 
målgrupp”.59 

 
Web 2.0 i skolan är en studie om hur bärbara datorer förändrar lärande och kommunikation 
mellan lärare och elever av Stefan Augustsson och Mats Hellström. Syftet med deras studie 
var att undersöka hur kommunikationen mellan elev och lärare har ändrats genom 
införandet av bärbara datorer i skolan. Studien skulle också undersöka hur elevernas 
förmåga att hantera de möjligheter och frestelser som det innebär att ständigt vara 
uppkopplad till Internet. Resultatet i deras studie visar att 
 

”sociala medier och Web 2.0 är viktiga grundstenar i elevernas lärande och vardag och 
kommunikation och interaktion. Utöver det kan vi påvisa att även om eleverna upplever vissa 
negativa tendenser med egna datorer i skolan så är det övervägande positiva åsikter som 
kommer fram. De tycker bland annat att de har bättre kontroll över sitt lärande då de enkelt 
kan komma åt all information via lärplattformen. Detta tycker eleverna är viktigt för sitt eget 
lärande och de ser gärna att lärarna använder Hjärntorget i fler ämnen”.60 

 
Här visar de tidigare undersökningarna att det finns skilda uppfattningar och delade 
meningar vad gäller användning av de sociala medierna i skolan och i undervisningssyfte. 
De sociala medierna öppnar upp för kommunikation och fungerar som ett bra komplement 
till andra medier för att nå en viss publik eller målgrupp inom marknadskommunikation.

                                                 
58 Matilda Frigyes Jansdotter & Lovisa Lindegren (2008) -  
Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier s.3 
59 Sara Olofsson & Gustaf Bergner (2010) - Interagera, engagera & komplettera s.2 
60 Stefan Augustsson och Mats Hellström (2010) - Web 2.0 i skolan s.26 
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4 Metod 
Den här studien genomfördes på en gymnasieskola bland elever vid åldrarna 16-20 år och 
den undersöker om de använder sig av sociala medier för kommunikation och 
dokumentation inom skolan, samt användning av dessa tjänster i undervisningssyfte. I den 
första delen gjordes själva elevundersökningen med en enkätundersökning som grund, samt 
en intervjudel med ett urval av elever. I denna del ska elevernas syn på sociala medier 
identifieras för att få en klar bild över användandet både för privat bruk och på skolan. I 
den andra och avslutande delen intervjuas lärare i syfte till att få en tydlig bild över deras 
attityd till sociala medier och användandet av dessa i sin egen undervisning. Även i denna 
del genomfördes en anonym enkätundersökning med många öppna frågor, samt några 
enstaka frågeställningar med fasta svarsalternativ. 

4.1 Metodval 

Vid intervjudelen av eleverna valde jag en kvalitativ forskningsmetod61 med ett antal öppna 
ramfrågor med följdfrågor där utgångspunkten för min studie är att utifrån mitt syfte 
jämföra om elever i de olika nationella gymnasieprogrammen ser nyttan med sociala medier 
och i vilken utsträckning de kan tänka sig att använda sig av dem i skolan.  
 
Jag valde att göra en så kallad semistrukturerad intervju med mer öppna frågor till elever 
eftersom den kvalitativa studiens fördelar är att den ger möjlighet att nå 
forskningspersonens egna perspektiv mer ingående jämfört med den kvantitativa studien. 
I boken Intervjumetodik62 beskriver Annika Lantz att en intervju skiljer sig från samtalet 
genom att den endast är till för att samla information och att den som intervjuar har en 
avsikt eller ett specifikt syfte med utfrågningen. 
 
En annan del av elevundersökningen var en enkätundersökning som även den hade samma 
frågor som grund och som ställdes till de utvalda informanterna. Syftet här är att få en mer 
generell bild över elevernas användande av sociala medier. Om de använder sig av sociala 
medier och i så fall hur ofta använder de sig av sociala medier samt hur de ser på sociala 
medier som ett verktyg i skolan. Den kvantitativa metoden fungerar här i 
enkätundersökningen då många frågor börjar med exempelvis, hur ofta eller hur många 
med följdfrågor med möjlighet till öppna svar.  
 
Några av dessa lärare intervjuades parvis vilket skulle kunna ha en viss påverkan på den 
andre, då idéer och tankar skulle kunna färgas av varandra, men enligt Steinar Kvale i 
boken Den kvalitativa forskningsintervjun kan samspelet mellan intervjupersonerna leda till ett 
mer känsloladdat och spontant uttalande63. 

                                                 
61 Denna metod innebär att sina undersökningsdeltagares upplevelser så nära som möjligt sådana som de 
upplevs eller känns. Att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de ”genomgåtts” eller ”upplevts”.  
62 Annika Lantz (1993) - Intervjumetodik s.11 
63 Steinar Kvale (1997) - Den kvalitativa forskningsintervjun Intervjuguiden s.121 
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Även en delvis deltagande observation har skett i syfte att delta i det sociala samspelet, men 
jag var själv inte aktiv under lektionen. Jag deltog i det vardagliga samspelet mellan elever 
och mellan elever och lärare genom att prata med dem och studera deras användande av 
datorer, Internet och digitala tjänster. Denna observation är inte min huvudmetod, men 
som Katrine Fangen nämner i sin bok64 är observationer i kombination med andra 
datainsamlingsmetoder att rekommendera för ett bra slutresultat. 

4.2 Urval 
Urvalet av elever inför enkätundersökning och intervjudelen har skett genom förfrågningar 
om delaktighet. Intervjuer har skett med de utvalda elevgrupperna, 20 stycken medan 
enkätundersökning har skett i alla klasser på skolan, vilket är 82 elever sammanlagt från de 
olika programmen, med sammanlagt 75 kompletta svar. Syftet med detta urval är att få en 
täckande information för att kunna återge en kvalitativ beskrivning av elevernas 
användande av sociala medier både privat och på skolan. Ett av kriterierna för att delta i 
denna undersökning är att man använder sig av datorn i sin undervisning till vardags och 
detta kan ha en viss påverkan av resultatet och deras syn på sociala medier i allmänhet. 
 
Urvalet bland lärarna var mer begränsad då en del av lärarna inte var tillgängliga under 
denna undersökningsperiod. Av sammanlagt 32 lärare kom 12 lärare att ingå i intervjudelen. 
De lärare som hade möjlighet att delta i en intervju kom från de fem olika nationella 
programmen skolan erbjuder. Den utvalda gymnasieskolan erbjuder idag fem olika 
nationella program där IT- och IT-media är två av dem. 
 
