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Abstrakt 

 

Syftet med denna rapport var att undersöka lärare och elevers inställning till att använda sociala 

medier som ett utav många verktyg i skolan. Genom mitt arbete vill jag att andra pedagoger ska 

uppmärksamma sociala medier och se det som ett verktyg i den traditionella undervisningen. Jag 

vill även att lärare och pedagoger i skolan ska få upp ögonen över elevers användning av sociala 

medier utanför skolan och elevernas inställning till att använda sociala medier i skolan.  

 

Jag har utgått från syftet och genomfört kvalitativa intervjuer på mina 14 informanter, varav 6 

lärare och 8 elever från skolor i Mellansverige.  

 

Efter analysen av resultaten från intervjuerna så kom jag fram till att mer än hälften av lärarna 

skulle kunna tänka sig att använda sociala medier på något sätt i undervisningssyfte. Både lärare 

och elever använder sociala medier i stor utsträckning på fritiden.   

 

Framtiden är här. 

I våra barn och ungdomar kan vi se och lära känna den.(Rask, Johansson, Lindblom 2007) 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, Web 2.0, lärande. 

  



 

  

Förord 

 

Jag vill tacka alla berörda informanter för ett trevligt bemötande och för att de har ställt upp på 

intervjuer, utan er hade detta inte gått att genomföra. Sedan vill jag även tacka min handledare 

Anders Söderlund för hans stöd och tips om litteratur och länkar. Jag vill även tacka honom för 

att vi kunde ha handledarträffar via mejl och Adobe Pro Connect.  

 

Sedan vill jag även passa på att tacka min pojkvän för alla de utskrifter han gjort åt mig för att 

underlätta mitt arbete.  

 

Luleå, januari 2011 

 

Tova Berglund 
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1 Inledning 
 

Barn och unga använder idag internet i stor utsträckning på sin fritid, på 4 år har deras internet-

användning ökat med 10 procentenheter, från 49 % till 59 %. Ungar och medier (2010) rapporte-

rar att detta kan bero på att delar av barn och ungas vänskapskrets har flyttat ut på internet, och 

särskilt då på sociala medier som Facebook och Bilddagboken. Internet är en social plats där vi 

kan kommunicera med människor över hela världen. Skolverket (1999) menar att skolan måste 

hänga med i utvecklingen, så att alla elever får samma möjligheter att möta det framtida samhäl-

let. De menar även att det är en demokratisk rättighet att alla elever, även dem som inte har dator 

hemma får möjlighet att utbyta och skaffa sig kunskaper som framtiden kräver med internet och 

datorn som verktyg.   

 

Jag har därför frågat mig, är det inte dags att eleverna får möjlighet att möta världen i skolan ock-

så?  

 

I rapporten Unga svenskar och internet 2009 (2009) rapporterar man att barn redan i förskoleål-

dern har börjat bekanta sig med internet, och att nybörjar åldern för att använda internet har från 

år 2000 till 2009 sänkts från 13 år till 4 år. Men att barn i den åldern ännu inte har bekantat sig 

med sociala medier utan främst använder sidor för lek och spel, sidor som exempelvis 

www.youtube.com och www.bolibompa.se skriver Småungar och medier (2010). 

 

Vidare rapporterar Små ungar och medier (2010) att det är barnen med välutbildade föräldrar som 

har större chans att tidigt bli användare av internet, och när dessa barn sedan hamnar i skolan har 

de ett försprång i användningen av dator och internet jämfört med de barn som har lågutbildade 

föräldrar. Jag anser att skolan ska ta ansvaret att bygga över de digitala klyftorna som finns mel-

lan barnen, och ge dem lika förutsättning för att klara den digitala framtiden både i och utanför 

skolan. OECD (2009) rapporterar; för att kunna överbygga de digitala klyftor som finns mellan 

barnens fritidsanvändning och användningen av sociala medier i skolorna måste lärarutbildning-

arna arbeta för digitalkompetens. Eva-Lis Sirén ordförande i lärarförbundet säger i Gomorron 

Sverige (2010) att skolan har väldigt mycket att göra när det gäller att modernisera skolan, upp-

emot 75 % av alla lärare har ingen dator, vidare säger hon att även elevernas tillgång till datorer 

även är väldigt begränsad. Hon säger att de barn som går från förskolan och börjar i skolan ser 

dator och IT som en självklarhet, men att skolan har inte kommit nog långt i utvecklingen än, att 

de använder datorer och IT frekvent i undervisningen. Vidare säger hon att lärarna måste ha en 

genomtänkt pedagogisktanke och strategi för att kunna föra in sociala medier i undervisningen. 

Det krävs också att lärarna får kompetensutbildning och att stora IT satsningar görs för att detta 

ska kunna ske.  

 

Hon säger att om lärarna ställer oss utanför och inte använder sociala medier har lärarna inte möj-

lighet att se vad som pågår och se saker i tid som påverkar eleverna i deras vardag i och utanför 
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skolan. Hon säger vidare att tidigare fanns mobbningen i skolan och sedan kunde man gå hem, 

idag finns mobbningen överallt, den följer med dig i mobilen och på nätet. Att använda sociala 

medier kan då vara en fördel för lärarna då de tidigare kan se tecken på om saker och ting inte är 

som det ska med eleverna. Hon säger att om skolan ställer sig utanför användningen av sociala 

medier så gör dem ett stort misstag.  

 

I lärarutbildningen har jag knappt kommit i kontakt med sociala medier som verktyg i undervis-

ningen. Under de verksamhetsförlagda utbildningarna har jag heller inte upplevt någon använd-

ning av sociala medier, och lika så datorer har i obetydlig grad använts. 

Frånvaron av sociala medier i min utbildning har lett till intresset för just detta område, eftersom 

jag ser en stor potential att arbeta med sociala medier i skolan. Därför vill jag ta reda på hur ele-

ver och lärares inställning till sociala medier ser ut i skolor i Mellansverige då jag i framtiden 

kommer att arbeta och bosätta mig där.  

 

Jag har valt att intervjua både elever och lärare för att genom dessa perspektiv undersöka vad de 

två grupperna har för inställning till användningen av sociala medier i skolan. Jag har valt olika 

skolor för att få ett regionalt perspektiv på det undersökta området. Intervjuerna kommer att ske 

på 3 skolor i en kommun i Mellansverige. Skolorna är valda efter tillgången på intresserade lärare 

och lärarna och eleverna kommer att arbeta tillsammans i år 4-6. Jag har upplevt att eleverna i år 

4-6 börjar använda sociala medier i större utsträckning jämfört med elever i år 1-3, jag har därför 

koncentrerat undersökningen till denna grupp. Enligt Små ungar och medier (2010) använder 

majoriteten av 5-9åringar datorn till att spela spel, hela 92 % av de tillfrågade barnen gör detta. 

Endast 4 % av dessa barn umgås med andra genom sociala medier. Vidare rapporterar Ungar och 

medier (2010) att 50 % av de tillfrågade barnen i åldern 9-12 år 2010 kommunicerar via sociala 

medier.  

 

I Läroplanen (1994) står det att skolan ska arbeta mot ett internationellt perspektiv där eleven kan 

använda sina kunskaper globalt, det betyder att eleven ska kunna skapa kontakter mellan andra 

kulturer och med andra länder än sitt hemland.  

 

Jag frågar mig därför, får eleverna möjlighet att skapa kontakter och utbyta erfarenheter med 

andra kulturer i den skolan som de väljer att inte använda sociala medier?  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka på lärare och elevers inställning till användandet av sociala medier som ett 

verktyg i den dagliga undervisningen i skolan. De forskningsfrågor jag valt att arbeta efter är: 

 

Vad har lärare för uppfattning av sociala medier? 

 

Vad har lärare för inställning att använda sociala medier som ett verktyg för lärande i skolan?  

 

Vad har elever för inställning till att använda sociala medier som ett verktyg för lärande i skolan?  
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3 Bakgrund 
 

Här nedan kommer jag redogöra för en lärandeteori som jag mött under utbildningen, den teori 

jag valde att fokusera på var Lev S. Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Sedan kom-

mer jag att förklara begrepp som är genomgående för hela studien. Jag kommer att beskriva Web 

2.0 och sociala medier för att sedan skriva om forskning kring dessa begrepp. Jag kommer även 

att skriva om forskning för Internet i skolan, hur det påverkar elevers lärande, forskning kring 

sociala medier och barn och hur sociala medier kan användas i skolan.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Jag valde att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, Säljö (2000) och Dysthe (2003) skriver att 

den sociala interaktionen har en avgörande roll för barns utveckling och är en huvudnyckel i det 

sociokulturella perspektivet. Dysthe (2003) menar även att språk och kommunikation är villkoret 

för att ett lärande ska ske, med detta menar hon att lärande och relationer går hand i hand. Bråten 

(1996) skriver vidare att det sociala samspelet är villkoret för att barnet ska kunna utvecklas indi-

viduellt. ”Talet uppstår i begynnelsen som ett kontaktmedium mellan barnet och dess sociala om-

värld” (Bråten (red.), 1998, s.34). Han menar att barnets eget tänkande uppstår som ett inre tal 

genom den sociala omvärlden.  

 

Hernwall (2003) menar att barn genom kommunikation med andra kan skapa sig ett eget lärande 

av de kunskaper de delar med sig av. Han utgår från Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

där Lev S. Vygotskij säger; för att barnen ska kunna utveckla sitt eget tänkande måste utveck-

lingen ske i samspel med någon annan. Redan här kan man alltså koppla in interaktionen som 

sker på internet mellan människor, genom kommunikationen som uppstår och där det sker ett 

utbyte av erfarenheter och som utvecklas till kunskap i samspelet.  

3.1.1 Artefakter, kommunikation och språk i ett sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2000) skriver att datoranvändningen kulturen och datorn och dess innehåll är artefakten, 

något som jag valt att utgå från i undersökningen. Vidare skriver han att kultur betyder här med 

vilka regler och normer som människan skapar tillsammans med andra, och genom detta skapar 

sig ett sätt att använda artefakten. Artefakter är fysiska verktyg som vi använder oss av i vår var-

dag, verktyg skapade av människan. Mjukvarorna i datorn är tjänster och program som männi-

skan har skapat för att datorn ska fungera, mjukvarorna är därför också artefakter, utan dem blir 

alltså datorn obrukbar.  

  

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg (Vygotsky, 1943/1986) 

en speciell och teknisk betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl 

språkliga (eller intellektuella) som fysisk, som vi har tillgång till och som vi använder när 

vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö, 2000, s.20). 
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När vi använder informations- och kommunikationsteknologi blir kulturen och artefakten sam-

spelta. ”Kulturen ingår i alla de fysiska redskap /…/ Kulturen är således både materiell och im-

materiell” (Säljö, 2000, s.29). Vidare skriver Säljö (2000) att om vi utgår från att datorn är en 

artefakt så kan vi genom program i datorn, genom kulturell användning kommunicera med andra 

människor via internet och därigenom utbyta erfarenheter genom både verbalt och skriftligt 

språk.  Han skriver vidare att det språk som människan har är unikt, och med språket kan vi 

kommunicera med varandra och skapa kunskap. Genom det menar han att vi kan förmedla kun-

skaper till andra genom program i datorn kan vi på det här sättet se datorn som en medierande 

artefakt. Artefakten som i detta fall är datorn behöver vi inte ha speciellt mycket kunskap om, 

utan det är hur vi använder den som är det avgörande för lärandet.   

 

Strandberg (2006) skriver att det finns en artefakt mellan människan och världen, att vi måste 

kommunicera via den för att lösa problem etcetera. ”Mellan oss och världen finns medierande 

artefakter – verktyg och tecken- som hjälper oss när vi löser problem, när vi minns, när vi utför 

en arbetsuppgift, när vi tänker” (Strandberg, 2006, s.11). Datorn är ett sådant verktyg, vi kan ge-

nom detta fysiska verktyg bidra genom kommunikation med andra till att kunskaper och färdig-

heter lever vidare i samhället och förs vidare till nästa generation. Säljö (2000) menar att all 

språklig interaktion mellan människor ges i uttryck för mediering. Språket är även det en mänsk-

lig konstruktion, det har skapats för att människor i olika gemenskaper ska kunna kommunicera 

med varandra om sådant som intresserar dem. Han menar att detta medför att människan genom 

språket kan känna tillhörighet och organisera sig i en gemenskap. Även om språket är en mänsk-

lig konstruktion så är ändå den språkliga förmågan till en viss grad medfödd, och även naturlig 

för den mänskliga arten.  

