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Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur de sociala medierna, exempelvis 
Twitter, Facebook och YouTube, används i svenskundervisningen. Litteraturen vi 
använde var tidsenlig. Detta var ett medvetet val eftersom de sociala medierna är en 
tämligen ny företeelse. Som informationshämtande metoder använde vi elevenkäter som 
vi delade ut i en sjua, en åtta och två nior och tre lärarintervjuer med SO och svensklärare 
i dessa klasser. Enkätfrågorna belyste hur eleverna använder de sociala medierna på sin 
fritid, om deras lärare använder de sociala medierna i undervisningen och om de ansåg att 
de sociala medierna passade i undervisningen. Lärarintervjuerna fokuserade på lärarnas 
inställningar till de sociala medierna såväl privat som professionellt och hur de använder 
de sociala medierna i undervisningen. En av slutsatserna vi drog var att elevernas 
inställningar till de sociala medierna i undervisningen var kopplade till deras lärares 
inställning till att använda det i undervisningen. 
 
Nyckelord: sociala medier, svenskundervisning, inställning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Förord 
 
Vi valde att undersöka de sociala mediernas roll i undervisningen eftersom vi själva är 
flitiga användare av dessa och därför fanns det ett intresse att se över hur skolvärlden 
ställer sig till dessa medier.  
 
Vi vill varmt tacka de som har hjälpt till att göra det här examensarbetet genomförbart. 
De elever som har bidragit till vår enkät och pedagogerna som ställt upp på intervjuer. Ett 
särskilt tack till vår handledare, Rune Westerlund, som har hjälpt oss med vårt 
vetenskapliga tänk och bidragit med god kritik.  
 
Oscar Hultqvist och Stefan Karolin 
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1 Inledning 
 
Det har forskats en hel del om det vidgade textbegreppets plats i undervisningen, men då 
har det främst gällt texttypen film (se Antirasistiska filmdagar 2005, Blom & Viklund 
2002, Danielsson 1997, Rönnberg 1974, Stigbrand 1989, Watkins 1992,  
www.skolverket.se 2001). Det vi vill undersöka är den nyaste teknologin inom det 
vidgade textbegreppet, nämligen de sociala medierna, och deras plats i 
svenskundervisningen. De är relativt nya företeelser och kan sammanfattningsvis sägas 
vara så kallade communities dit bland annat Facebook hör, bloggar såsom Twitter, 
datorspel med en MMO-funktion (Massively Multiplayer Online) och övriga sajter som 
YouTube. Det som alla dessa har gemensamt är att de erbjuder alla användare en social 
samvaro tillsammans med andra online. Observera att ord som communities är 
kursiverade, något som är gjort för att hänvisa att de förklaras närmare i en ordlista vi lagt 
in i avsnitt 9. 
 
Med hjälp av lärarintervjuer hoppas vi förmedla en bild över hur lärarkåren idag 
använder, eller inte använder, de sociala medierna i undervisningen. Vi kommer även att 
kartlägga lärarnas tankar om hur de kan tänka sig att undervisa med hjälp av de sociala 
medierna, eller om de inte vill använda dessa medier i undervisningen. Det finns 
sparsamt med undersökningar om lärarnas utnyttjande av de sociala medierna och därför 
bidrar våra intervjuer till att fylla igen kunskapsluckan något.   
 