Även en enkätundersökning där lärarna kunde svara anonymt genomfördes med samma 
urvalsgrupp i syfte att kunna se deras attityd till att använda sig av nya sociala medier i sin 
undervisning och där var det 24 stycken som besvarade webbenkäten. 
 
Datainsamling & bortfall från urvalsgrupperna 
Reliabiliteten i resultatdelen är hög då data har inhämtats från både intervjuer, enkäter samt 
observationer. Jag anser att validiteten i min studie är god, då närmare 100 stycken 
gymnasieelever omfattas i undersökningen. När data inhämtades från elevgruppen var det 
elever som ställde upp på en intervju, men som sedan inte besvarade den webbaserade 
enkäten. Data insamlades med mer öppna frågor i intervjuundersökningen, se bilaga II. 
 
Avsikten var från början att genomföra studien endast med en enkätundersökning och med 
ett deltagande på 75 % i enkätundersökningen är studiens validitet mycket god. 
Undersökningen utökades med 12 intervjuer, vilket kan resultera i att frågeställningen b) 
hur ser lärares attityder ut till de nya sociala medierna i skolan? också har lika hög validitet 
som den första frågeställningen. 
 

                                                 
64 Katrine Fangen (2005) - Deltagande observation s.15 



Sociala medier i skolan – en del av undervisningen?    
    Metod 
     

 

 
27

Datainsamling från observationerna dokumenterades i ett kollegieblock i syfte att kunna 
lyfta in vissa delar i resultatet för att styrka svaren från intervjudelen och från 
enkätundersökningen. Man bör beakta att studien endast har genomförts på en 
gymnasieskola i norra Sverige när man studerar resultatet. 

4.3 Genomförande 

Intervjufrågor samt enkätfrågor som ligger till grund för elevundersökningen, är utformade 
på ett sätt som stämmer överens med min egen uppfattning om hur en enkät bör vara 
konstruerad och på så sätt som Jan Trost (2007) förespråkar i sin bok, Enkätboken.  
 
I den del där enkätundersökningen genomfördes skickades en länk till frågeformuläret via 
e-post ut till samtliga elever i respektive klass där jag hade för avsikt att genomföra 
enkätundersökningen och svarsfrekvensen var hög. Cirka 75 % bland de 100 tillfrågade. 
Denna metod används i syfte för att nyttja den stora fördelen att nå ut till ett stort urval av 
elever på kort tid och på ett smidigt sätt, då alla elever har tillgång till en dator under 
lektionerna. Själva enkäten är utformat i ett Internetbaserat program där man snabbt får 
tillbaka respons i form av statistik eller av ren text från de öppna frågorna. 
 
En intervjumanual som skulle följas under intervjuerna med intervjufrågor skapades, se 
bilaga II. Vid vissa fall ställdes frågorna inte i någon speciell ordning utan de kunde ställas 
då de passade in under samtalets gång med lärarna. Syftet med intervjudelen är det samma 
som Steinar Kvale nämner i sin bok. 
 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv,  
varför inte prata med dem?”.65 

 
För att kunna få ta del av elevernas och lärarnas erfarenheter, genomfördes en intervju i 
syfte att söka efter information om deras åsikter, attityder och berättelser om användandet 
av sociala medier både för privat bruk och på skolan. För att bättre förstå eleverna och 
deras arbetsmetoder, samt för att kunna ställa de mest relevanta frågorna i undersökningen, 
har en deltagande observation skett under hösten 2010. Dessa observationer har 
genomförts i klassrum med elever från olika program och i olika ämnen. Eleverna har 
observerats under lektionstid och vid tillfällen då de har haft redovisningar eller andra 
muntliga presentationer. Observation har också skett i klassrummen för att dokumentera 
lärares undervisningsmetoder och för att se vilka verktyg som används i undervisningssyfte. 
Katrine Fangen skriver i sin bok66 att fördelen med deltagande observation är att man 
kommer människorna närmare in på livet och får då personlig kunskap om dem. De direkta 
erfarenheterna kan sedan förbättra förståelsen och tolkning av fältet. 

                                                 
65 Steinar Kvale (1997) - Den kvalitativa forskningsintervjun s.9 
66 Katrine Fangen (2005) - Deltagande observation s.32 
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5 Resultat och analys 
Här redovisas resultaten från enkätundersökningarna samt från de intervjuer som 
genomförts bland elever och lärare. Resultatet av undersökningen presenteras i 
ordningsföljd utifrån webbenkäten och följer en viss struktur, där den första delen handlar 
om användande av sociala medier privat, för att sedan i andra delen av frågeställningen 
kunna besvara aktuell problemformulering, om och i vilken utsträckning de använder sig av 
sociala medier i skolan och i undervisningssyfte. Jag valde att redovisa resultatet i 
ordningsföljd samt med hjälp av stapeldiagram för att läsarna lättare skall kunna följa med. 
Kommentarer i anslutning till diagrammet och text är knutna till tidigare forskning och från 
forskningsläge.  
 
Frågorna presenteras i sin helhet i bilaga I. 

5.1 Redovisning av elevenkät/intervju ‐ sociala medier 

Hur ser användandet ut privat och på fritiden för undersökningsgruppen elever av sociala 
medier och vad tycker eleverna själva om att använda sig av sociala medier i skolan och i 
undervisningssyfte. Resultatet från undersökningen presenteras som en blandning av 
löpande text och som statistik över antalet användare. Den första delen av enkäten berör 
undersökningsgruppens privata användande av sociala medier och frågor angående 
användandet av några utvalda tjänster som är populära idag besvaras. De två första frågorna 
i enkäten är kontrollfrågor för att ta reda på vilket program de tillfrågade eleverna går på, 
samt i vilken årskurs67. Den tredje frågan var en öppen fråga som hade i uppgift att väcka 
undersökningsgruppens tankar på vad sociala medier är för något och vilka tjänster som är 
populära idag. Här svarade eleverna lite olika men de flesta nämner de mest populära 
tjänster som finns idag, exempelvis YouTube, Facebook, WOW och MSN med flera. Ingen 
av de tillfrågade valde att besvara frågan med att förklara att sociala medier är ett 
kommunikationsverktyg där fokus ligger på konversation mellan användare så som sociala 
medier beskrivs i forskningsläge, utan de valde att gå direkt på själva tjänsterna. 
 
För att undersöka hur eleverna kommunicerar via datorn och på nätet ställdes ett antal 
frågor med några idag kända tjänster och den första var om eleverna twittrar eller bloggar. 
Kommunikation via blogg eller genom att twittra är till största del användaren/bloggaren 
som vill förmedla information eller en berättelse till sina läsare, men läsarna i sin tur kan 
kommentera dessa berättelser eller texter vilket i sin tur leder till flervägskommunikation.  
  