 

”Kommunikation är en praxis, och mycket av det vi människor gör med och mot varandra, gör vi 

med språket som redskap” (Säljö, 2005, s.33). Vidare skriver Säljö (2005) att redskap är det tala-

de språket och det tänkande språket och att dessa två är lika konstgjorda och föränderliga över tid 

som alla de andra fysiska artefakter gjorda av människan. Att språket är föränderligt kan man 

exempelvis se när man idag kommunicerar via social medier. Chatt språket som till stor del 

skrivs med förkortningar och slangord är något som förändrat det svenska språket över tid. Vida-

re skriver han att det är genom språket som vi lär av varandra, vi delar med oss av våra erfarenhe-

ter, utifrån det får vi nya kunskaper och detta ger oss nya insikter. Vidare menar han att språket är 

det redskap med vilket individen kan låna insikter, färdigheter och kunskaper av andra och på så 

sätt kan dessa leva vidare i samhället. Han menar vidare att sätten att kommunicera förändras 

hela tiden, långt bak i människans historia kunde vi bara kommunicera öga mot öga i en ”här och 

nu – situation” medan i nutid, flera år senare kan vi kommunicera med någon här och nu flera 

tusen mil bort. Samtidigt som vi hittar nya sätt att kommunicera ändras även vårt sätt att leva.  

 

Säljö (2005) skriver att det skriftliga språket har konstruerats av människan, med syftet att män-

niskan hade behov av dokumentation och registrering vid handel av varor, på så sätt uppfanns 
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skriften. Med språkets uppkomst kunde andra ta del av viktigt information, budskap kunde föras 

vidare och spridas utan att författaren kom i kontakt med mottagaren. På internet sker detta hela 

tiden, information sprids och delas utan att vi behöver komma i fysiskkontakt med upphovsman-

nen. I sociala medier sprids och delas mängder med text dagligen, många av de sociala medier 

som finns idag som exempelvis Facebook, Twitter och MSN byggs till stor del av texter som de-

las och sprids med hjälp av olika kommunikationsfunktioner. 

 

På internet är informationsflödet av texter enormt, för att göra en text mer begriplig kan man an-

vända sig av bilder, bild och text går hand i hand och kan göra en text mer lätt begriplig. Bara för 

att dator och internet införs i skolan betyder inte det att eleverna kommer att lära sig mer, utan det 

är sättet de används på som är avgörande för inlärning. Säljö & Linderoth (2002) skriver för att 

IT användningen ska kunna tillämpas i undervisningen behövs det en interaktion mellan eleverna 

och datorn. De skriver vidare att användningen av informationstekniken i skolan inte är given 

bara för att man tar in den i skolan, utan användningen påverkas av skolans traditioner och kultur.  

 

Hernwall (2003) skriver om att skolans regelsystem kan reducera möjligheterna för användandet 

av tekniken. Främst fokuserar han på chatten där eleverna under okontrollerade situationer kan 

använda sig av ett oönskat språk. Detta kan med skolans regler leda till att eleven blir avstängd på 

grund av det oönskade användandet av språket. En liknande situation kunde ha varit att en elev 

skrivit oönskat språk med penna. För att undvika oönskad språkanvändning skriver Hernwall 

(2003) att det är viktigt att uppmärksamma det oönskade språket och sedan prata om det i sam-

band med värdegrunden med eleverna. Det oönskade kan även betyda okorrekt språkanvändning, 

då chatt språket oftast är mycket talspråkigt och det språket eleverna ska lära sig i skolan ska vara 

korrekt. Hård af Segerstad & Sofkova Hasemi (2005) skriver att barn som befinner sig i början av 

sin skrivinlärning har svårigheter att se skillnad på tal och skriftspråk och det är därför som barn 

blandar tal och skriftspråk i sina texter. Men när barnen skriver internetbaserade texter menar hon 

att barnen utövar en strategi för att använda talspråket för den kommunikation som texten ska 

framhålla.  

 

Människor träffas dagligen på platser över internet, Hernwall (2003) menar att det är kommuni-

kationen som uppmärksammas då de bortom den fysiska kroppens begränsningar och över land 

och kontinentgränser kommunicerar med varandra. Vidare skriver Hernwall (2003), där chatten 

äger rum och när vi kommunicerar med andra över internet går hårdvaran, alltså datorn från att 

vara en artefakt till att bli en plats för möten och kommunikation. På sociala arenor där barnen 

chattar, träffar de människor och utbyter erfarenheter. Barnens interaktion med varandra blir ett 

exempel på hur de bygger upp en social arena, där interaktionens främsta mål är att barnen ska 

sträva efter att skaffa sig ökad kompetens. Barnen kan alltså via andras perspektiv och tankar om 

saker o ting göra sig ett eget lärande. 

 

Hernwall (2003) menar vidare att det är viktigt att internet inte bara ses som en plats där eleverna 

kan hämta information som ska kritiskt granskas. Utan att internet används med en individuell 
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förståelse där eleven utvecklar sina kompetenser för att kunna utmana sig själv och sina kunska-

per.  

 

3.2 Elevers lärande på Internet och i skolan 
 

Nedan har jag att förklarat några av de sociala medier som är återkommande i undersökningen.  

 

Facebook 

 

Wikipedia (2011-01-19) skriver att Facebook är ett socialt nätverk, där användaren skapar en 

egen profil som han/hon uppdaterar med texter och bilder på sig själv och andra. På Facebook’s 

policy sida: (2010-12-28) står det att de vädjar till barn under 13 år att inte registrera sig på sidan, 

vidare skriver de att de kommer att radera all information som barn under 13 delar med sig av på 

sidan. De rekommenderar även att minderåriga frågar sina föräldrar om lov innan de blir medlem 

på Facebook.  

 

Twitter 

 

På Twitter (2011-01-18) står det att Twitter är ett nätverk av samlad kortfattad information. Där 

du som användare/ icke användare kan läsa om sådant som intresserar dig. Twitter är baserat på 

nyhetsflöden som användarna själva har tillfört genom text och bild. 

 

Windows live messenger (MSN) 

 

MSN (2011-01-18) skriver att man med Windows live messenger kan man chatta med sina vän-

ner, med text och videosamtal i nutid.  

 

YouTube 

 

Enligt YouTube (2011-01-19) är YouTube en tjänst som ingår i Web 2.0. Användarna måste till-

handahålla ett eget konto som de där igenom kan lägga upp video och dela dem till alla som har 

åtkomst till YouTube och internet. YouTube är alltså baserad på användargenererat innehåll, det 

betyder att det är användarna som styr innehållet.   

 

På Facebook (2010-12-28) står det att sociala medier inte är något nytt, exempelvis Facebook 

grundades år 2004, YouTube år 2005 och Twitter år 2006, sociala medier har alltså använts av 

barn och vuxna i minimum sex år. 

 

  



13 

 

Innan begreppet sociala medier kom att användas användes begreppet Web 2.0. Definitionen av 

Web 2.0 är: 

 

Web 2.0 is a set of internet services and practices that give a voice to individual users. 

Such services thereby encourage internet users to participate in various communities of 

knowledge building and knowledge sharing (Crook, Cummings, Fisher, Graber, Harrison, 

Lewin, Logan, Luckin, Oliver och Sharples, 2008, s.8). 

 

Wikipedia (2010-12-02) beskriver Web 2.0 som en tjänst där användarna ska kunna tillföra något 

till de andra användarna och samtidigt kunna ta del av vad andra har tillfört i form av text, bilder 

och videoklipp etcetera. Några webbtjänster som ingår i Web 2.0 är ex. YouTube, Wikipedia och 

Flickr. Man kan säga att sociala medier är en utökning av Web 2.0 där den främsta funktionen av 

sociala medier är att det ska kunna ske en direkt kommunikation mellan en eller flera människor.  

Med sociala medier menar jag, MSN (messenger), Twitter, Facebook, bloggar etcetera. Enligt 

Nationalencyklopedin (2010-12-14) är definitionen av sociala medier en direkt kommunikation 

som sker mellan människor genom bild, text och ljud där all kommunikation sker på lika villkor. 

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användar-

genererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar,”(Wikipedia, 

2010-11-02). I sociala medier använder vi språket som kommunikation, som Bråten (1996) skri-

ver så är språket ett socialt redskap för kommunikation.  

 

Bråten (1996) skriver vidare att vi gott kan säga att en förutsättning för att vi ska kunna dela våra 

tankar med varandra är att kunna språkliggöra våra tankar. Som en konvention i samhället spelar 

språket en viktig roll, både för att dela och utveckla en rad normer, idéer, tankar, kunskaper, erfa-

renheter, traditioner och värden i samhället, och samtidigt för att kunna vidarebefordra dem från 

en generation till nästa. Språklig kommunikation i detta syfte betyder inte bara det talade ordet 

utan också kommunikation som vi förmedlar via tecken och symboler som visar sig som text och 

bilder, och även som film. För att förklara vilken kommunikation som kan ske på internet utgår 

jag från exemplet Facebook. På Facebook kan kommunikation ske på två olika sätt, det ena är 

envägskommunikation, det vill säga att den som får meddelandet kan vara offline vid mottagan-

detillfället, de funktioner som räknas till envägskommunikationer är Mejl och blogginlägg. Se-

dan finns det även en flervägskommunikation, Ungar och medier (2010) skriver att denna kom-

munikation endast kan ske om mottagaren är online, denna funktion kallas för chatt. De två 

kommunikationssätt som finns på Facebook finns att se i Bilaga 1, bild 1:1, 1:2. 

 

I undersökningen kommer jag att behandla begreppet sociala medier som ett verktyg för lärande. 

Hernwall (2003) menar att sociala medier är tjänster som förändrar informationsteknologin (IT) 

till informations och kommunikations teknologi (IKT). Det som gör att IT blir mer än bara en 

plats för information är kommunikationen som sker mellan användarna. När man ska undersöka 

lärande kan man inte bara fokusera på tekniken, alltså IT, ”begreppet informations – och kom-
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munikationsteknik, IKT, uppmärksammar möjligheter till aktivt deltagande och kommunikation” 

(Hernwall, 2003, s.58). Han menar att IT i sig handlar om att användaren har en passiv roll där 

ingen kommunikation sker. Utifrån det resonemang som Hernwall (2003) för, så kan använd-

ningen av sociala medier bli ett användbart pedagogiskt verktyg för kommunikation i skolan.  

 

IT kommissionen (1997-12-04) skriver att användningen av dator i skolan redan började på tidigt 

80-tal och att ambitionen redan då var att datoranvändningen skulle vara styrd av demokrati, ar-

betsliv och inlärning. Säljö & Linderoth, (2002) skriver att år 1999 presenterade skolverket siffror 

över mängden datorer i skolor i landet. År 1993 var det 38 elever på en dator medan år 1999 hade 

antalet datorer ökat och då var det 10 elever på en dator. Vad gäller internet uppkoppling så hade 

17% av alla skolor det år 1995, medan fyra år senare, 1999 hade internet uppkopplingen i skolor-

na ökat till 86% av alla skolor. 

 

Qvarsell (1988) skriver att relationen mellan lärare och elev i den traditionella undervisningen där 

läraren är den som undervisar det som eleven förutsätts att lära och att eleven lär, säg det att den-

na relation inte går att rubba på genom yttre påverkningar. Men en yttre påverkan är det barnen 

gör på fritiden, och nu är dessa fritidsaktiviteter på väg in i skolan. När skolkulturen möter barn-

kulturen är det viktigt att tänka på att barnet ska kunna tillgodogöra sina kunskaper som barnet 

utvecklat i skolan på ett sätt så att barnet kan tillämpa dem i livet utanför skolan. För barnet ska 

kunna använda sig av sina kunskaper som utvecklats i skolan är det viktigt att barnkulturen även 

tillämpas inom skolans väggar skriver Qvarsell (1988). I det här fallet är det de sociala medierna 

som tar sig i uttryck i barnkulturen, de sociala medier som barnen använder på fritiden kan även 

användas i skolan med ett syfte för lärande. En elev lär inte bara i skolan, utan en elev lär både på 

fritiden och i skolan. Hon skriver vidare att inlärningen inte bara är fokuserad vid vissa lektioner i 

skolan. Skolan måste därför se till att eleverna blir medvetna om sitt lärande genom att tillämpa 

elevernas fritidssysslor i aktiviteter under skoltid. 