Vilken koppling har då denna undersökning till vår framtida lärarroll? Den har enligt oss 
en stor koppling till yrket och vi är övertygade om att denna undersökning om de sociala 
medierna i undervisningen kommer att underlätta för oss i vår framtida lärarroll; 
underlätta på det sättet att vi får svar från såväl elever som några lärare om det är en god 
idé att använda sig av de sociala medierna i undervisningen. Vi hoppas även att vi under 
lärarintervjuerna får förslag på några modeller över hur man som pedagog kan använda 
de sociala medierna i undervisningen på ett konstruktivt sätt. Använder lärarna de sociala 
medierna i sin undervisning kommer eleverna förhoppningsvis att besvara i sina enkäter 
om lärarna gör det på ett bra eller mindre bra sätt. Tack vare denna information kan vi 
skapa vår egen mall för att använda de sociala medierna i undervisningen. Ungdomar är 
enligt vår mening väldigt flitiga brukare av de sociala medierna. Om man som lärare är 
insatt i ett ämne går det att använda ungdomarnas eget intresse för att väcka deras intresse 
för lärandet, enligt vår åsikt. Det är viktigt att utgå från där eleven redan är, och inte påstå 
att deras sätt att läsa och skriva är fel om de läser sina vänners inlägg på Facebook istället 
för att läsa en bok, eller om de skriver korta inlägg på Twitter istället för att föra en mer 
traditionell dagbok. Spelar eleven ett online-spel istället för att se en film eller läsa en bok 
så behöver det inte heller enligt vår mening vara fel. Vi anser att spel, precis som filmer 
och böcker, ofta är väluppbyggda berättelser. Det som särskiljer spel från filmer och 
böcker är mängden interaktivitet och faktumet att man kan uppleva berättelsen i grupp 
tillsammans med sina vänner. Inom undervisningsvärlden råder den uppfattningen att det 
är lättare och mer givande att lära i grupp än att göra det på egen hand eftersom man 
bland annat får utbyta tankar med andra. Wilhelmson skriver följande om individuellt 
lärande i hennes avhandling från 1998: 

http://www.skolverket.se/
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Detta [individuella lärande] kan både ske i en kommunikativ situation som ett 
gruppsamtal men även efter samtalet, när individen reflekterar över sina 
samtalserfarenheter. Individuellt lärande, vare sig det är är negativt eller 
utvecklande för individen, sker ständigt i interaktionsprocessen när varje individ 
skapar mening genom att tolka innebörden i det som sker. Mycket av lärandet är 
omedvetet, vi går inte omkring och tänker på att vi lär av allt vi är med om. 
(Wilhelmson 1998, s. 237—238) 
 

Vi har tillsammans ansvarat för samtliga delar av studien. 
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
I vår C-uppsats vill vi i fyra högstadieklasser beskriva användandet av den nya 
teknologin inom det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen; nämligen de sociala 
medierna. Vi vill därmed tydliggöra i vilken mån de sociala medierna ingår som 
komplement till det vidgade textbegreppet och granskar om lärarna tar tillvara eventuella 
kunskaper om de sociala medierna. Frågorna vi utgår ifrån är: 
-Hur ser lärarnas privata användande av de sociala medierna ut? 
-Hur ser elevernas privata användande av de sociala medierna ut och om det är någon 
skillnad mellan pojkars och flickors användande? 
-Hur tar lärarna tillvara på dessa kunskaper i skolan? 
 

3 Bakgrund 

3.1 Lärandeteorier 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog vars inlärningspsykologiska teorier är 
viktiga inspirationskällor för modernt pedagogiskt tänkande. Vygotskijs sociokulturella 
teori går att koppla till vårt arbete om de sociala medierna. Enligt den sociokulturella 
teorin är den sociala samvaron med andra människor väldigt viktig för varje individs 
lärande och utveckling av en egen identitet. Vygotskij menade att varje individs 
medvetande utvecklas dels i en social kontext tillsammans med andra och dels i en inre 
process där intrycken och tankarna som individen tillgodogjort sig tillsammans med 
andra bearbetas (Dysthe 2003). Detta sammanfattas väl i ett utdrag från Dysthe gällande 
Vygotskijs sociokulturella teori: 

Bra undervisning föregriper utvecklingen och ger förutsättningar för förändring, 
men eleverna får inte optimala utvecklingsförhållanden om man bara låter dem 
arbeta utifrån egna initiativ och anpassar undervisningen till den nivå den nivå 
de redan har uppnått. Det är viktigt att sträcka sig längre om man skall 
mobilisera inlärningsresurserna maximalt, och helt avgörande för att detta skall 
ske är samverkan med andra som tillför något mer eller något annat. Vygotskij 
lägger därmed ett samverkansinriktat teorifundament för undervisningen i 
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skolan. Detta tänkande ger läraren en viktig roll att spela i elevens lärande, 
samtidigt som andra elever blir betydelsefulla medarbetare i undervisnings- och 
läroprocesser. (Dysthe 2003 s. 82) 