                                                 
67 Se bilaga I 
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Femtonde och sista frågan på enkäten är en öppen fråga vilket innebär att eleven kan skriva 
helt fritt utan att behöva ta hänsyn till några som helst fasta alternativ eller styrda val. 
Frågan som ställdes är - vad tycker du egentligen om sociala medier i skolan? Syftet är att 
eleven ska kunna jämföra sitt privata användande av sociala medier med att använda sig av 
dessa tjänster i skolan och i undervisningssyfte. Denna fråga ska också besvara den första 
frågeställningen. Här nedan redovisas några enkätsvar i citatform 
 

”Jag tycker det är ibland jobbigt om man ska göra ett grupparbete och andra börjar logga in på 
Facebook och så blir de distraherade. Men så länge jobbet blir gjort så är det väl okej... Men jag 
tycker att man borde kunna hålla sig tills man kommer hem”. 
 
”det är både bra och dåligt. man kan använda sig av dem och diskutera och skicka arbeten till 
varandra på skolan men det är också väldigt många som bara sitter och "leker", spelar spel 
o.s.v.”. 
 
”Jag anser väl själv att det tar upp för mycket tid hos dom som inte jobbar överhuvudtaget. 
Många jag känner sitter länge och hamnar efter i arbetet. Om man inte lyssnar på lektionen går 
man miste om mycket viktig fakta som man kommer behöva på prov och i framtiden. Jag säger 
att jag klarar mig lätt utan Facebook eller MSN i skolan”. 
 
”Jag tycker det är något man håller på med på fritiden. Jag tycker det förekommer för mycket 
Facebook och så vidare under skoldagen, vilket ibland kan vara störande på t.ex. gruppupg 
eller liknande då vissa bara sitter på Facebook osv. Annars tycker jag det är upp till var och en 
så länge det inte drabbar någon annan”. 
 
”Helt okej, när det kommer till wiki är det mycket information som finns att hämta och om 
man sitter på Facebook får man se till att göra skolarbete också, eget ansvar”. 
 
”Jag tycker att de är bra, man kan få hjälp lätt i sitt arbete och om man blir less kan man roa 
sig ett tag för att sedan få tillbaka jobbglädjen”. 

 
Många blandade svar bland enkätundersökningsgruppen, gjorde att intervjudelen blev ännu 
viktigare för att besvara frågan. Resultatet i enkät och i intervjudelen visar att elevernas 
användande av sociala medier i skolan är till största del en störande faktor istället för att 
kunna nyttjas till att underlätta i studiesyfte. Eleverna på den utvalda gymnasieskolan säger 
själva att de använder sig av exempelvis Facebook till att hålla kontakt med kompisarna och 
inte för att kunna få arbetsuppgifter eller för att kunna delta i olika forum med mera i 
undervisningssyfte.  
 
Det råder osäkerhet bland eleverna om syftet med användandet av sociala medier i skolan 
ska komma från elevernas initiativ eller om det är så att läraren ska uppmuntra och anpassa 
lektionen till att låta eleverna få använda sig av sociala medier som verktyg i undervisningen 
och vid enskilda arbetsuppgifter. 
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5.2 Redovisning av lärarenkät/intervju ‐ sociala medier 

Denna del tar upp hur användandet ser ut privat för undersökningsgruppen - lärare av 
sociala medier och hur deras attityd till att använda sig av sociala medier i skolan påverkar 
undervisningsmetoden. 
 
Den första delen på enkäten berör undersökningsgruppens privata användande av sociala 
medier och några utvalda tjänster som är populära idag. Syftet är att ta redan på hur många 
lärare som använder sig av sociala medier för privat bruk. Enkätfrågorna i sin helhet 
presenteras som bilaga I. Svaren presenteras även här som en blandning av löpande text 
och som statistik över antal användare. För att se om användandet av sociala medier skiljer 
sig åt mellan lärare ställdes några kontrollfrågor för att kunna kategorisera dem vid ett 
senare tillfälle om så önskas.  De första kontrollfrågorna var i vilket eller vilka ämnen de 
undervisar i och hur länge de har jobbat som lärare. Lärare inom svenska, engelska, 
matematik, fysik, psykologi, IT, idrott, samhällskunskap och ekonomi är några av de som 
tog sig tid att besvara webbenkäten. Det är inte en speciell lärarkategori som är av 
majoritet, utan det är blandat från alla typer av ämnen inom skolan. De flesta av de 
tillfrågade har arbetat som lärare mellan 4-7 år.  
 
För att leda in lärarna på ämnet, ställdes samma fråga till dem som till eleverna som handlar 
om vad sociala medier är för något för dem. Här framkommer själva samlingsbegreppet 
framför tjänsten. Ett av svaren presenteras så här 
 

”sociala medier är en samlingsplats för utbyte av tankar, ett ställe att umgås virtuellt, ett ställe 
att knyta kontakter”. 

 
Men även här svarade många i undersökningsgruppen att sociala medier är exempelvis 
Facebook, MSN och bloggar, vilket är själva tjänsten eller själva aktören. 
 
För att få en bild över lärarnas användande av tjänster som exempelvis bloggar och 
minibloggar, samt för att undersöka på vilket sätt de kommunicerar med andra på fritiden 
ställdes ett antal frågor angående kända tjänster som används flitigt av svenska folket.
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Kommentar 
Lennart Axelsson från Växjö universitet, där han är projektledare för Ung Kommunikation 
säger exempelvis 
 

”Skillnaden mellan det privata och det offentliga suddas ut alltmer. Hur bör du som vuxen 
förebild agera i en miljö som är så tydligt offentlig och hur bör dina elever tänka? Vad händer 
om någon elev inte vill delta?”82 

 
Vem ska läraren tillåta som vän och vilka ska han eller hon inte välja. Är det rimligt att en 
lärare har flera hundra elever i sin vänlista? 
 
Statistik från tidigare forskning säger att lärarna är mer tveksamma än elever till att vara vän 
med någon elev på Facebook. Det är 20 procent som tror att de skulle acceptera en 
”vänförfrågan” från en elev, 7 procent kan själva tänka sig att fråga och endast 2 procent 
har själva frågat en elev83, vilket inte alls stämmer på denna gymnasieskola då hela 63 
procent redan är vän med någon eller några elever på Facebook. 
 
Paul Ronge har skrivit en bok som heter Sociala medier - En halv sekund från ord till handling 
där han personligen tycker att Facebook tar vid där e-posten slutar. Var precis så privat 
som du vill84, vilket resultatet visar och som lärarna på denna skola verka ha anammat. 
 