 

Säljö & Linderoth (2002) skriver att elever som går i dagens grundskola är född i slutet av 90-

talet, och början på 2000 talet, i deras vardagsliv möter de mängder av sociala medier och de har 

en frekvent användning av dator och IT. Vidare skriver de att eleverna lär och utbyter kunskaper 

om datorer och kommunikation med sina kamrater hemma på fritiden, detta betyder att kunska-

perna om hur man hanterar tekniken har förflyttats utanför utbildningssystemet.  

 

Dunkels (2007) skriver att även om eleverna säger att de kan mycket om internet användningen 

så måste eleverna ändå lära sig etik och normer för användningen ska bli riktigt, eleverna måste 

ha verktygen för att få möjlighet att se ett lärande med användningen. Vidare skriver hon att ele-

verna kan tycka att de kan mycket om datorer och användningen av IT, men lärare och andra 

vuxna i elevernas vardagsliv måste ge dem verktygen till att lära sig att reflektera över sitt läran-

de, lära eleverna om etik och lagar om hur man beter sig på internet och i interaktion med andra. 

För att ett lärande ska ske vid användningen av datorn måste det också ske en interaktion mellan 
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lärare och elever . IT Kommissionen (1997) skriver att vuxna, barn och andra elever kan lära av 

varandra genom pedagogiskt arbete i skolan. Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund 

sa under Bokmässan (2010) att hon tycker att lärarna själva ska få ta eget initiativ om att använda 

sociala medier i sin undervisning.  

 

USA’s utbildningsdepartement har år 2009 i en undersökning kommit fram till att elevers presta-

tion och motivation för skolarbetet har höjts med användandet av dator och IT i undervisningen.  

I rapporten skriver Lantz, Andersson (2009) att det pedagogiska arbetet med datortekniken ökat 

med 31 %, genom detta har de sett en klar förbättring av elevers prestationer vid matematik och 

läsning. Becta är en myndighet i Storbritannien som gör det möjligt för skolan att arbeta med 

teknik inom skolan på ett effektivt och innovativt sätt för elevers lärande. De arbetar för att alla 

som går i skolan kan utvecklas inom tekniken och använda den med sin fulla potential, så att de 

kan bli delaktiga i hela samhället. (http://www.becta.org.uk/ , 2010-12-28). Crook et.al. ( 2008) 

skriver att 2/3 av de tillfrågade lärarna ansåg att verktyg i Web 2.0 skulle kunna användas där 

aktiviteter av kommunikation och samarbete framhålls för att underlätta detta arbete. Vidare skri-

ver dem att hela 41 % av de tillfrågade lärarna som ännu inte arbetat med Web 2.0 säger att det 

kan vara ett bra verktyg vid kommunikation och samarbete.  

 

Hård af Serger & Sofkova Hasemi (2005) arbetade med ett projekt under 2003 för att ta reda på 

vilka effekter IT-användningen har barn och ungas skrivna texter. När de presenterade resultaten 

i tidskriften för lärarutbildning och forskning (2005) skrev de att den främsta användningen av 

dator i åren 4-9 fokuserar på renskrivning och faktasökning, och att de texter som är datorbasera-

de nästan aldrig är från början till slut skrivna på dator. Skolverket (2010) rapporterar i en under-

sökning att elever i år 4-6 sällan eller aldrig använder dator i skolan, om de använder dator så 

används den ändå inte särskilt ofta. Vidare skriver Skolverket (2010) att endast en procent av 

eleverna svarar att de använder dator i skolan varje dag. Sextio procent av de tillfrågade eleverna 

i årskurserna 4-6 svarar att de endast använder dator i några få ämnen i skolan, de ämnen som 

nämns är svenska och Samhällorienterade ämnen. Skolverket (2009) har på uppdrag från reger-

ingen gjort en undersökning som visar att drygt hälften av de tillfrågade grundskolelärarna an-

vänder dator någon gång varje vecka i undervisningen. Vidare rapporterar de att många av lärarna 

säger sig behöva kompetens utveckling i IT. Det är alltså lärarna som måste få digital kompetens 

genom utbildning för att kunna ge eleverna möjlighet att utveckla deras digitala kompetens.    

 

3.2.1 Web 2.0, ur ett europeisktperspektiv.  

 

För att återkoppla till inledningen och Web 2.0 som verktyg i undervisningen så beskriver jag här 

nedan för- och nackdelar med att arbeta med Web 2.0 i skolan. 

 

Crook, et.al. (2008)  rapporterar om att Web 2.0 är bra att använda vid individuell inlärning. Men 

vidare skriver de att det kan finnas problem med att använda Web 2.0 för individuellt arbete, lä-
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rarna kan vara motståndare att gå kompetensutbildningar för att klara av att använda verktygen i 

Web 2.0. Crook, et.al. (2008) skriver att lärarna dessutom är rädda för att låta eleverna lämna det 

trygga intranätet och istället låta eleverna utforska the World Wide Web. Detta eftersom skolan 

och lärarna känner att de har ett ansvar gentemot elevernas tillgång till sidor som Web 2.0 har att 

erbjuda och som inte är kopplat till skolarbeten och inlärning. OECD (2009) skriver dessutom att 

lärarna anser att de inte har nog med kunskaper för att veta hur de ska använda internet i under-

visningen och därför inte använder sig av detta.  

 

I Europa unionens officiella tidning (2006-12-30) står det rekommendationer om 8 nyckelkompe-

tenser som alla länder i EU bör överväga att tillämpa i utbildningssystemet för att deras medbor-

gare ska få lika möjlighet att klara sig globalt. De länder som är med i EU ska arbeta för ett livs-

långt lärande för sina medborgare. En av dessa nyckelkompetenser är digitalkompetens, mening-

en är att arbetet med utvecklingen av dessa kompetenser ska börja redan i förskolan. Men samti-

digt i den svenska läroplanen från 1994 står det nästan ingenting om digital kompetens. För att 

jämför denna avsaknad av mål för digitalkompetens i den svenska läroplanen ska jag jämföra 

med den norska läroplanen, där omnämns nämligen digitalkompetens på flera punkter. Enligt den 

Norska läroplanen under rubriken grundläggande färdigheter i ämnet Norska står det; 

 

Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunika-

sjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er 

en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og 

en metode for å lære (Utdannings- og forskningsdepartementet. (2005-12-08). 

 

Vidare står det:  

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Det-

te åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, 

komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk 

vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunika-

sjonsferdigheter og presentasjoner. (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005-12-08). 

 

Även om Norge inte är med i EU, så har de kommit så mycket längre i utvecklingen än Sverige, 

ett land som ligger så pass nära men som har kommit så mycket längre. Vi kan här med se att 

Norge arbetar kontinuerligt med dator och internet som verktyg i undervisningen.  

3.2.2 Förankring i styrdokumenten 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) under 

rubriken skolans uppdrag står det: 

  

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
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granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande 

och identitetsutveckling är nära förknippade (Skolverket, Lpo 1994. s.5). 

  

Vidare står det att skolan ska arbeta mot ett internationellt perspektiv där eleven kan använda sina 

kunskaper globalt, det betyder att eleven ska kunna skapa kontakter mellan andra kulturer och 

med andra länder än sitt hemland. ”Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 

förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Skolverket, Lpo 1994, s.6). Sociala medi-

er blir därför ett användbart verktyg för att elever i skolan ska kunna kommunicera med elever i 

andra kulturer och länder. De mål som skolan ansvarar för att eleven ska kunna efter avslutad 

utbildning i grundskolan är att eleven; ” har kunskaper om medier och deras roll, kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Skolverket, Lpo1994, 

s.10). 

 

I Läroplanen för grundskolan år 2011 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter avslutad 

grundskola ska ha kunskaper om och kunna ”använda sig av modern teknik som redskap för ska-

pande, kommunikation och lärande” (Lgr 11, s.11). Här med kan vi se att skolan ska arbeta med 

kommunikation och genom det ska eleverna skapa sig ett eget lärande.  
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4 Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt har jag beskrivit den datainsamlingsmetod jag har valt och hur jag gått tillväga. 

Därefter presenteras informanterna och hur jag gjorde urvalet och etiska synpunkter utifrån detta. 

Slutligen beskriver jag hur jag bearbetat och analyserat de kvalitativa intervjuerna.   

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 

Mitt syfte var att undersöka lärare och elevers inställning till att använda sociala medier i skolan 

som ett verktyg för lärande i den dagliga undervisningen. Eftersom jag var ute efter djupare tan-

kar och varierande svar, valde jag att använda kvalitativa intervjuer med både lärare och elever.  

Trost (2010, 2005) skriver att om man vill veta vad den enskilde individen har att berätta om sin 

livsvärld, och hur han eller hon tänker och känner så är metoden kvalitativa intervjuer den bästa 

för att ta reda på detta. Kvale (1997) skriver om den kvalitativa forskningsintervjun, och menar 

att intervjuaren med den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen ur informantens syn-

vinkel och få informanten att utveckla sina erfarenheter så att intervjuaren kan se dem ur ett ve-

tenskapligt perspektiv. Kvales definition av forskningsintervjun är att syftet med intervjun är att 

få ut beskrivningar från den intervjuades livsvärld för att sedan kunna tolka det som har beskri-

vits. Han skriver att forskningsintervjun kan vara halvstrukturerad, med detta menas att intervjun 

till viss del följs av en mall, men att den under intervjuns gång kan utvidgas beroende på infor-

mantens svar. För att förklara detta närmare skriver Kvale (1997) att samtalet vid den kvalitativa 

forskningsintervjun aldrig kan helt öppet ett helt stängt och följas strikt av ett frågeformulär, utan 

frågorna ska i en halvstrukturerad intervjusituation vara öppna så att intervjuaren sedan kan för-

djupa sina frågor genom de svar informanten har gett. Intervju samtalet måste alltså hålla en ba-

lans mellan strukturerade frågor och helt öppna frågor för att utmynna i kvalitativa texter som 

intervjuaren sedan kan analysera.  

 

Frågornas formulering och ordning är viktigt, Patel & Davidson (1994) skriver att det är viktigt 

att börja med neutrala frågor, detta anses medföra att informanten blir motiverad och har möjlig-

heten att svara på sådant han eller hon känner sig bekant med. Jag tog därför detta i beaktning på 

när jag formulerade intervjufrågorna. Vidare skriver de att det är viktigt att tänka på vilket språk 

man använder vid intervjun, välj språk efter val av informant. De skriver att vissa frågeformule-

ringar bör undvikas, såsom långa frågor, ledande frågor, negationer, dubbel-frågor, förutsättande 

frågor och varför-frågan.    
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4.1.1 Informanter 

 

Min undersökningsgrupp bestod av lärare och elever från skolor i Mellansverige. Informanter; 

lärare, var klasslärare i år 4-6, samtidigt som informanter; elev, var elever till vissa av lärarna. 

Min tanke var att jämföra lärare/lärare och lärare/elev och elev/elevers åsikter och inställning om 

sociala medier som ett verktyg för lärande i skolan. 

 

Jag kontaktade alla grundskolor i en kommun i Mellansverige, detta för att jag ville ha en regio-

nal uppfattning på hur lärare och elevers inställning till sociala medier var. Dock valdes lärarna 

genom deras eget intresse. Därav blev urvalet av lärare och elever delvis slumpvist utvalt. Enligt 

Trost (2005) ska urvalet av undersökningsgruppen vid kvalitativa intervjuer vara heterogen, det 

ska finnas en variation mellan individerna i gruppen, dock inte så varierat att någon sticker ut. 

Alla lärare i undersökningsgruppen arbetar mellan år 4-6, de är i varierande ålder och har olika 

utbildningar. Undersökningsgruppen bestod av sex lärare, fem kvinnor och en man. Eleverna var 

åtta till antalet och bestod av sju flickor och en pojke. Lärarna bestämde urvalet av elever, jag 

hade därför ingen kontroll över urvalet av elever.  

  

Informanterna; lärare, som jag har intervjuat kommer att benämnas som L1, L2, L3, L4, L5 och 

L6. Medan informanterna; elev, som jag har intervjuat kommer att benämnas E1, E2, E3, E4, E5, 

E6, E7 och E8 . 

 

Här nedan presenterar jag kortfattat informanterna som har deltagit i studien. När jag presenterar 

lärarna beskriver jag ungefärlig ålder, vad de är utbildade till och vilket år de arbetar i. Sen pre-

senterar jag eleverna med ålder och kön. Jag presenterar även vilken åtkomst de har till datorer 

och internet i skolan.  