Mihaly Csikszentmihalyi (1934-) är en ungersk professor som emigrerade till USA och 
blev en auktoritet inom psykologin. Hans teori om flow går att applicera på vårt arbete. 
Flow är ett mentalt tillstånd som innebär att en individ är ytterst koncentrerad och helt 
fokuserad på en uppgift. Andra behov prioriteras bort för prioritera flow och lösa 
uppgiften. Boken Finna Flow, om Csikszentmihalyi teori, beskriver flow på följande sätt: 
 

När vi blir engagerade av en meningsfull uppgift som sätter vår förmåga på prov 
eller kräver någon speciell färdighet som vi litar på att vi har, kan vårt 
medvetande ändras dramatiskt. Vi koncentrerar oss fullständigt på uppgiften. Vi 
tappar känslan för tiden och känner oss glada och upprymda. Om uppgiften 
däremot överstiger vår förmåga, fylls vi av ångest. Om den ligger långt under vår 
kapacitet, blir vi lätt uttråkade. Flowtillståndet infinner sig när vi har goda 
förutsättningar att klara av en utmanande uppgift. (Csikszentmihalyi 2006, s. 9) 

3.2 Teorier och tidigare forskning 
 
Forskning om de nya sociala mediernas roll i undervisningen är knapphändig, vilket 
möjligen kan bero på att väldigt få lärare har använt sig av dessa medier i sin 
undervisning. De sociala medierna är även så pass nya att det helt enkelt enligt våra 
efterforskningar inte hunnit forskats mycket om dem, åtminstone ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Det har skrivits en och annan doktorsavhandling om datorspel och 
undervisning, men dessa avhandlingar har främst behandlat offline-spel och det vi främst 
är intresserade av är den sociala aspekten i online-spel. De forskare vars arbeten är av 
intresse för vårt arbete om sociala medier är David Shaffer Williamson och James Paul 
Gee (2007) som bland annat skrivit verket How Computer Games Help Children Learn. 
De menar att bevisen pekar på att "många unga idag lär sig mer om konst, design och 
teknologi från dataspel och annan digital teknik än vad de gör från våra teknologiska 
utarmade skolor" (Shaffer & Gee 2007, s.11). Vidare konsumerar och producerar dagens 
unga videos, animationer, webbsidor, bloggar och andra interaktiva källor i hög grad. 
Shaffer anser att vuxna måste ta reda på så mycket de kan om den digitala tekniken som 
barn lär sig på egen hand. Sedan kan pedagoger använda dessa tekniker till att öka 
djupinlärningen om stoffet till vad som är viktigt att kunna i skolan och i samhället 
(Shaffer & Gee 2007). Olin-Scheller (2008) skriver i sin avhandling Mellan Dante och 
Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar hur viktigt det är att 
undervisningen knyter an till elevernas register för att den ska bli meningsfylld. I en 
rapport om svenskarna och Internet (Findahl 2010) går det att läsa att de sociala medierna 
ökar, särskilt bland unga människor och främst det som vi kallar för interaktiv 
medieanvändning som handlar om samtal och samspel. Dessutom ökar populariteten av 
tv, film och andra medier. Alla dessa ingår i det vidgade textbegreppet vilket Olin-
Scheller (2008) menar är det centrala att arbeta utifrån i skolans värld. Vi kommer även 
att titta närmare på John Palfrey och Urs Gassers (2008) verk Born Digital: 
Understanding The First Generation Of Digital Natives. 
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De sociala medierna är inte ett helt nytt fenomen utan har funnits längre än exempelvis 
Facebook, Twitter och Youtube. Många minns säkerligen fortfarande webcommunities 
som StajPlejs och senare även Lunarstorm och Playahead, vilka frodades på Internet 
redan under 90-talet (http://www.idg.se). 
 
En skillnad från de åldriga nätmötesplatserna ligger i den globala spännvidd som de 
sociala medierna fått under de senaste åren. Det rör sig inte längre om lokala eller 
nationella företeelser utan det är nätverk som länkat samman världens folk. En annan 
viktig skillnad är hur de nyaste sociala medierna lyckats integrera sig med de mer 
traditionella medierna. Läser man idag artiklar på sidor såsom www.cnn.com, går det att 
rekommendera dem med Facebook, eller twittra om artiklarna, om man kikar i slutet på 
artikeln i fråga (se http://edition.cnn.com). Det visar hur stort fenomenet sociala medier 
blivit i vårt alltmer digitaliserade samhälle. 
 