Att tänka på 
Den gymnasieskola som denna studie baseras på är en IT-baserad där varje elev har en egen 
bärbar dator. Många lärare arbetar med flexibla arbetsformer vilket kan bidra till det höga 
antalet ”vänner” förfrågningar. 
  

                                                 
82 Lennart Axelsson - http://www2.diu.se/framlar/2009/12/02/sociala-medier-%E2%80%93-en-utmaning-
aven-for-skolan/ (2010-12-11) 
83 Lärarnas Riksförbund (2010) - Elever och lärare online - var går gränsen? s.9 
84 Paul Ronge - Sociala medier - En halv sekund från ord till handling s.271 
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Sista frågan i enkäten är en helt öppen fråga där lärarna kan skriva med egna ord vad de har 
för attityd till användandet av sociala medier i skolan. Resultatet i frågeställning b) 
sammanfattas med några citat från lärare. Vad har då lärarna för attityd till sociala medier i 
skolan och i undervisningssyfte? 
 

”Jag tycker att det är intressant. Problemet ligger i måttlighet, många använder det för mycket. 
Men att kunna använda dem under skoltid/arbetstid tycker jag inte är ett problem, förbud vore 
olämpligt. I nuläget har jag inte riktigt hittat en tjänst passar i undervisningen, men det kan ju 
bero på bristande kunskap också. Privat/offentligt bör nog hållas åtskilda tycker jag, så 
Facebook är inget jag vill använda i klassrummet. Bloggar skulle funka, men jag är inte nog 
trygg med tekniken och det riskerar att ta mycket tid från innehållet”. 

 
En annan lärare anser att det kan vara störande om vissa elever sitter vid exempelvis 
Facebook på lektionstid eftersom det tar upp deras uppmärksamhet från själva 
undervisningen. Citat hämtat från enkätundersökningen 
 

”Rätt använd kan det vara ok, men som många elever använder det (och sitter ofta som 
klistrade vid...) är det ett störande moment. Störande på så sätt att det avleder 
uppmärksamheten från själva lektionen och sedan blir en "tidstjuv" när eleven skall utföra 
arbetet. Bilddagboken, Facebook etc. har en otrolig dragningskraft på eleverna. Dom bara 
MÅSTE se om någon har kommenterat deras senaste inlägg eller om någon har gjort/skrivit 
nåt häftigt. Jag förstår deras intresse för informationen, det är ju en naturlig del i det sociala 
spelet/samverkan. Nu är det för närvarande dessa webbsiter som gäller, men bara för något år 
sedan så var det Lunarstorm m.fl. samt olika spel som tog elevernas uppmärksamhet. Innan 
"dataåldern" så sköt man gummisnoddar på varandra, skickade lappar mm under lektionstid. 
Koncentrationsförmågan är tidsbegränsad för våra elever och behovet av att "lätta upp 
stämningen" för sig själv tog sig andra uttrycksformer. Efterfrågan på information kommer 
alltid att finnas oavsett ålder och kön. Om några år kommer medlet kanske att se annorlunda 
ut, men behovet kommer att vara detsamma”. 

”Det är inte nödvändigt för att bedriva undervisning, fungerar mer som en "bonus", och jag 
skulle inte vilja vara helt utan dem”. 

”Sociala medier är här för att stanna och stör inte verksamheten mer än något annat. Vi får 
acceptera att de finns och försöka använda de på något sätt som lyfter undervisningen”. 

I undersökningen kan man se att majoriteten av lärarna inte är främmande för att låta vissa 
digitala tjänster och sociala medier får vara en del av deras undervisning. Resultatet i 
undersökningen visar att lärarnas attityd på denna skola är positiv till elevers nyttjande av 
sociala medier i undervisningssyfte. Undersökningsgruppen tycker bara att det gäller att 
hitta de rätta arbetsformerna och att inte de sociala medierna tar överhand.  
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6 Diskussion och slutsats 
Diskussionen är indelad i tre underrubriker i syfte att få denna del mer strukturerad och att 
du som läsare lättare ska hitta relevant diskussionsdel. I diskussionen dras slutsatser utifrån 
resultatet och från forskningsläge. Ett av syftena med denna diskussion är att hjälpa er 
läsare att förstå mina resultat genom att tolka och förklara resultaten. Här i diskussionen 
knyts hela studien ihop - syftet (frågor), metod och resultat (svar). Ett annat syfte med 
denna diskussion är att kunna återge funderingar, reflektioner och åsikter om resultatet och 
det studerade problemområdet. Slutsatsen redovisas under rubrik 6.3 Sammanfattning och 
slutsats. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes för att samla in data var väldigt effektiv då man når många på en 
kort tid och på ett smidigt sätt, eftersom det var en webbaserad enkät. Det var inga 
problem att få de tillfrågade att besvara enkäten då den presenterades som lättillgänglig och 
att den skulle ligga till grund för skolutveckling på den valda gymnasieskolan. 
 
Utformningen av enkäten gjordes i enlighet med Jan Trost (2007) Enkätboken, och enligt 
min egen uppfattning om hur en enkät kan eller bör vara utformad. Frågor som berörde det 
privata livet var i syfte att få en klar bild över ungdomars nyttjande av sociala medier. Dessa 
frågor besvarar inte frågeställningen utan var bara en introduktion till del två av enkäten 
som berörde ungdomars användande av sociala medier i skolan. Frågorna i del två var 
utformade med exempelvis ja och nej frågor, samt med en följdfråga som gav eleven 
möjlighet att besvara den med fri text. Eftersom eleverna hade möjlighet att besvara 
frågorna med helt egna ord fick jag ett bra underlag till resultatet. 
 
En annan metod som användes i samma undersökning för att samla in data och som 
komplement till enkäten, var en intervjudel. Intervjuerna genomfördes i samband med 
lektioner där de utfrågade eleverna och lärarna fick möjlighet att beskriva deras 
skolsituation och i vilken utsträckning de använder sig av sociala medier som privatperson 
och i skolan. Förslagsvis skulle intervjudelen kunna vara större och innefatta fler personer 
då klimatet blir mer öppet och mycket mer personligt tycke kommer fram vid muntliga 
redovisningar.  
 
Observationer skulle också kunna utvecklas och få ta större del av studien då man som 
deltagare får ta del av lektionerna och får där se hur arbetsmetoderna går till och hur lärare 
och elever arbetar tillsammans. Där fick man även se att elever besöker vissa tjänster och 
sidor när läraren var upptagen med andra elever. 
 