4.1.2 Kort presentation av informanterna 

 

 L1 var ca 50 år och utbildad till gamla mellanstadielärare utbildningen, hon var klasslärare för år 

4. Läraren hade en bärbardator i klassrummet för användning i skolan. 

E1: Flicka. 10 år. Åtkomst till internet via trådlöst nätverk, två datorer i klassrummet, dator-

vagn med fjorton bärbara datorer.  

E2: Pojke.10 år. Åtkomst till internet via trådlöst nätverk, två datorer i klassrummet, dator-

vagn med fjorton bärbara datorer. 

 

 L2 var ca 35 år och utbildad till år 4-9 lärare med inriktning svenska och historia. Han och två 

andra lärare ansvarade för 60 elever som alla gick i år 6. Han undervisade i SV, Hi och SVA.  

E6: Pojke.12 år. Skolan hade bärbara datorer.  

E7: Flicka. 12 år. Skolan hade bärbara datorer.  

E8: Flicka. 12 år. Skolan hade bärbara datorer. 
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 L3 var ca 50 år och utbildad till grundskolelärare år 1-7 med inriktning Matematik och NO 

ämnen. Hon och två andra lärare ansvarade för 60 elever i år 5.  

 

 L4 var ca 45 år och utbildad till år 1-7 med inriktning SO ämnen.  Han var klasslärare i år 5. 

Läraren hade en bärbar dator i klassrummet för användning i skolan. 

E3: Flicka. 11 år. Åtkomst till internet via trådlöst nätverk, två datorer i klassrummet och 

datorvagn med fjorton bärbara datorer. 

E4: Flicka 11 år. Åtkomst till internet via trådlöst nätverk, två datorer i klassrummet och da-

torvagn med fjorton bärbara datorer. 

E5: Flicka 11 år. Åtkomst till internet via trådlöst nätverk, två datorer i klassrummet och da-

torvagn med fjorton bärbara datorer. 

 

 L5 var ca 25 år och utbildad till lärare från förskoleklass till år 6 med inriktning Matematik och 

NO ämnen. Hon var klasslärare för en år 4a. Hon ansvarade för matematik och NO i alla år 4 på 

skolan.  

 

 L6 var ca 65 år och utbildad till gamla seminarieutbildningen för år 4-6. Hon var klasslärare i år 

6. Läraren hade en bärbar dator i klassrummet för användning i skolan. 

 

Tabellen nedan visar vilka av lärarna som hade elever med i undersökning.  

  
Tabell 1: Sammanfattande tabell över informanterna 

Elev 

nr, 

ålder 

& kön 

Lärare 1, ca 

50 år. 

Mellan-

stadielärare 

Lärare 2, ca 

35 år. 4-9, 

Sv & Hi 

Lärare 3, 

Grskl 1-7, 

ca 50 år 

Ma/No 

Lärare 4, ca 

45 år. 

Grskl 1-7, 

Sv/So 

Lärare 5, ca 

25 år. 

f-6, Ma/No 

Lärare 6, ca 

65 år. 

Mellan-

stadielärare 

1, f, 

10 år 

X      

2, p, 

10 år 

X      

3, f, 

11 år 

   X   

4, f, 

11 år 

   X   

5, f, 

11 år 

   X   

6, p, 

12 år 

 X     

7, f, 

12 år 

 X     

8, f, 

12 år 

 X     
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Av tabell 1 framgår det att tre av sex lärare hade elever med i undersökningen. L1 hade två ele-

ver, L2 hade tre elever och L4 hade tre elever med i undersökningen.  

 

4.1.3 Etiska överväganden 

 

Före intervjun var jag noga med att förklara för informanterna om min tystnadsplikt och vad det 

innebär. Jag lovade att jag inte skulle uppge namn så att någon utomstående skulle kunna ta reda 

på vem som sagt vad. Patel och Davidson (1994) skriver att det är viktigt att klargöra för infor-

manten att materialet som används kommer vara konfidentiellt. Även Trost (2005) skriver om hur 

viktigt det är att vid första kontakten med informanten upplysa denne om tystnadsplikten.   

 

Innan jag påbörjade intervjuerna frågade jag informanterna om det gick bra att jag spelade in in-

tervjun på datorn för min egen skull. Jag förklarade för informanterna att orsaken att jag ville 

spela in var att det skulle underlätta mitt arbete att bearbeta intervjuerna och att de ord som yttrats 

av dem skulle komma fram i resultatet. Jag frågade även informanterna efter avslutad intervju om 

de ville lyssna på sin intervju. Trost (2005) och Patel & Davidson (1994) anser att det är en fördel 

att spela in intervjun om man har möjlighet, detta för att efter intervjun kunna ordagrant skriva 

ner vad som sagts under intervjun. Att göra en inspelning kräver färre anteckningar och intervjua-

ren kan koncentrera sin uppmärksamhet på informanten. 

 

Jag har använt mig av enskilda intervjuer detta för att jag ville veta vad var och en av informan-

terna hade för tankar och åsikter om det gällande ämnet. En annan orsak var även att vid gruppin-

tervjuer kan informanterna bli påverkade av andras svar, och därför kan det hända att svaren inte 

blir lika varierande och genomtänkta. Enligt Trost (2005) uppstår det etiska problem om man har 

gruppintervjuer, eftersom jag som intervjuare inte kan avkräva informanterna tystnadsplikt.  

 

4.1.4 Genomförande  

 

Jag började ta kontakt med rektorer på alla grundskolor i en kommun i Mellansverige, rektorerna 

som i sin tur gav mig namn på lärare som jag kunde höra av mig till, några intresserade lärare 

hörde även av sig till mig. Jag ringde och mejlade mina 6 lärarinformanter för att förklara vem 

jag var och mitt syfte med arbetet och frågade även om det fanns möjlighet att intervjua några av 

deras elever. Därefter bestämde vi plats för intervjun och alla intervjuer skedde på deras arbets-

plats. Trost (2005) skriver att miljön är viktigt vid intervjun, så att den som blir intervjuad känner 

sig trygg. När jag var på plats för lärarintervjuerna fick jag reda på de elever jag hade till förfo-

gande att intervjua. Det resulterade i 8 elevinformanter. Även elevintervjuerna skedde på deras 

arbetsplats i ett avskilt rum, ex. grupprum. 
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4.1.5 Bearbetning, tolkning och analys 

 

När jag lyssnat igenom varje inspelad intervju skrev jag ned dem så ordagrant som möjligt, men 

det var svårt att skriva den exakta meningsföljden. Detta eftersom talspråket är mer spontant än 

skriftspråket och meningarna kan lätt bli svåra att förstå om de skrivs med talspråk. Kvale (1997) 

menar att det kan vara svårt att analysera intervjuerna om de är i talspråksform, därför är det bätt-

re att skriva över dem i skriftspråk. Därför valde jag också att sedan i resultatet skriva om dem i 

skriftspråksform. Jag skrev ner all data i ett skrivprogram på datorn för att sedan skriva ut. Detta 

för att lättare få en överblick över materialet, kunna jämföra informanternas svar och bearbeta 

den data jag fått fram. Som Patel & Davidson (2003) skriver så är det till fördel att skriva ner 

intervjuerna innan det är dags att bearbeta resultatet.   

 

Under arbetets gång bestämde jag att vid presentationen av resultatet skulle dela in intervjufrå-

gorna under rätt kategori av forskningsfråga. Under varje forskningsfråga ordnade jag sedan 

svarsområden för varje intervjufråga. Detta gjorde jag för att resultatet skulle bli tydligare och det 

skulle bli lättare för att läsaren att följa med i texten. Patel & Davidson (2003) och Trost (2005) 

menar att det är viktigt att ha en tydlig struktur, vilket betyder att det blir lättare för läsaren att 

följa med i texten. För att sammanfatta de likheter och skillnader som fanns mellan informanter-

na, lärare – lärare, lärare – elev och elev- elev gjorde jag en analys av resultatet.  

 

I diskussionen började jag att diskutera och reflektera över tillförlitligheten i metoden jag valt. 

Som Patel & Davidson (2003) skriver så är det viktigt att först undersöka tillförlitligheten i resul-

tatet. Sedan reflekterade jag över sådant som gått bra i undersökningen. Därefter problematisera-

de jag hur tillförlitligheten kan ha påverkat resultatet, och under tiden reflekterade jag över resul-

tatet jag fått fram. För att det skulle bli lättare för läsaren att följa med i texten delade jag upp 

resultatdiskussionen i olika rubriker. Utifrån analysen som utgångspunkt diskuterade jag infor-

manternas svar och jämförde dem sinsemellan och med den tidigare forskningen kring sociala 

medier och internetanvändning i skolan. Jag avslutade med att skriva egna tankar om informan-

ternas svar och det undersökta ämnet. 
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5 Resultat 
 

Här nedan beskriver jag utifrån forskningsfrågorna vad respektive informant: lärare och elev har 

svarat på intervjufrågorna. Hur deras inställning och användning av sociala medier ser ut. Efter 

varje delresultat skriver jag en kort sammanfattning med analys, för att tydliggöra resultatet. 

 

5.1 Lärare 
 

För att få en mer djupgående bild över hur lärares inställning till sociala medier ser ut så delar jag 

upp varje forskningsfråga i mindre delar. 

 

5.2 Vilken uppfattning har lärare om sociala medier?  
 

Här nedan beskriver jag vilken allmän uppfattning lärare har om sociala medier. Jag beskriver 

resultatet utifrån intervjufrågan ” Hur ser du allmänt på användningen av sociala medier?”  

 

5.2.1 Allmänsyn 

 

L1 tyckte att användningen av sociala medier var positivt. Hon sa:” Jag tror det kan vara positivt, 

kontakter som kanske annars inte hade blivit av.” Hon tyckte även att man måste tänka på farhå-

gorna med att använda sociala medier, barnen ska inte behöver se sådant som inte är bra för dem.  

 

L2 tyckte att användningen av sociala medier utanför skolan är positivt, han sa:” det är ju väldigt 

bra att man kan ha ett kontaktnät, vänner och bekanta som bor på andra sidan jorden.” Men han 

har svårt att se en användning av sociala medier i skolan, han sa: ”i skolan kan det väl säkert vara 

en fördel om man har rätt elevgrupp och åldersgrupp”. Den åldersgrupp han var i då sa han så här 

om: ”jag tror att vi har lite för unga elever”. Han sa att han skulle se en större användning av so-

ciala medier på högstadiet i stället. 

 

 L3 tyckte att sociala medier kan vara positivt när det handlar om kontaktnätet, men hon såg fler 

nackdelar än fördelar, så här sa hon om nackdelarna: ”De har hela tiden ett behov att tala om vad 

de gör”. Här syftade hon till Facebook, där dem hon hört talas om uppdaterar sin status hela tiden 

och berättar vad dem gör. En annan nackdel som hon nämnde var att: ”Man delar upp folk, när 

exempelvis programledare på tv säger att gå in på Facebook och läs mer osv. man blir utestängd 

från mycket om man valt att inte vara med, och även de som inte är intresserade av datorer över-

huvudtaget.”  
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L4 ansåg också att det fanns både för- och nackdelar med användningen av sociala medier, han 

sa;” det är bra att dem hänger med”. Då syftade han till sina barn hemma som hängde med i ut-

vecklingen på internet. Den nackdel han nämnde var: ”när användningen av sociala medier ske-

nar iväg och går ut över läxor och andra sociala sammanhang.” 

 

 L5 var en av de få lärare som tyckte att användningen av sociala medier var jättebra, hon sa: ”Jag 

tycker att det är jättebra eftersom att allting är så datoriserat, och man måste ju möta eleverna där 

dem är.” Alla hennes elever hade dator hemma och eleverna använde sig i stor utsträckning av 

sociala medier i vardagen. Hon såg det bara som positivt. 

 

 L6 sa: ”Det är ju smidigt”. Då menade hon att kunna hålla kontakten med varandra via internet.  

Hon sa vidare: ”Eftersom att eleverna använder det så mycket på sin fritid så kan det ju också 

bidra till elevernas utveckling.”  