Enligt Suler (2005) har man stor frihet på Internet, men det kan också medföra stora faror 
då vi reagerar olika på nätet och i det verkliga livet. Det finns flera orsaker till denna fara 
och en av dem är den anonymitet vi har online. Enligt Dunkels (2009) blir vi mindre 
hämmade då vi kommunicerar på nätet eftersom vi inte kan se varandra. Enligt Suler 
(2005) är ytterligare en faktor som gör oss mer modiga på nätet att kommunikationen inte 
alltid sker i nutid. På det viset möter man inte någons reaktion på en gång och vi stöps 
inte av någon annans åsikt. 
 
Eftersom att det har skrivits väldigt lite om skolan och sociala medier ska vi titta lite kort 
på hur en äldre del av det vidgade textbegreppet, filmen, tog sig in i undervisningen. 
Danielsson (2002) beskriver filmens intåg i skolans värld och menar på att relevansen av 
rörliga bilder i undervisningen redan underströks på 40-talet, men att det inkluderades 
först på 60-talet. Då uppstod det diskussioner huruvida det nya mediet hade plats i skolan 
eller inte. De som argumenterade för filmen var av den åsikten att mediet är en naturlig 
del av vardagen och gör att vi tvingas förstå andra människors synsätt och tankar. 
Dessutom kan man förmoda att den tidigare tvetydiga beskrivningen av hur man ska 
använda denna i undervisningen från Lgr62 har haft betydelse då Lgr69 utformades. 
Lgr62 innehåller en mängd praktiska tips om man som lärare ska visa film men inte 
mycket om de möjligheter mediet erbjuder. I Lgr69 framgår det att ”film, radio och 
television bör planmässigt utnyttjas alltmera i utbildningen” (Skolöverstyrelsen 1969 
s.16), något som tyder på att skolan inte såg filmens fulla potential 1962. I Lgr80 så var 
synsättet på den nya tekniken, och då främst datorer, likvärdigt. Det var inga praktiska 
tips på vad man kan använda datorn till utan eleverna hade fristående datalektioner. I den 
nya läroplanen Lgr11 har den moderna tekniken fått större utrymme jämfört med den 
läroplan vi har för tillfället, och likt Lgr69 betonas det att skolan bör använda den alltmer. 
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter grundskolan kan använda modern teknik som 
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 
(www.skolverket.se). Redan i årskurs 1−3 ska eleverna behärska att skriva för hand och 
med dator och teknikkraven ökar successivt under hela grundskolan. 
 

http://edition.cnn.com/
http://www.skolverket.se/
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Eftersom att den digitala världen är i ständig utveckling, MMO-spel utmanas årligen av 
nya, exempelvis kom det ut två populära flerspelarskjutare under 2010: Medal of Honor 
och Call of Duty: Black Ops (http://www.medalofhonor.com, 
http://www.callofduty.com) och en del konkurrenter till de övriga sociala medierna dyker 
också upp, även om det inte sker lika ofta som spelsläpp. När Facebook lanserades 2004 
blev det en kraftig konkurrent till Myspace (http://www.myspace.com) och musiktjänsten 
Spotify kan även sägas vara en konkurrent till exempelvis Facebook. Även om de inte 
erbjuder riktigt samma sorts tjänster konkurrerar de om Internetanvändarnas tid. Bloggy 
(http://www.bloggy.se/) är en mikroblogg av samma modell som Twitter och dessa är 
därför konkurrenter. Med denna utveckling i åtanke tänker vi fokusera på den forskning 
som är genomförd efter millennieskiftet. Innan 2000-talet hade Internet fortfarande inte 
slagit igenom i vårt liv, såsom det gjort idag.  
 