I det stora hela var dessa tre metoder ett bra komplement till varandra och jag fick där med 
ett bra underlag för ett tydligt resultat.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Denna undersökning har visat på att sociala medier brukas flitigt bland 
undersökningsgrupperna. Resultatet visar att de sociala medierna används för privat bruk av 
ungdomarna som tillbringar mycket av sin lediga tid till att vara aktiv på Communities så 
som YouTube och Facebook med flera, men majoriteten vill inte använda sig mer av sociala 
medier i sin utbildning. Orsaken är att det finns en risk att användandet av sociala medier 
lockar till andra aktiviteter än själva arbetsuppgiften, vilket resulterar i att eleven hamnar på 
efterkälken.  
 
Resultatet bland lärarna visar även där, ett flitigt användande av de sociala medierna för 
privat bruk. Många av lärarna använder sig inte av sociala medier i sin undervisning men 
har en positiv attityd till att i framtiden lyfta in dessa som en del av undervisningen. 
 
Tolkning av resultat 
Frågeställning a) vad tycker eleverna på en gymnasieskola själva om användandet av sociala 
medier i skolan? skulle besvaras genom en undersökning bland elevgruppen. Del ett av 
undersökningen hade i uppgift att kartlägga användandet av sociala medier som 
privatperson. Här säger statistik att i dagsläget finns det cirka tre och en halv miljon 
svenskar som är med och skapar innehåll i de sociala nätverken på Internet90, där den 
största användargruppen är ungdomar och att 87 procent av de tillfrågade eleverna har en 
egen profil på någon Community. Resultatet i denna undersökning visar att 93 procent av 
eleverna på denna gymnasieskola är medlem på Facebook, vilket ingår i sociala medier. Här 
stämmer tidigare forskning med den genomförda undersökningen. Har man som elev 
kontakt med sin lärare på Facebook och har man möjlighet att få ta del av skolarbeten där? 
Statistik från Elever och lärare online - var går gränsen? säger att 35 procent av eleverna har en 
eller flera lärare som vän på en Community91 och resultatet i undersökningen visar att 
eleverna på denna skola har en positiv inställning till att vara vänner med sina lärare. Hela 
60 procent av de tillfrågade är ”vän” med någon eller några av sina lärare på Facebook. 
Detta kan bero på att de har ett flexibelt arbetssätt på denna skola och har tillgång till 
tekniken samt trådlöst Internet. Det kan även bero på att lärarkåren på skolan är av den 
yngre generationen. Resultatet på frågan hur användandet av de sociala medierna ser ut på 
skolan som privatperson visar även den på att majoriteten 83 procent (61 av 73) av eleverna 
tar sig tid att använda sig av exempelvis Facebook under lektionstid, vilket är betydligt fler 
än de som använder sig av sociala medier i undervisningssyfte. Det är endast 59 procent av 
de tillfrågade som använder sig av någon social tjänst i studiesyfte. Detta kan bero på att 
lärarna inte anpassar sina lektioner, så det är möjligt för eleverna att använda sig av sociala 
medier i klassrummet.  
 
Resultatet visar att de tjänster som används flitigast av eleverna är Facebook och YouTube 
och det är även dessa som toppar listan över mest besökta tjänsterna på Internet. 

                                                 
90 Olle Findahl (2010) - Svenskarna och Internet s.45 
91 Lärarnas Riksförbund (2010) - Elever och lärare online - var går gränsen? s.9 
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I forskningsläge säger Paul Ronge som har skrivit boken Sociala medier - En halv sekund från 
ord till handling att Facebook tar vid där e-posten slutar92 vilket han inte får stöd av från 
denna undersökningsgrupp, där majoriteten inte vill använda sig av mer sociala medier i 
skolan. Det är bara 34 procent av de tillfrågade som skulle kunna tänka sig att använda sig 
av fler sociala tjänster i undervisningssyfte. Detta kan bero på att de som redan använder 
sig av sociala medier i skolan tycker att det är räcker så eller att de som inte använder sig av 
sociala medier i skolan tycker att det är en störande faktor. Då man som elev lätt lockas till 
andra aktiviteter än till själva arbetsuppgiften. 
 
En intressant detalj i undersökningen är att resultatet visar att endast 23 procent av 
eleverna anser att det finns något som hindrar dem från att använda sig av sociala medier i 
skolan. Majoriteten av dessa 23 procent tycker att det är läraren som är den bidragande 
orsaken till att de inte kan eller får nyttja de sociala tjänsterna i undervisningssyfte. Detta 
kan bero på att läraren anser att det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra 
lektioner via de sociala medierna. Det framgår inte någonstans i undersökningen att en 
lärare skulle hindra eleven från att använda sig av sociala medier i sökandet av information 
och fakta.  Vid informationssökning är källkritiken viktigare än själva tjänsten. Resultatet 
från undersökningen visar att 61 procent av lärarna tycker det är ok eller helt ok att man 
som elev använder sig av Wikipedia som källhänvisning. 
 
Syftet med arbetet och frågeställningen var att undersöka vad eleverna själva tycker om att 
använda sig av sociala medier i skolan. Tidigare forskning säger att man förväntar sig att 
skolan anpassar sig till att låta de sociala medierna blir en del av undervisningen och där till 
och med lärarnas egna fackförbund uttalar sig i ämnet. Eva-Lis Sirén, ordförande i 
Lärarförbundet pratar om att skolan måste anamma sociala medier och att skolan behöver 
få upp ögonen för vilka möjligheter, dessa verktyg skapar93. Resultatet i enkät- och i 
intervjudelen visar att elevernas användande av sociala medier i skolan är till största del en 
störande faktor istället för att kunna nyttjas till att underlätta i studiesyfte. Eleverna på den 
utvalda gymnasieskolan säger själva att de använder sig av exempelvis Facebook till att hålla 
kontakt med kompisarna och inte för att arbeta med arbetsuppgifter eller för att kunna 
delta i olika forum med mera i undervisningssyfte. Så beror det verkligen på lärarna att 
eleverna inte vill använda sig av sociala medier i skolan? Eller har eleverna sådan självinsikt 
att de anser själva att exempelvis Facebook kanske inte är anpassad för skolverksamhet på 
samma sätt som lärplattformen Fronter är? 
 