 

5.2.2 Kort sammanfattning och analys 

 

Vad många av lärarna såg med sociala medier var att det förde med sig ett kontaktnät som var 

positivt, denna kontakt som lärarna tyckte främst skulle ske på fritiden. Det vara bara en av lärar-

na som svarade för skolsituationen, där sa L2 att han mer eller mindre inte skulle kunna se någon 

användning av sociala medier i skolan. Han sa att han kanske skulle tänka sig att använda det om 

det var rätt elevgrupp och ålder på barnen. L5 och L6 nämnde att användningen av sociala medier 

skulle kunna bidra till elevernas utveckling. L1 och L3 svarade för farhågorna, de tyckte att man 

skulle vara försiktig när man använder sociala medier, att inte lämna ut för mycket information 

om sig själv.  

 

Tabell 2 nedan visar lärares uppfattning av användningen av sociala medier i skolan och på friti-

den.  

 
Tabell 2: Sammanfattande tabell över informanternas inställning till sociala medier 

Uppfattning 

om anv. av 

sociala me-

dier 

Lärare 1,  

Mellan-

stadielärare 

Lärare 2, 4-

9, Sv & Hi 

Lärare 3, 

Grskl 1-7, 

Ma/No 

Lärare 4, 

Grskl 1-7, 

Sv/So 

Lärare 5 

f-6, Ma/No 

Lärare 6,  

Mellan-

stadielärare 

Positiv i 

skolan 

X    X  

Negativ i 

skolan 

X X     

Positiv på 

fritiden 

X X X X X X 

Negativ på 

fritiden 

X  X X   
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Av tabell 2 framgår det att sex av sex lärare är positiva till användningen av sociala medier på 

fritiden. Tre av dem ser även något negativt med användningen av sociala medier på fritiden. Av 

vad som framgår i tabellen så har två av dem även svarat att det kan vara en negativ användning 

av sociala medier i skolan. Det framgår också att en av lärarna anser att det är positivt att använda 

sociala medier i skolan. 

 

5.3 Vad har lärare för inställning att använda sociala medier som ett verktyg för 

lärande i skolan?  
 

Här nedan beskriver jag vilken inställning lärare har om att använda sociala medier vid elevers 

lärande. Jag beskriver resultatet utifrån intervjufrågorna för att sedan redogöra för ett övergripan-

de resultat inom varje område. ”Hur ser du på användningen av sociala medier vid elevers läran-

de?” ”Vilka sociala medier använder du dig av?”, ”Har du någon kontakt med dina elever på…?”, 

Hur skulle du kunna tänka dig att arbeta med sociala medier i skolan?” och ”Vilka för– och nack-

delar ser du med användningen av sociala medier?”.  

  

5.3.1 Användningen av sociala medier vid elevers lärande 

 

L1 ansåg att kommunikationen i sig var ett lärande. Hon sa: ”Om du nu skriver och kommunice-

rar så är det ju ett lärande i sig, att uttrycka sig, prata, skriva” Hon sa även att det berodde på hur 

man arbetar med sociala medier, som lärare skulle hon själv kunna bestämma vilket lärande som 

skulle ske.  

 

L2 hade däremot svårt att se något lärande vid användningen sociala medier, han nämnde speci-

ellt chatten där han sa att han inte ser något syfte med användningen som ska frambringa ett lä-

rande hos eleven. Han sa: ”Facebook, Lunarstorm och MSN, för mig är det en chatt funktion, jag 

har svårt att se att man ska använda en chatt i undervisningen”.  

 

Medan L3 ansåg att det kunde vara bra att använda sociala medier, hon sa att hon trodde att man 

kan lära med flera sinnen samtidigt, både hörsel, syn m.m. Hon sa att användningen av sociala 

medier kunde vara ett bra alternativ när eleverna skulle lära sig något.  

 

L4 tänkte på spel som ett av de sociala medier som finns. Hans elever och egna barn spelade och 

kommunicerade med andra spelare genom tecken men även verbal chatt. Han menade alltså att 

kommunikationen som sker via spelen gynnade deras språkutveckling främst då i engelska. Han 

sa: ”Många elever som spelar mycket på nätet, pratar med andra spelare. Kommunikationen sker 

oftast på engelska om jag förstått det rätt, de har ju fått en bättre engelska”. Han säger att dessa 

elever har visat tecken på att de främst har blivit bättre på att skriva i engelskan.  

 

Eftersom L5 hade ett Facebook konto för läxhjälp till sina elever, så var detta ett sätt som hon 

ansåg hjälpte eleverna till lärande genom svar de fick på frågor om läxor m.m.  
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L6 kunde allmänt inte se något lärande vid användningen av sociala medier, men hade man kon-

takt med andra kanske man kunde utbyta kunskaper och på så sätt lära sig något.  

 

5.3.2 Kort sammanfattning och analys 

 

Majoriteten av lärarna kunde se något slags lärande med användningen av sociala medier i sko-

lan. L1, L3, L4 och L5 kunde se olika slags lärande med användningen av sociala medier. L1 och 

L4 pekade på språket som utvecklas när eleverna skriver och pratar genom sociala medier, att de 

genom andra lär sig skriva och uttrycka sig i både svenska, engelska och andra språk. L5 använde 

Facebook till läxhjälp och såg därför användningen som ett stöd vid elevers kunskapsinhämtning. 

L2 var den enda läraren som inte såg något lärande vid användningen av sociala medier i skolan.  

 

5.3.3 Användning på fritiden och kontakten med elever 

 

L1 kände att hon inte hade tid att använda sociala medier, dessutom hade hon inget välfungeran-

de internet hemma.  

 

L2 hade både ett MSN och Facebook konto. Han använde också YouTube där han kollade på 

repriser och olika musikklipp. Han ansåg att det inte var bra att ha kontakt med sina elever via 

sociala medier, han menade att det kan inkräkta på privatlivet. Han sa: ”Har ingen kontakt med 

eleverna, absolut inte! Vill hålla jobb och fritid separat.” 

 

L3 använde sig av YouTube ibland, hon var medlem i olika lärarplattformar där hon skrev i fo-

rum. Mest använde hon sig av mejlkontakt. Hon hade ingen kontakt med de elever som gick på 

skolan nu, dock kunde det hända att hon haft kontakt med elever som har gått ut skolan, denna 

kontakt hade dock endast skett via mejlkontakt. 

 

L4 hade ett Facebook konto som han endast använde för sina elevers skull. Detta konto användes 

vid läxhjälp.  

 

L5 hade både MSN och Facebook, på Facebook hade hon två konton, dels ett för sina elever och 

ett annat för sin familj och vänner. Hon ville hålla privatliv och arbetsliv separerat. Kontot för 

eleverna användes vid läxhjälp.  

 

L6 använde inga sociala medier för tillfället, eftersom hon inte hade någon dator hemma.  
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5.3.4 Kort sammanfattning och analys 

 

Majoriteten av lärare använde sociala medier, dock var det en minoritet som använde sociala me-

dier för kontakt med sina elever. L2, L3, L4 och L5 använde sociala medier. L1 och L6 hade inte 

fungerande teknik för att kunna använda sig av sociala medier hemma. L1 sa även att hon inte 

hade tid att använda sig av sociala medier. L4 och L5 använde Facebook vid läxhjälp, båda hade 

konton som bara deras elever hade åtkomst till. L2 sa att han ville hålla privatliv och arbetsliv 

separat och därför hade han valt att inte ha sina elever som vänner på varken Facebook eller 

MSN.  

 

Tabell 3 nedan visar lärarnas användning av sociala medier privat och deras kontakt med elever 

via dessa.  

 
Tabell 3: Sammanfattande tabell över informanternas användning av sociala medier 

Användning 

av sociala 

medier  

Lärare 1,  

Mellan-

stadielärare 

Lärare 2, 

4-9, Sv & 

Hi 

Lärare 3, 

Grskl 1-7, 

Ma/No 

Lärare 4, 

Grskl 1-7, 

Sv/So 

Lärare 5 

f-6, Ma/No 

Lärare 6,  

Mellan-

stadielärare 

Privat an-

vändning 

 X X  X  

Kontakt 

med elever-

na 

   X X  

 

Av tabell 3 framgår det att tre av sex lärare använder sociala medier på fritiden varav två av de tre 

även använder sociala medier för kontakt med eleverna 

 

5.3.5 Metoder att arbeta med sociala medier i skolan 

 

L1 kunde endast tänka sig att arbeta med sociala medier som läxhjälp för eleverna.  

 

L2 var både positiv och negativ till att arbeta med sociala medier, de använde redan YouTube 

kontinuerligt i musikundervisningen, men såg inget annat användningsområde för sociala medier. 

Han sa: ”Ibland när man ska sjunga en låt och vill ha musik i bakgrunden. Det är ju bra, kan fin-

nas texter som man kan sjunga med i”. Men andra sociala medier var han inte intresserad av att 

använda. Han sa: ”Facebook och andra vet jag inte riktigt om jag skulle vilja ha i undervisningen, 

jag är väl för gammalmodig”. Han sa att det med sociala medier var väldigt nytänkande och att 

han ännu inte kunde se något syfte med att använda sociala medier i skolan. 
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L3 fokuserade främst på YouTube och svarade med att: ”Man skulle kunna lära eleverna att filma 

och lägga ut på nätet”. Hon sa även att fungerande teknik är avgörande om man ska kunna arbeta 

med sociala medier, något hon saknade i nuläget. 

 

L4 använde Facebook som läxhjälp för eleverna efter skolan, men han sa att han inte såg någon 

användning sociala medier i skolan.  

 

L5 använde också Facebook som läxhjälp för eleverna, men hon hade inget svar på frågan om hur 

hon skulle kunna arbeta med sociala medier i skolan.  

 

L6 kunde inte svara på frågan om hur hon skulle tänka sig att arbeta med sociala medier i skolan.   

 

5.3.6 Kort sammanfattning och analys 

 

Majoriteten av lärare skulle kunna tänka sig att använda sociala medier i skolan, de lärare som 

redan använde sociala medier ville fortsätta arbeta på samma sätt. L4 och L5 som redan använde 

Facebook vid läxhjälp skulle inte kunna tänka sig att arbeta på annat sätt med sociala medier, 

utan de ville fortsätta arbeta med sociala medier som de redan gjorde. L1 som inte använde några 

sociala medier sa att hon skulle kunna tänka sig att använda det vid läxhjälp. L2 berättade att de 

använde YouTube i musikundervisningen, och att han tycker att det är ett bra sätt att använda 

sociala medier, utöver användningen av YouTube såg han ingen användning av sociala medier i 

skolan eftersom han inte såg något syfte med användningen. L3 sa att hon med YouTube skulle 

kunna lära eleverna att göra egna filmer och lägga upp på internet. L6 hade inte något svar på 

frågan om hur hon skulle kunna arbeta med sociala medier i skolan.  

 

5.3.7 Fördelar och nackdelar med att använda sociala medier 

 

L1 sa: ”En stor fördel som man ser med datorer överhuvudtaget är ju det att intresset är enormt.” 

Hon sa att eleverna gärna använde datorerna, de tyckte att det var intressant, roligt och spännan-

de. Hon hade inte tänkt så mycket vad de skulle kunna arbeta med, men hon sa att man skulle 

kunna hitta inlärningssituationer där det skulle passa in. Hon sa att en av nackdelarna skulle kun-

na vara när eleverna är ute på internet pratar med vem som helst.  Hon nämnde även nackdelen 

som dyker upp på fritiden då eleverna kan skriva elaka saker till varandra.  

 

Fördelarna som L2 såg med användningen av sociala medier var: ”Framför allt kan man få kon-

takt med diverse personer som man inte får kontakt med annars, och att binda nya vänskapsband 

och upprätthålla kontakterna på internet.” De nackdelar han nämnde kopplade han främst till 

”chatten”, han sa: ”Chatt språket är ofta fruktansvärt talspråkigt, och inte speciellt korrekt”.  Han 

sa att de i skolan försöker få eleverna att skriva korrekt men att det går lite stick i stäv med chatt 
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språket. Han menar också att eleverna som är svaga i svenska har svårt att hålla isär chatt språk 

och skolsvenska.  

 

L3 såg användningen av sociala medier som ännu ett sätt att lära. Hon sa: ”Man kanske kunde 

hitta de här eleverna som är lite uttråkade av skolan som då blir intresserade”. Hon menade att 

man med det nya arbetssättet skulle kunna fånga in elever som det går tungt för. De nackdelar 

hon såg med att använda sociala medier var att eleverna kunde skriva elaka saker till varandra, 

och att eleverna kunde bli för personliga när de pratade med personer de inte kände.  