Frågeställning b) hur ser lärares attityder ut till de nya sociala medierna i skolan? skulle 
besvaras med hjälp av enkäter och med en intervju del som komplement. Inom skolan 
utvecklas arbetsmetoderna och nya arbetssätt presenteras i form av entreprenörskap och 
flexibelt lärande. Ett undervisningsråde på Skolverket uttalar sig om att skolan behöver bli 

                                                 
92 Paul Ronge - Sociala medier - En halv sekund från ord till handling s.271 
93 Sveriges Television - http://svtplay.se/v/1842932/socialamedier (2010-10-27) 
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bättre på att fånga upp den kunskap som barnen får om datorer och sociala medier på sin 
fritid. Diskussionen ska redovisa vad lärarna har för attityd till att använda sig av dessa 
sociala medier i skolan. 
 
Nästan identiska frågor ställdes till lärarna som till eleverna i syfte att få ett underlag som 
kan sammankopplas i resultatdelen. Samma statistik hämtad från tidigare forskning som för 
ungdomarna säger att cirka tre och en halv miljon svenskar är med och skapar innehåll i de 
sociala nätverken på Internet, men att endast 57 procent av de tillfrågade lärarna har en 
egen profil på någon Community jämförelse med 87 procent av eleverna. Detta kan bero på 
att ungdomar är mer nyfiken eller kanske att lärarna inte har hängt med i utvecklingen av de 
sociala medierna. Orsaken kan vara vad som helst men ungdomar är mer impulsiva och 
villiga att prova nya program och tjänster vilket synliggjordes under observationsdelen.  
 
Resultatet i undersökningen för lärarna på den utvalda gymnasieskolan visar att 79 procent 
av de tillfrågade är medlem på Facebook, vilket är betydligt fler än vad statistiken säger. 
Det kan bero på att lärarkåren på denna skola är yngre och har tillgång till datorer och 
Internet hela dagarna. Resultatet från undersökningen visar att 63 procent av de tillfrågade 
lärarna är vän med någon eller några av sina elever på Facebook vilket är betydligt fler än 
vad statistik från tidigare forskning säger, där endast 20 procent skulle acceptera en 
”vänförfrågan” från en elev94. Detta kan bero på att deras undervisningsmetoder tillåter en 
kommunikation via sociala medier eller de accepterar att eleverna får vara en del av deras 
privatliv. 
 
Resultatet visar att drygt hälften av de tillfrågade lärarna använder sig av sociala medier i 
skolan som privatperson i syfte att kolla Facebook eller för att titta på något filmklipp på 
YouTube. Det är desto fler lärare som använder sig av sociala medier i skolan, då resultatet 
visar att det är 62 procent av de tillfrågade som nyttjar dessa tjänster i undervisningssyfte. 
MSN95 Messenger är en tjänst som används flitigt av lärare som stöd och verktyg för en 
snabb kommunikation mellan lärare och elev. Detta kan bero på att lärarna har anammat 
det som tidigare forskning säger i Lpf94 
 

”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig”.96 

 
  

                                                 
94 Lärarnas Riksförbund (2010) - Elever och lärare online - var går gränsen? s.9 
95 Microsoft Network, är en samling internettjänster som företaget Microsoft tillhandahåller. Messenger är en 
snabbmeddelande tjänst. En variant av chatt. 
96 Lpf 94 (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
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Läraren har i uppdrag att som läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 uttrycker det 
se till att 
 

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig”.97 

 
Resultatet visar också att 58 procent av lärarna är villiga att använda sig mer av sociala 
medier i sin undervisning. 
 
Är det något som hindrar dig att använda dig av sociala medier i skolan? Resultatet visar att 
drygt 62 procent av lärarna tycker sig inte se några hinder alls med att använda sig av 
sociala medier i skolan. De övriga lärarna tycker att elever har svårt att skilja på skolarbete 
och det privata när det gäller nyttjande av sociala medier i skolan. Att några är skeptiska 
kan bero på att lärarna anser att det finns viss risk att tiden rinner iväg till annat än just 
skolarbete för eleverna. Kursmålen måste uppnås och det är lärarens uppgift att se till att 
möjligheten finns för alla elever att göra det. I delen tidigare forskning säger Denis Masseni 
att inom skolan ser man sociala medier som ett hot och det har en ofta en negativ klang98 
vilket stämmer någorlunda överens med resultatet på denna fråga. 
 
Den andra frågeställningen var hur lärares attityd ser ut till sociala medier i skolan, vilket 
också är en del av syftet med studien. I tidigare forskning kan vi läsa på Skolverkets 
hemsida att lärarna ska ha en ansvarsfylld attityd till användningen av sociala medier. Citat 
 

”digital kompetens är att ha kunskap om hur tekniken fungerar, hur man hämtar och utbyter 
information samt teknikens möjligheter och risker. Viktigt är också att ha en ansvarsfull attityd 
till användning av sociala medier”.99 

 
Resultatet på den sista frågan visar att majoriteten av lärarna inte är främmande för att låta 
vissa tjänster och sociala medier får vara en del av undervisningen. En kommentar från en 
av de tillfrågade citeras nedan 
 

”Sociala medier är här för att stanna och stör inte verksamheten mer än något annat. Vi får 
acceptera att de finns och försöka använda de på något sätt som lyfter undervisningen”. 

  

                                                 
97 Lpf 94 (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
98 Denis Masseni - http://www.sponsor-ed.com.au/text/abc_radio_interview_august_7th_-
_social_media_and_schools_ayqb.htm (2010-11-25) 
99 Skolverket - http://www.skolverket.se/sb/d/4200/a/22379 (2010-12-08) 
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Att lärarna säger detta kan bero på att redan i läroplanen Lpf94 stod det följande 
 

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla 
sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra”.100 

 
I och med nya gymnasiereformen blir det ännu tydligare att entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande ska genomsyra skolan och arbetssättet101. Resultatet visar att dessa 
lärare redan anammar detta på den utvalda gymnasieskolan. 

Framgångsfaktorer 

Tillgång till teknik och Internet samt en positiv inställning bland undersökningsgrupperna 
har gjort att undersökningen kunde genomföras tillfredsställande. Internet och dess tjänster 
underlättar vid forskning och vid insamlande av data, exempelvis i form av webbenkäter. 
Data kan snabbt sammanställas till grafer eller diagram som lättare kan presenteras för 
läsaren, som då får en översikt hur svaren är fördelade. 

6.3 Sammanfattning och slutsats 

Syftet var att studera sociala mediers användning i skola och för att kunna presentera för 
undersökningsgruppen vad sociala medier är för något och förtydliga vilka tjänster som 
ingår där och vilka som är populärast just nu. Resultatet pekar åt att lärarna har en positiv 
attityd till sociala medier i skolan och är villiga att möta eleverna i de nya arenorna, medan 
majoriteten av eleverna säger själva att de inte vill använda sig mer av sociala medier i 
skolan då det finns risk att det är en mer störande faktor än stöd. 
 
Den viktigaste slutsatsen är att inte tvinga någon till att använda sig av sociala medier inom 
skolan och att det måste finns alternativ till dem som väljer att avstå. Slutsatsen är också att 
skolan mer och mer kommer anpassa sig till nya arbetssätt och ny teknik som gör det 
möjligt för elever och lärare att mötas i de nya arenorna, då de accepteras av alla parter. 
 
Det finns idag anpassade digitala tjänster och utvecklade webbplattformar för skola och 
utbildningsföretag, varför inte använda sig av dessa även fortsättningsvis med tanke på 
resultatet av frågeställning a) till dess utveckling och anpassning skett i de sociala medierna. 
  

                                                 
100 Lpf 94 (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
101 Skolverket, Övriga nyheter - http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17095 (2010-11-25) 
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6.4 Förslag på vidare forskning 
Informationsflödet ökar för varje år och fler och fler tjänster erbjuds inom sociala medier 
där användarna bidrar till innehållet. Skolorna idag håller på att rusta sig med personliga 
datorer till eleverna och tillgång till Internet. Många sociala medier så som Facebook är 
anpassad för ett privat bruk men inom en snar framtid kommer det säkert även att finnas 
andra möjligheter med denna tjänst. Även yngre generationer är medlemmar i nya sociala 
medierna och de kommer att ha en annan förutsättning än de elever som går på gymnasiet 
idag. Även de lärare som studerar vid lärarprogrammet idag får ta del av olika typer av 
arbetsmetoder och får ta del av de interaktiva tjänsterna redan innan de blivit lärare vilket 
kan resultera i att de inte känns så främmande i klassrummet. 
 
Det vore intressant att genomföra denna studie på flertalet gymnasieskolor över hela landet 
för att se om det finns någon skillnad mellan kommunala skolor och friskolor samt mellan 
gymnasieskolor som inte har tillgång till teknik och dem som har datorer till alla sina elever. 
Skiljer det sig åt mellan skolor där eleverna inte har samma tillgång till datorer och Internet 
och dem som har bärbara datorer och använder sig av dessa i sin undervisning. 
 
Det finns mycket att läsa om sociala medier på Internet och en bra start för att hitta 
relevant material är på Skolverkets hemsida. http://kollakallan.skolverket.se 
 
Jag skulle kunna tänka mig att göra om denna studie om tre år för att se hur utvecklingen 
skett och hur det ser ut då. Kommer skolan att se annorlunda ut i och med den nya 
gymnasiereformen och även om inte denna studie har nuddat vid ämnet, kommer 
lärarutbildningen att uppmuntra lärarna till att använda sig av exempelvis Facebook i 
undervisningssyfte i större utsträckning än idag. Kommer eleverna då att vilja använda sig 
av de sociala medierna i klassrummet eller kommer de sociala medierna fortfarande upplevs 
som en störande faktor? 
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I. Enkätunderlag 
- Elev 
- Lärare 

II. Intervjumanual 
- Elev 
- Lärare  

III. Checklista 
- Denna lista är baserad på egna 
erfarenheter och via observationer i 
skolan och är ej en vedertagen lista!
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Enkätunderlag ‐ Elev 

Del 1. Privat 

1. Vilket program går du på?  
IT, IT-media, Entreprenör, Frisör, Hälsa & Idrott 
 

2. Vilken årskurs går du i? 
1, 2, 3 
 

3. Vad är sociala medier för dig? (beskriv någon tjänst) 
Fri text 
 

4. Twittrar eller Bloggar du?  
Ja/Nej 
 

Om ja, i vilket syfte? 
Fri text 
 

5. Är du medlem i Facebook?  
 Ja/Nej, hoppa till fråga 8 
 

Om ja, hur ofta besöker du Facebook? 
Fri text 
 

6. Vad är det främsta syftet till att du har Facebook?  
Fri text 
 

7. Är du ”vän” med någon av dina lärare där?  
Ja/Nej 
 

Vad tycker du om det? (för och nackdelar) 
Fri text 
 

8. Använder du dig av tjänsten YouTube?  
Ja/Nej 
 

Om ja, vad använder du YouTube i största del till?  
Fri text 
 

9. Använder du dig av tjänsten Flickr?  
Ja/Nej  
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Del 2. Skolan 

10. Använder du dig av sociala medier i skolan som privatperson?  
Ja/Nej 
 

Om ja, vilken tjänst brukar du använda dig av mest? 
Fri text 
 

11. Använder du dig av sociala medier i skolan/undervisningssyfte? 
Ja/Nej 
 

Om ja, hur ofta? 
Fri text 
 

12. Skulle du som elev vilja använda dig mer av sociala medier i undervisningen? 
 Ja/Nej 
 

Om ja, på vilket sätt skulle du vilja använda dig av sociala medier i undervisningen? 
Fri text 
 

13. Är det något som hindrar dig att använda sociala medier i skolan? 
Ja/Nej 
 

Om ja, vad är det som hindrar dig? 
Fri text 
 

14. Vad anser du om att ha Wikipedia som källhänvisning i skolarbeten? 
Helt ok, Ok, Inte så bra, Får inte förekomma 
 

Motivering 
Fri text 
 

15. Vad tycker du egentligen om sociala medier i skolan? 
(ex. Sociala medier är en grej man bara använder sig av på fritiden och inget man 
använder sig av i skolan eller Sociala medier är en förutsättning för att kunskap ska 
kunna inhämtas) 
Fri text 
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Enkätunderlag ‐ Lärare 

Del 1. Privat 

1. I vilket eller vilka ämnen undervisar du?  
Fri text 
 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
Fri text 
 

3. Vad är sociala medier för dig? (beskriv någon tjänst) 
Fri text 
 

4. Twittrar eller Bloggar du?  
Ja/Nej  

 
Om ja, i vilket syfte? 