 

L4 hade inget svar på fördelar att använda sociala medier i skolan. Nackdelarna handlade om den 

sociala kontakten som skedde i klassrummet mellan lärare och elever. Han sa: ”De måste ju fun-

gera socialt inte bara sitta vid datorn”. Vidare sa han: ”Det är möjligt att man tappar den person-

liga kontakten med eleverna”. Han ansåg även att man måste vara ”mer teknisk kunnig” för att 

kunna vägleda eleverna i deras arbete.  

 

L5 såg sociala medier som ett alternativt verktyg i undervisningen. Hon sa: ”Jag tycker att det är 

bra att använda sig av andra metoder än bara läromedel och papper och penna i skolan”. Hon 

ansåg dock att eleverna kan bli lata och inte vilja använda traditionella verktyg i undervisningen.  

 

L6 såg kontakten med andra som en av fördelarna, hon sa: ”Kommunikation! Enklare och snab-

bare”. Vidare sa hon: ”Nackdelen är att man som lärare inte har koll på vad eleverna går in på, 

eleverna går in på sådant som de inte får.”  

 

5.3.8 Kort sammanfattning och analys 

 

Lärarna hade blandade åsikter om för – och nackdelar med sociala medier. Både L1, L3 och L5 

såg sociala medier som ett alternativt verktyg i undervisningen. De nackdelar som L1 och L3 såg 

med sociala medier var att eleverna kunde skriva elaka saker till varandra. Medan L5 främst fo-

kuserade på att eleverna kunde bli lata och inte vilja arbeta med de traditionella verktygen i sko-

lan. L4 sa att nackdelen med sociala medier var att man kunde tappa den personliga kontakten 

med eleverna när de satt vid datorerna. De fördelar som L2 och L6 sa sig se med sociala medier 

var att eleverna kunde komma i kontakt med fler, och att kommunikationen var enkel och snabb. 

L2 fokuserade nackdelarna på språket som användes vid chatt, och hur det kunde påverka elever-

nas språk negativt, han sa att chatt språket ofta var talspråkigt och att chatt språket hade stor in-

verkan på hur eleverna skrev i svenskan. Den nackdel som L1, L3 och L6 såg med sociala medier 

var att situationen blev okontrollerbar och att man som lärare inte hade koll på vad eleverna kun-

de utsättas för på internet.  
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5.4 Elever 
 

För att få en mer djupgående bild över hur elevers inställning till sociala medier ser ut så delar jag 

upp varje forskningsfråga i mindre delar. 

 

5.5 Vad har elever för inställning att använda sociala medier som ett verktyg för 

lärande i skolan? 
 

Här nedan har jag beskrivit vilken inställning elever har om sociala medier. Resultatet är beskri-

vet utifrån intervjufrågorna: ”Vad får du göra på internet när du använder datorn i skolan?” ”Vad 

tycker du att du lär dig när du använder datorn hemma/ skolan?”, ”Vilka sociala medier skulle du 

vilja använda i skolan?”, ”Om du fick bestämma, hur skulle du vilja arbeta med sociala medier i 

skolan?”, ”Vad gör du på datorn när du är hemma?”. 

 

5.5.1 Användning på fritiden 

 

E1 använde dator när hon spelade Sims 3. När hon var med sina kompisar brukar de vara inne på 

en sida som hette panfu. För att förklara vad man gjorde där, sa hon: Man liksom chattar med 

andra, det är som ett land där man träffar nya personer hela tiden”. När hon chattade med sina 

klasskompisar brukade hon använda MSN.  

 

E2 sa att hans pappa inte tillät honom att använda chatt program. Istället brukade han lyssna på 

musik på YouTube och titta på roliga saker som hans kompisar visade honom. Han sa även att 

han brukade spela ett spel som hette platformracing som fanns på en webbsida som hette 

www.jesper.se, där kunde man chatta med mot– och medspelare. Han sa att han inte använde 

MSN och Facebook därför att hans pappa hade sagt att det inte var bra. Han sa: ”Det finns sådana 

som kan lura en, och skriva att man är online och så”.  

 

E3 berättade att hon spelade Sims 3 hemma på datorn. Hon brukade använda MSN när hon chat-

tade med sina kompisar. Hon sa: ”Jag har en blogg, där lägger jag upp bilder och skriver saker.” 

När hon var med sina kompisar brukade de vara inne på en sida som hette moviestarplanet. Hon 

berättade att alla som var medlem på www.moviestarplanet hade en egen användare i form av en 

filmstjärna, hon berättade även att man kunde chatta där, men det gjorde hon själv inte speciellt 

ofta.  

 

E4 brukade spela spel på www.spela.se. Hon berättade att hon använde MSN när hon pratade 

med sina kompisar över internet. Hon berättade även att hon ibland brukade använda 

www.moviestarplanet.se.  
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E5 berättade att hon använde Facebook och bilddagboken. När hon chattade med sina kompisar 

använde hon MSN.  

 

E6 berättade att han använde Facebook, där hade han kontakt med sina vänner. Det fotbollslag 

han var med i har en hemsida på internet, där kunde han läsa information om träningstider m.m. 

Han använde YouTube när han lyssnade på musik.   

 

E7 berättade att hon använde MSN, men hon använde oftast Facebook när hon skulle chatta med 

sina vänner. När hon skulle lyssna på musik använde hon YouTube. 

 

E8 berättade att hon använde både MSN och Facebook när hon chattade med sina kompisar.  

 

5.5.2 Kort sammanfattning och analys 

 

Alla elever kommunicerade med andra på ett eller annat sätt via internet. E1, E3 och E4 använde 

MSN när de chattade med sina kompisar. De var också medlem i någon slags virtuellvärld ex. 

panfu.se och moviestarplanet.se. E2 var även han medlem på en webbsida där man kunde spela 

spel och genom spelet chatta med andra. E5, E6, E7 och E8 hade Facebook, där hade de kontakt 

med sina vänner. E5, E7 och E8 hade även MSN där de chattade med sina vänner. E2, E6 och E7 

berättade att de brukade lyssna på musik på YouTube, men ingen av dem hade ett eget konto där. 

E2 var den enda som varken hade Facebook eller MSN, när han svarade på frågorna sa han 

många gånger att hans pappa hade sagt att internet var farligt.  

 

5.5.3 Internetanvändningen i skolan 

 

E1 sa att de inte fick vara inne på webbsidor på skolan, utan att de bara fick använda sig av sök-

motorer och sidor där de kunde träna ämneskunskaper. E1 sa: ”Vi får inte logga in på webbsidor, 

bara Google, mattesidor och sådant”.  

 

E2 gick i samma klass som E1 och hade därför likande svar, han sa att de fick vara inne på 

www.mult.se eller kunskapsstjärnan om de ska göra något speciellt. Om de sedan skulle söka 

något på internet använde de Google.  

 

E3 berättade att de bara fick använda internet när de hade speciella datalektioner. På datalektio-

nerna gjorde de hemsidor som de genom föräldrarnas godkännande fick lägga upp på internet.  

 

E4 gick i samma klass som E3, förutom att även hon sa att de hade speciella datalektioner så sa 

hon också att de fick 10 minuter fri användning av internet varannan måndag vid skoldagens slut. 
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E5 berättade att fick använda internet till att söka bilder och fakta till skolarbeten. Sedan sa hon 

också att: ”10 minuter varannan måndag får vi välja fritt, spel och grejer”.  

 

E6 berättade att deras lärare gav dem förslag på sidor som de kunde gå in på för att söka fakta.  

De fick inte gå in på vilka sidor som helst, utan oftast brukade de vara inne på Aftonbladet och 

Wikipedia.  

 

När E7 använde internet i skolan sa hon att: ”Vi får inte gå in liksom och spela och sånt där, utan 

det är mest arbeten, kolla fakta och sånt.”. När de söket fakta använde de sökmotorerna Google 

och Wikipedia.  

 

E8 sa: ”Facebook tycker jag inte att man kan ha till nytta om man ska söka information till kom-

positörer och sådant. Då är det mer Google man ska använda.” . Hon berättade att de bara fick 

använda internet till att söka fakta, hon sa att de använde Google, Ask och Wikipedia. Hon för-

klarade även att skolan hade regler som gjorde att de inte kunde gå in på vissa sidor, bröt man 

mot dessa regler hade man inte fått använda datorn mer, sa hon. 

 

5.5.4 Kort sammanfattning och analys 

 

Eleverna fick endast använda internet till att söka fakta eller träna på olika ämnen, ex. matematik 

och engelska. Det var lärarna som gav förslag på sidor som de kunde söka på, mest användes 

Wikipedia och Google. E4 och E5 berättade att de får fritt använda internet 10 minuter varannan 

vecka, dessa 10 minuter spenderas främst med att spela spel.  

 

5.5.5 Hur eleverna vill arbeta med sociala medier i skolan 

 

E1 svarade på frågan med att säga att hon skulle vilja att de kunde prata med andra skolor och 

fråga dem hur de arbetar och så. Hon sa även att det hade varit kul om man hade en kompis som 

bodde långt borta som man kunde prata med. Annars tyckte hon att de fick använda datorn till-

räckligt mycket i skolan.  

 

E2 sa att han skulle vilja kunna chatta i skolan, men att lärarna har sagt att de inte får det pga. 

Virus risken. Han skulle även kunna tänka sig att använda YouTube, han sa: ”Man skulle kunna 

lära sig matte, om man inte kan något tal så kan man kolla på YouTube om det är någon annan 

som kan.” Han förklarar även att man kan lära sig om olika saker på YouTube, han berättar hur 

han själv har tittat på hur man byggde Titanic, och genom det kan man lära sig både historia och 

byggteknik m.m. 

 

E3 som inte använde datorn speciellt mycket i skolan svarade att hon skulle vilja använda datorn 

mer. Hon tyckte att det både var enklare att skriva på dator och att söka fakta.  
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E4 sa att hon skulle vilja kunna prata med andra länder via MSN. Hon berättar också att hon skul-

le vilja använda datorn mer på lektionerna, främst i ämnet svenska och historia då hon tyckte att 

det var roligare att skriva på dator än att skriva för hand. 

 

E5 har inget svar på hur hon skulle vilja använda sociala medier i skolan.  

 

E6 tyckte att det var bra med användningen som de hade det nu, han sa: ”Det är inte bra med Fa-

cebook, ingen skulle bry sig om lektionerna”. Han tyckte att det var räckte att använda YouTube i 

musikundervisningen.  

 

E7 tyckte att det var bra att de inte använde datorerna särskilt mycket. Hon tyckte att de hade det 

bra som de arbetade just då.  

 

E8 hade inget svar på hur hon skulle vilja arbeta med sociala medier förutom att hon skulle vilja 

att det fanns tid för att gå in på sin egen Facebook.  

 

5.5.6 Kort sammanfattning och analys 

 

E1, E6 och E7 tyckte att de redan använde datorn tillräckligt mycket i skolan. Både E1 och E4 sa 

att de skulle vilja kunna kommunicera med andra skolor eller andra länder via MSN eller likande.  

E2 gav även han ett konkret förslag hur han skulle vilja arbeta med sociala medier i skolan, han 

sa att om man använde YouTube skulle man kunna kolla på filmklipp som visar historiska hän-

delser, matematik med mera. E3 hade inget svar på hur hon ville arbeta med sociala medier, men 

hon sa att hon gärna hade arbetat mer med dator då hon tyckte att det är enklare att skriva på da-

tor. E8 svarade på frågan med att säga att hon ville använda sociala medier för eget bruk på sko-

lan, hon ville kunna kolla sin egen Facebook.  

 

5.5.7 Vad eleverna anser att de lär sig vid användning av dator och sociala medier. 

 

E1 sa att hon i skolan lärde sig mest om hur elektroniken fungerade, hon sa: ”Man lär sig mer hur 

det fungerar på nätet och så”. Medan hemma lärde hon sig mer om var på internet hon fick vara 

beroende på om det kostade att vara medlem och så. 

 

När jag frågade vad E2 lärde sig när han använde datorn fick jag detta till svar: ”Datorn är inte så 

bra egentligen. Internet är farligt men Wikipedia är bra”.  

 

E3 kopplade sitt lärande vid datorn till när hon spelade Sims 3, hon sa: ”När jag spelar Sims lär 

jag mig sånt som man gör i den riktiga världen”.  
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E4 sa att hon lärde sig att stava rätt när hon tränade på engelska glosor på www.glosor.eu.  

 

E5 svarade att hon lärde sig att använda olika verktyg när de gjorde om bilder i ett ritprogram.  