Fri text 
 

5. Är du medlem i Facebook?  
 Ja/Nej, hoppa till fråga 8 
 

Om ja, hur ofta besöker du Facebook? 
Fri text 
 

6. Vad är det främsta syftet till att du har Facebook?  
Fri text 
 

7. Är du ”vän” med någon av dina elever där?  
Ja/Nej 
 

Vad tycker du om det? (för och nackdelar) 
Fri text 
 

8. Använder du dig av tjänsten YouTube?  
Ja/Nej 
 

Om ja, vad använder du YouTube i största del till?  
Fri text 
 

9. Använder du dig av tjänsten Flickr?  
Ja/Nej  
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Del 2. Skolan/Arbetsplatsen 

10. Använder du dig av sociala medier i skolan som privatperson?  
Ja/Nej 
 

Om ja, vilken tjänst brukar du använda dig av mest? 
Fri text 
 

11. Använder du dig av sociala medier i skolan/undervisningssyfte?  
Ja/Nej 
 

Om ja, hur ofta?  
Fri text 

 
12. Skulle du som lärare vilja använda dig mer av sociala medier i undervisningen?  

Ja/Nej 
 

Om ja, på vilket sätt skulle du använda dig av sociala medier i undervisningen?  
Fri text 
 

13. Är det något som hindrar dig att använda sociala medier i undervisningssyfte? 
Ja/Nej 
 

Om ja, vad är det som hindrar dig? 
Fri text 
 

14. Vad anser du om att ha Wikipedia som källhänvisning i skolarbeten?  
Helt ok, Ok, Inte så bra, Får inte förekomma 
 

Motivering 
Fri text 
 

15. Attityd! Vad tycker du egentligen om sociala medier i skolan?  
(ex. Sociala medier är en privatsak och inget man använder sig av i skolan eller 
Sociala medier är en förutsättning för att kunskap ska kunna inhämtas) 
Fri text
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Intervjumanual: Sociala medier 
 
Datum: 23 november 2010 Tid: 09:30 
Respondent: För- Efternamn, Elev, 
Telefonnummer:  
Intervjuare: Anders Lindh 
 
Inledningsfrågor 
Berätta om studiens syfte och syftet med denna samtalsintervju samt övergripande vad jag 
kommer att fråga om. 

• Vilket program går du på? 
• Vilken årskurs går du i? 
• Berätta kort vem du är… 

 
Mål och motiv 

• Vad är sociala medier för dig? 
• Använder du dig av sociala medier privat? 
• Om ja, hur ofta och är det någon speciell tjänst som du använder mer än andra? 
• Använder du dig av sociala medier på skolan? 
• Om ja, fortsätt på praktiskt tillvägagångssätt 
• Om nej, varför inte? 

 
Praktiskt tillvägagångssätt 

• Hur ofta används sociala medier i undervisningen? 
• Upplever du att alla elever använder sig av sociala medier? 
• Är det vid något speciellt tillfälle de sociala medierna används? 
• Är det något speciellt program som används eller någon speciell tjänst? 

 
Övrigt 

• Skulle du vilja använda dig mer av sociala medier i undervisningen? 
• Vad tycker du personligen om sociala medier i skolan? 
• Vad är din uppfattning om att vara ”vän” med någon lärare på exempelvis 

Facebook? 
• Vad är det för fördel respektive nackdel med det? 

 
Avslutande 

• Är det något som du skulle vilja tillägga? Något som jag har missat! 

   



Sociala medier i skolan – en del av undervisningen?    
    Bilaga II ‐ Intervjumanual 
     

 

 
II

Intervjumanual: Sociala medier 
 
Datum: 3 december 2010 Tid: 11:00 
Respondent: För- Efternamn, Yrkeslärare,  
Telefonnummer: 063-12 36 38 
Intervjuare: Anders Lindh 
 
Inledningsfrågor 
Berätta om studiens syfte och syftet med denna samtalsintervju samt övergripande vad jag 
kommer att fråga om. 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Berätta lite om dig själv som lärare… 
• Vad använder du dig av för undervisningsmetod? 

 
Mål och motiv 

• Vad är sociala medier för dig? 
• Använder du dig av sociala medier privat? 
• Om ja, hur ofta och är det någon speciell tjänst som du använder mer än andra? 
• Använder du dig av sociala medier i din undervisning? 
• Om ja, fortsätt på praktiskt tillvägagångssätt 
• Om nej, attityd! till sociala medier i skolan och i undervisningssyfte 

 
Praktiskt tillvägagångssätt 

• Hur ofta används sociala medier i din undervisning? 
• Använder sig alla elever av sociala medier? 
• Är det vid något speciellt tillfälle de sociala medierna används? 
• Är det något speciellt program som används eller någon speciell tjänst? 

 
Övrigt 

• Skulle du kunna tänka dig att utveckla din undervisning med hjälp av sociala medier? 
• Vad tycker du personligen om sociala medier i skolan? 
• Vad är din uppfattning om att vara ”vän” med eleverna på exempelvis Facebook? 
• Vad finns det för fördel respektive nackdel med det? 

 
Avslutande 

• Är det något som du skulle vilja tillägga? Något som jag har missat
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Förslag till checklista för sociala medier i skolan 

För eleven 
1. Det bör finnas en arbetsuppgift från läraren för att en elev ska kunna använda sig av 

sociala medier i undervisningen. Det innebär att eleven använder sociala medier som 
studerande och inte som privatperson. Syftet är att eleven ska ägna sig åt själva 
arbetsuppgiften och inte till att besvara privata meddelanden eller andra 
kommentarer. 
 

2. Eleven har möjlighet att använda sociala medier som ett verktyg vid presentationer 
eller vid andra redovisningar, samt vid särskilda behov. 
 

3. Elever som använder sociala medier i det privata får skriva om skolans verksamhet. 
Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här. 
 

4. Att rekommendera är att forum skapas på de tjänster skolan och eleverna väljer att 
använda sig av i undervisningssyfte. På Facebook skapas möjlighet för både elever 
och lärare att ta del av materialet som ligger i olika grupper och har då möjlighet att 
kommentera innehållet. 

  
För läraren  

1. Om en lärare i skolan vill länka från skolans webbplats till exempelvis sin privata 
blogg eller till en Facebookgrupp går det bra. Beslutet om detta ligger hos rektor 
eller hos den som ansvarar för skolans webbplats. Men det bör klart och tydligt 
framgå att åsikterna som framförs på till exempel bloggen inte är skolans egna utan 
den enskilde lärarens. 
 

2. För att dokumentera själva mediet bör man fortlöpande spara skärmdumpar från de 
sidor man är aktiv på. 
 

3. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier. 
 

4. Brottsligt material ska skolan ta bort, som till exempel hets mot folkgrupp, hot eller 
annan typ av mobbning m.m. 
 

5. Det kan i skolan finnas regler för hur lärare får använda sociala medier på arbetstid. 
Här är det upp till varje rektor att bestämma vilka regler som ska gälla, samt bör utse 
vilka lärare som får skriva på sociala medier för skolans räkning, på ungefär samma 
sätt som man utser publicister på hemsidor. 
 

6. Skolan bör ha en förteckning på den egna webbplatsen över vilka externa 
webbplatser, t.ex. Facebook och Twitter som skolan eller lärare är aktiv på. 