 

E6 sa: ”man lär sig att skriva /…/ Man lär sig engelska, när man hör engelska på YouTube i låtar 

o och så, när vi skrev om kompositörer lärde vi oss hur de levde på 1600, 1700-talet” Av att an-

vända datorn lär man sig olika saker, skriva, språk och historia.  

 

E7 sa att hon inte lärde sig något när hon använde datorn hemma. Men när hon var i skolan lärde 

hon sig att skriva, och hon lärde sig att använda olika verktyg i programmet Word.  

 

E8 sa att hon lärde sig att stava och att hon lärde sig olika språk när hon skrev med sina vänner 

och familj på Facebook.  

 

5.5.8 Kort sammanfattning och analys 

 

Majoriteten av eleverna ansåg att de lärde sig något vid användningen av dator och sociala medi-

er. E4, E6, E7 och E8 tyckte att de lärde att uttrycka sig i olika språk. De andra eleverna hade 

väldigt blandade svar på vad de tyckte att de lärde sig. E1 var den enda som nämnde datorn som 

hårdvara och sa att hon lärde sig hur elektroniken fungerade. E3 sa att hon lärde sig hur man an-

vände olika verktyg i ett ritprogram. E2 svarade att datorn inte var bra och att internet var farligt.  
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6 Diskussion 
 

Jag har valt att dela upp diskussionen i metoddiskussion, och resultatdiskussion samt analys. Där 

jag i metoddiskussionen diskuterar undersökningens validitet och reliabilitet. I resultatdiskussio-

nen diskuterar jag vad jag genom analysen kommit fram till, och de slutsatser jag dragit utifrån 

det. Sedan har jag valt att göra en egen diskussion där jag diskuterar frågor jag stött på under ar-

betes gång. Rapporten avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning inom det valda området.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Jag hade gärna valt att göra enkäter på en större population för att enklare kunna se mönster för 

hur användningen av sociala medier ser ut och för att kunna jämföra lärare och elevers svar. Men 

den mängd informanter jag fick ihop till de kvalitativa intervjuerna passade bra, då jag fick bear-

beta frågeställningarna och istället ta reda på lärarna och elevernas inställning och djupare tankar 

om sociala medier. Intervjuerna har annars gått bra, och enligt planerna. Informanterna har be-

mött mig väl och tagit sig tid att svarat på mina frågor. Efterarbetet har gått bra, dvs.  renskriv-

ningen av data och analysen av intervjuerna.   

 

Nedan skriver jag om studiens validitet och reliabilitet och diskuterar förbättringar som jag hade 

kunnat göra för att studien skulle få ännu högre tillförlitlighet och giltighet.  

   

6.1.1 Validitet och reliabilitet  

 

Kvale (1997) beskriver begreppet validitet som att man kontrollerar forskningens giltighet. Vida-

re beskriver han begreppet reliabilitet som något som är tillförlitligt, att det resultat som har ana-

lyserats är att lita på. Enligt den metod jag valt att utgå ifrån så tycker jag att resultatet håller en 

relativt hög reliabilitet och validitet. För att förklara hur resultatet ska vara giltigt så skriver han 

vidare att forskaren analyserar det studerade ämnet med ett kritiskt förhållningssätt och för att 

hindra att det studerade får en snedvriden tolkning så måste forskaren se på resultaten som ”djä-

vulens advokat”. (Kvale, 1997). Jag anser att jag försökt ställa frågorna så lika som möjligt vid 

varje intervjutillfälle. Alla intervjuer har skett i skolmiljö där informanterna har känt sig trygga.  

Intervjufrågorna kunde ha haft ett bredare omfång och varit mer djupgående för att få ännu tydli-

gare svar på forskningsfrågorna. Men med de intervjufrågor och de svar jag fått tycker jag ändå 

att jag har fått svar på elever och lärares inställning till att använda sociala medier som pedago-

giskt verktyg i skolan.  

 

När jag kontaktade informanterna berättade jag om syftet för studien. Vid varje intervju tillfälle 

berättade jag i stora drag om hur frågorna skulle se ut. Detta för att informanterna skulle få igång 

tankarna om ämnet som skulle undersökas. Jag upplevde att många av lärarna blev låsta i sina 
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svar då de kanske hade bristfälliga kunskaper om ämnet. Vid intervjuerna utgick jag självklart 

utifrån grundfrågorna, men var det några oklarheter formulerade jag om frågorna.  

Intervjufrågorna till eleverna upplevdes många gånger som obegripliga då jag vid flera tillfällen 

var tvungen att formulera om frågan för att eleven alls skulle kunna ge något svar. Innan jag 

gjorde intervjuerna borde jag bett någon kontrollerat frågorna så att de var anpassade för barn. 

Jag kunde ha valt frågor som hade varit problematiserande, och genom det fått mer beskrivande 

svar från eleverna. Frågorna till eleverna syftade mer till datoranvändningen än användningen av 

sociala medier. Jag tyckte ändå att svaren jag fick ofta innefattade hur de interagerade i sociala 

medier och deras inställning till dessa.   

 

Även om jag frågade informanterna om hade hört talas om sociala medier, och även om de svara-

de att de visste vad det var, så märkte jag i efterhand att det hade varit bra att diskutera begreppet 

sociala medier med informanterna innan intervjun.  Detta för att alla informanter skulle haft 

samma möjlighet att svara på intervjufrågorna angående användningen av begreppet sociala me-

dier. Eftersom jag under några av intervjutillfällena märkte att informanterna inte hängde med. 

Några av informanterna kom därför att svara på frågorna som om intervjun handlade om datoran-

vändningen när det i själva verket handlade om användningen av internet och sociala medier. 

Kanske hade svaren varit mer tillförlitliga om alla informanterna innan intervjun fått veta vad 

begreppet sociala medier innebär.   

 

Alla lärare arbetade i kommunala skolor i år 4-6. Jag kontaktade alla rektorer via mejl och telefon 

på grundskolor i en kommun i Mellansverige. Rektorerna kontaktade i sin tur lärarna som sedan 

kontaktade mig, lärare valdes alltså efter lärarnas eget intresse. Detta kan i sin tur gjort ha gjort 

att tillförlitligheten minskat, men genom de svar jag fått har jag ändå fått en betydande olikhet i 

svar. Detta kan ha varit till fördel när jag skulle jämföra lärare/lärare, lärare/elev och elev/elev.  

 

Jag spelade in alla intervjuer via ljudinspelningsprogram på datorn, men jag gjorde också anteck-

ningar om något av svaren skulle svara ohörbara. Dock fungerade inte mikrofonen vid en av elev 

intervjuerna, detta medförde att jag blev tvungen att förlita mig på svaren från de anteckningar 

som jag hade fört under intervjun. Eftersom jag inte alla gånger fick svaren ordagrant nedskrivna, 

kan detta ha påverkat resultatet. De nackdelar som Trost (2005) skriver om så anser jag att jag 

bara har fått uppleva två, han skriver att batteriet kan ta slut och på så sätt spoliera hela intervjun, 

då man vid analysen inte längre har något inspelat material att stödja sig vid. Det märkte jag av 

när jag skulle renskriva intervjun där mikrofonen inte fungerade. Vidare skriver han att det kan 

vara besvärligt att lyssna igenom materialet, och hitta detaljer som är viktigt för resultatet. Vid 

vissa tillfällen då jag skulle lyssna igenom materialet var det svårt att höra var informanten svara-

de och det gjorde att jag var tvungen att lyssna igenom materialet flera gånger. 

I övrigt upplevde jag att informanterna kände sig trygga vid inspelningen av intervjun. Vid några 

intervjuer är jag medveten om att jag kan ha gjort tolkningar av de anteckningar jag fört men 

även de inspelningar jag har gjort då svaren ibland knappt varit hörbara. Kroppsspråk, pauser och 

andhämtningar kan också varit något som påverkat tolkningarna av intervjuerna. Patel & David-
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son (2003) skriver att när intervjun är nedskriven går gester, mimik m.m. förlorat och detta med-

för att intervjuaren lättare kan tolka svaren.  

  

6.2 Resultatdiskussion och analys 
 

I den inledande resultatdiskussionen kommer jag att resonera kring lärares inställning till sociala 

medier. Fortsättningsvis kommer jag att resonera kring lärarnas tankar om sociala medier för att 

sedan koppla deras svar till forskning inom området. Sedan kommer jag att resonera kring ele-

vernas inställning till sociala medier för att slutligen jämföra elevernas svar med lärarnas.  

Jag kommer även att lyfta fram mina egna åsikter om att använda sociala medier som ett pedago-

giskt verktyg i skolan.  

 

6.2.1 Lärares inställning till sociala medier 

 

Majoriteten av lärare ser övervägande fördelar med att använda sociala medier. Även om förde-

larna är övervägande så ser hälften av lärarna en oro med att låta eleverna använda sociala medi-

er, lärarna har indirekt kommit i kontakt med sociala medier i skolan, den kontakten har skett via 

internetmobbing. Som Sirén (2010) sa i Gomorron Sverige så har mobbing alltid funnits, men 

tidigare fanns den mest inom skolområdet och sen kunde man gå hem, idag följer den med över-

allt i mobiltelefoner och på internet. Det som lärarna måste göra är att prata med eleverna, och ge 

dem verktygen de behöver för att inse hur man beter sig mot varandra. Som Dunkels (2007) skri-

ver så måste lärare och andra vuxna i barnens omgivning ge barnen verktygen att kunna använda 

och förstå etik och lagar. Detta för att de ska få en säkrare användning av internet.   

 

Det var intressant att se att åtminstone hälften av lärarna tyckte sig se att sociala medier är posi-

tivt när det gäller att skapa sig ett kontaktnät. Men de flesta tyckte att sociala medier inte hör sko-

lan till, detta kan bero på att skolan och lärarna anser att deras uppgift är att lära eleverna något 

och inte låta dem vara inne på sidor som kan vara förknippat med det roliga på fritiden (Crook, 

et.al. 2008). Två av lärarna lyfter även kommunikationen som ett lärande i sig, de menar att när 

eleverna skriver till varandra lär de uttrycka sig. Säljö (2005) skriver att vi lär av varandra genom 

språket, vi delar med oss av våra erfarenheter och utifrån det skaffar vi oss nya kunskaper. En 

annan lärare anser att vi lär oss genom att använda olika sinnen och därför kan sociala medier 

vara ett alternativt verktyg i undervisningen. Larsson (2002) skriver att det finns möjligheter att 

individanpassa undervisningen vid dator, genom att eleverna lär med olika lärstilar så kan man 

anpassa aktiviteterna i sociala medier på detta sätt. Vissa kanske lär sig bättre genom att skriva 

medan andra lär sig bättre vid verbalkommunikation samtidigt som bilder och film kan förstärka 

inlärandet.  

 

Fyra av de sex lärarna använder sociala medier på fritiden, tre av dessa använder Facebook, men 

bara en av dem väljer att avstå från kontakten med elever, han säger att han vill hålla arbete och 
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fritid separat. De lärare som använder Facebook vid läxhjälp, eftersträvar att stödja eleverna i 

deras kunskapsinhämtning. Vid frågan om hur de skulle tänka sig att arbeta med sociala medier i 

skolan, hade de inget svar på. I undersökningen som Lärarnas Riksförbund gjorde i år (2010) så 

svarar majoriteten av elever, lärare och föräldrar att de endast vill ha kontakt med respektive på 

sociala medier vid stöd av kunskapsinhämtning. Det var egentligen bara en av lärarna som kon-

kret skulle kunna tänka sig att arbeta med sociala medier i skolan. Crook et.al. (2008) skriver för 

att lärarna ska kunna använda verktygen som Web 2.0 erbjuder så måste de ha en pedagogisk 

strategi, detta för att verktygen i sig inte är pedagogiska.  

 

De lärare som inte använder sociala medier är även de lärare som är äldst, den ena säger att hon 

inte har tekniken att hon kan bruka sociala medier, den andra läraren säger att hon upplever att 

tiden som spenderas vid datorn tar utrymme av annan tid, och därför väljer hon att avstå från so-

ciala medier. I rapporten Svenskarna och Internet (2009) rapporterar Findahl att de som inte an-

vänder internet kan känna en befrielse att vara utan detta och att de slipper fastna vid datorn som 

tar en massa tid av deras fritid. En av lärarna som använder sociala medier påpekar att de som 

inte använder sociala medier har en stor chans att hamna utanför i mycket. Findahl (2009) menar 

att de som inte använder sociala medier kan missa viktig information som hänvisas via TV och 

radio om att det finns att läsa på internet.    

 

En av lärarna svarar att han inte ser något syfte med att använda sociala medier i skolan, han sä-

ger att han inte kan se någon användning av chatten för elevers lärande. Crook, et.al. (2008)  

skriver att lärarna kan uppleva att de inte har någon kontroll över vem eleverna pratar med i soci-

ala medier, och väljer då att avstå ifrån användningen av sociala medier. Det fanns två lärare som 

tydligt svarade för denna oro, de sa att när eleverna pratar med andra via internet har de ingen 

koll med vem de talar. 

 

Tre av lärarna ser sociala medier som ännu ett verktyg att arbeta med. Crook et.al (2008) skriver 

att verktyg i Web 2.0 uppmuntrar och engagerar både lärare och elever till nya sätt att inhämta 

kunskap. De menar att man med sociala medier kan variera undervisningen och arbeta på andra 

sätt. 

 

En av lärarna påpekar att chatt språket ofta är fruktansvärt talspråkligt, och att han inte vill att 

eleverna blir för vana med detta språk då det påverkar den korrekta skolsvenskan. Detta menar 

Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi, (2005) inte påverkar den fortsatta språkutvecklingen i 

stor utsträckning, utan att elever som håller på att lära sig språket redan innan chatt språkets intåg 

hade svårt att skilja på tal och skriftspråk.  
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6.2.2 Elevernas inställning till sociala medier 

 

Alla elever verkar ha en positiv inställning till sociala medier då alla på något sätt kommunicerar 

med andra via internet. Enligt studien Små ungar & Medier 2010 (2010) är debut ålder för inter-

net 4 år. Vid den åldern har bara en väldigt liten del av barnen tagit del i någon sociala media 

istället använder de mest spel etc. Hälften av eleverna är med i Facebook, den andra hälften av 

eleverna är medlemmar i någon slags virtuell värld, där de på ett roligt sätt kan lära sig språk, 

eller strategier för att klara ett spel. En av eleverna sticker ut med att han inte får vara medlem på 

sociala medier då hans pappa sagt att der är farligt. Föräldrars oro är något som Ungar och Medi-

er 2010 (2010) har undersökt, föräldrar till dem unga är till större del oroliga än föräldrar till 

barn, detta kan bero på att unga använder internet mer än barn. Föräldrarna är oftast oroliga över 

att deras barn ska utsättas för sexuella kontakter eller porrsajter. En annan sak som oroar föräldrar 

är att deras barn ska bli mobbade. Det är möjligt att åldern har något att göra med användningen 

av Facebook, då majoriteten av användarna är 12 år. Enligt studien Ungar och Medier2010 

(2010) har ungas (12-16år) läsning av tidningar och böcker har minskat kraftigt mellan åren 

2006-2010 de skriver att detta kan bero på att användningen av Facebook och Bilddagboken har 

ökat explosivt. 

 

Elevernas användning av sociala medier på skolan är minimal, om ens någon användning alls. 

Två elever berättar i alla fall att de har möjlighet att nyttja internet 10 minuter varannan vecka 

med valfri aktivitet, de säger att det oftast handlar om att spela spel eller titta sin Facebook m.m.    

Eleverna använder internet främst till att söka fakta och bilder till skolarbeten. Varför används 

internet i skolan i största del eller endast för faktasökning? Det är lärarna som styr vad som an-

vänds, vad Metta Fjelkner sa på Bokmässan (2010) var att det är lärarnas eget ansvar om de ville 

använda sociala medier i skolan. Vidare skriver Crook et.al. (2008) att lärarna är oroliga att tappa 

kontrollen över situationen när eleverna är ute på nätet och därför i många fall väljer att avstå 

sociala medier och i stället bara använder internet till faktasökning.   

 

Tre av åtta elever tycker att de använder datorn i skolarbetet tillräckligt. Tre andra elever har 

konkreta förslag på hur de vill använda sociala medier i skolan. Två av dessa elever ser kontakt 

möjligheten med MSN och att de kan ha kontakt med andra skolor, och skolor i andra länder. 

Som det sociokulturella perspektivet beskriver så handlar lärande om relationer, genom samspel 

mellan deltagare skapar individen sitt eget lärande. (Dysthe, 2003). Någon annans erfarenheter 

blir i samspelet min egen kunskap. Den tredje eleven tycker att YouTube är användbart vid inlär-

ning av ex. historia eller matematik, genom att lägga upp filmer på matematiska lösningar eller 

annat så kan man lära av varandra. För att eleverna ska kunna få möjlighet till en lärande situa-

tion med sociala medier gäller det att lärarna måste ha en pedagogisk tanke med arbetet. Sirén 

(2010) säger i Gomorron Sverige att lärarna måste ha en pedagogisk strategi och tanke innan de 

kan föra in sociala medier i undervisningen. En av eleverna har inget svar på hur hon kan tänka 
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sig att använda sociala medier i skolan, kanske ser hon inte någon användning för det. Vidare 

säger hon att hon gärna skulle använda datorn mer, då hon tycker att datorn är ett bra verktyg vid 

skrivning.  

 

Alla eleverna har olika åsikter om vad de lär sig när de använder sociala medier och datorn. Två 

av eleverna lyfter fram verktyg i Web 2.0, den ena säger att han lär sig engelska när han lyssnar 

på låtar genom YouTube, och den andra säger att hon lär sig att stava och när hennes vänner på 

Facebook skriver på sitt språk lär hon sig andras språk också.  Två till av eleverna säger att de lär 

uttrycka sig i språk, både genom skrivprogrammet Word och på glosor.eu där man kan träna på 

engelska.   Bland annat Bråten (1996) och Säljö (2005) skriver att vi lär genom att interagera med 

andra, något som eleven som lär sig språk på Facebook konstaterar med sitt lärande.  

 

6.3 Slutsatser 
 

Nedan gör jag en jämförelse mellan lärares inställning och elevers inställning till sociala medier.  

 

Både lärare och elever använder i minst lika stor utsträckning sociala medier på fritiden. Deras 

användning är båda störst på Facebook och MSN, där de har kontakt med både vänner och lärare. 

Dock hade några av lärarna själv valt att inte vara vän med sina elever eller överhuvudtaget vara 

med i några sociala medier. För elevernas del så var det bara en som stod utanför användandet av 

sociala medier då han inte hade tillåtelse för föräldrarna. Elever har svårare att se en användning 

av sociala medier i skolan, medan lärarna i alla fall är positiva till ett större kontaktnät och några 

av lärarna lyfte speciellt att man kan lära av elever på andra skolor. En av eleverna sa att internet 

var en farlig plats, något som de andra eleverna inte sa något om. Några av lärarna sa däremot att 

man som lärare inte alltid har koll på eleverna, de kan utsättas för både mobbing och ha kontakt 

med personer som vill dem illa.   

 

Endast två lärare använder sociala medier i någon form av undervisning, medan ytterligare två 

lärare skulle kunna tänka sig att arbeta med sociala medier på något sätt. Av eleverna är de tre 

som har konkreta förslag om hur de skulle vilja arbeta med sociala medier.  

För att sociala medier ska kunna användas i skolan behöver lärarna IT kompetens, de behöver en 

pedagogisk tanke och en strategi för att kunna använda sociala medier i skolan. (Sirén, 2010). 

Eleverna måste få verktygen för att kunna reflektera över sitt lärande, och med etik och normer 

göra användningen av sociala medier lättanvänd och för att på ett bra sätt kunna kommunicera 

med andra. (Dunkels, 2007).  
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6.4 Egen diskussion 
 

Metta Fjelkner ordförande i lärarnas riksförbund sa på bokmässan (2010) att det vara på lärarnas 

eget initiativ om de ville använda sociala medier i undervisningen. Det hon sa förundrar mig, jag 

tänker; hur ska alla elever få en likvärdig utbildning om lärarna inte arbetar efter samma mål? Att 

inte använda sociala medier eller internetanvändning i större utsträckning bryter även mot de 

nyckelkompetenser som EU arbetat fram för att alla medborgare ska få samma möjligheter till 

utveckling och ett livslångt lärande.  

 

Enligt de resultat jag fått fram om användningen av dator och internet under skoltid, och främst 

då under lektionstid, så visar det i stor utsträckning att användningen är begränsad. Jag ställer mig 

frågan: Hur kommer det sig att datorn och internet används i så liten utsträckning i skolan? Med 

det resultat jag fått fram så kan jag genom det utläsa att antingen fungerar inte tekniken eller så 

har lärarna inte nog med kompetens för att VÅGA använda det i större utsträckning i skolan. Si-

ren (2010) ordförande i lärarförbundet i Gomorron Sverige menade att lärarna måste tänka på att 

ha en pedagogisktanke och strategi innan de tar in sociala medier i undervisningen.  

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Då mitt mål var att undersöka lärare och elevers inställning att använda sociala medier i skolan, 

skulle det vara intressant att även undersöka vilket sätt lärare arbetar med sociala medier och hur 

de resonerar kring detta. 
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Bilaga 1 

 

Bild 1:1 nedan visar två olika kommunikationssätt, dessa kommunikationssätt är envägskommu-

nikation och flervägskommunikation.  

 

Bild 1:1 visar: Inom de inramade områdena finns det olika funktioner som används vid kommu-

nikation. Inom det större rödmarkerade området sker en envägskommunikation, i rutan står frå-

gan ”Vad gör du just nu?” denna kommunikation kallas ”status”, där det är du som äger profilen 

som kan skriva. 

I det mindre inramade området kan det ske en flervägskommunikation, alltså en dialog mellan 

vänner som man har på Facebook. Kommunikation kan endast ske med vänner som är Online.  

 

Bild 1:1 
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Bild 1:2 nedan visar kommunikationssättet, envägskommunikation. 

 

Bild 1:2 visar: Överst på bilden inom det två inramade områdena där det står ”Inlägg”, ”Foto”, 

”Länk” och ”Filmklipp” kan det ske envägskommunikation där mottagaren kan vara Offline vid 

mottagandet. För att skicka meddelandet klickar sändaren på ”Dela”. Meddelanden kan ses av 

alla eller vänner.  

 

Till vänster på bilden inom det inramade området står det ”Skicka ett meddelande till” detta är en 

såkallad mejlfunktion. Meddelanden som endast mottagaren kan se.  

 

Det inramade området längst ned på bilden är en kommentarfunktion. Kommentarer som alla 

eller bara vänner kan se.  

 

Bild 1:2 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärare 
 

1. Vad är du utbildad till?  

 

2. Vilket år arbetar du med? 

 

3. Hur många år är du?  

 

4. Vilka sociala medier känner du till?  

 

5. Vilka sociala medier använder du dig av? Om inga, varför inte? 

 

6. Vet du om någon av dina elever använder sociala medier?  

 Om ja, är du insatt i vad de använder för sociala medier?  

 

7. (Om läraren använder sig av någon social media) Har du någon kontakt med dina elever på …?  

 

8. Har du använt/använder du dig av sociala medier i skolan? 

Om ja, i så fall vilka? 

 

9. Varför använder du sociala medier? Om inte, varför?  

 

10. Känner du någon som använder sociala medier i skolan, som ett verktyg för och i undervisning-

en?  

 

11. Hur skulle du kunna tänka dig att arbeta med sociala medier i skolan?  

 

12. Hur har du kommit i kontakt med sociala medier i skolan? 

 

13. Hur ser du allmänt på användningen av sociala medier?  

 

14. Hur ser du på användningen av sociala medier vid elevers lärande? 

 

15. Vilka för– och nackdelar ser du med användningen av sociala medier? 
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Intervjufrågor till elever 

 
1. Hur många år är du?  

 

2. Har du hört talas om sociala medier?  

 

Fritiden 

 

3. Har du dator hemma?  

 

4. Vad gör du på datorn när du är hemma? 

 

5. Vad använder du datorn till när du är med dina kompisar?  

 

6. Gör du olika saker med datorn när du är ensam och när du är med dina kompisar?  

 

7. Hur pratar du med dina kompisar på internet?  

 

Skolan 

 

8. Vad använder du datorn till på skolan?  

 

9. När får du använda datorn i skolan?  

 

10. Vad får du göra på internet när du använder datorn i skolan?  

 

11. Vad tycker du att du lär dig när du använder datorn hemma/ skolan?  

 

12. Vilka sociala medier skulle du vilja använda i skolan?  

 

13. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja arbeta med sociala medier i skolan?  

 

 

 

  

 
 