Vi har tillgång till en artikel om en lärare som brukat Twitter i sitt klassrum, Kate 
Messners Pleased to Tweet You: Making a Case for Twitters in the Classroom 
(http://www.schoollibraryjournal.com). Kortfattat gick hennes banbrytande arbete ut på 
att hon högläste en bok och lät sedan eleverna skriva Twitter-inlägg på 140 tecken om 
bokens kontenta. Här är det notervärt för läsaren att veta att Twitter är ett format för 
minibloggande och därav den korta texten (se 3.4). Idén med att twittra om böcker de läst 
var att eleverna skulle få uppleva att andra skulle få läsa om deras läsupplevelser. Här 
kommer alltså den sociala aspekten av mediet in i undervisningen. Nu ville det sig att 
författaren till verket fick syn på elevernas Twittrar och tog kontakt med klassen, vilket 
ledde till en dialog mellan läsarna och henne. Messner skriver vidare att förutom 
författarkontakter kan Twitter i undervisningen användas till att studera experter på nära 
håll, följa nyheter via exempelvis CNN eller att samarbeta med andra skolklasser. 
 

3.3 Internet 
 
Ordet Internet syftade inledningsvis på ett nätverk av datorer som var ihoplänkade 
tillsammans. Det avser en programvara kallad ”world wide web” vilken hjälper till att 
hitta webbsidor. Sammanfattningsvis startade en likartad version av Internet på 60-talet 
som ett forskningsprojekt av militären. Tids nog utvecklades tekniken och Internet fick 
sitt stora genombrott på 90-talet, och i Sverige räknas år 1994 som det stora 
genombrottet. Idag är det ca en miljard användare världen över som kopplar upp sig mot 
Internet och Sverige är ett av de länder med flest Internetanvändare räknat i procent 
(Sjöberg 2010). 
 

3.4 YouTube 

YouTube är en sida på Internet med videoklipp upplagda av användare över hela världen. 
Den grundades 2005 av designstuderande Chad Hurley, datavetenskapsstuderande Steve 
Chen och Jawed Karim. Deras idé var att erbjuda gratis tjänster online och de startade 
också verksamheten helt utan ekonomisk hjälp (Fahs 2007). Det dröjde inte länge förrän 
riskkapitalbolaget Sequoia Capital investerade pengar i YouTube och ett drygt år efter 

http://www.myspace.com/
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detta köptes YouTube upp av Google Inc. till ett värde av 1,65 miljarder dollar i aktier. 
Det är numera det mest populära stället på Internet för alla som vill delge eller titta på 
videoklipp, både direkt på nätet och genom mobiltelefoner, bloggar eller e-post. YouTube 
är den tredje mest besökta webbsidan enligt webbinformationssidan Alexa och över 2 
billioner videos visas per dag världen över (www.sokmotorkonsult.se, 
www.youtube.com, www.alexa.com). 

3.5 Bloggar 

En blogg definieras som ”en uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av 
förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att 
det senast skrivna kommer överst” (Våge, Stattin & Nygren 2005, s.9). Det är en 
möjlighet för alla som inte kan använda HTML-skrift att förmedla sina åsikter online, en 
sorts virtuell dagbok. Vissa ser Tim Barners-Lee som skapare till bloggen då han i början 
av 90-talet lade ut adresser till alla nya webbplatser på en egen webbsida. Även 
dagböcker dök upp på webben och i mitten på 90-talet var online journals eller e-zines 
också väl etablerade. Dave Winer har också en viktig plats i bloggens historia. Han ville 
få ut reklam om den nystartade webbplatsen 24 hours of Democracy och skapade ett 
bloggprogram kallat Manila. Där skrev han nyheter om programmet, egna tankar och 
länkade till intressanta webbplatser (Våge, Stattin & Nygren 2005). Numera är även så 
kallade videobloggar ett begrepp något som det redan nämnda YouTube har en stor del i 
(Fahs 2007). 

3.6 Twitter 
 
Twitter är en så kallad mikroblogg med betydligt kortare textmängd än en blogg. Ett 
twitterinlägg är max 140 tecken och låter användaren skicka meddelanden, ljud, rörliga 
bilder eller filer till den form vad läsaren finner lämplig såsom, webbsidor, RSS-flöden, 
SMS, mejl samt applikationer liknande Facebook. Man kan uppdatera sina vänner om var 
man är och vad man gör samt kommunicera virtuellt med andra online. Twitter startade i 
mars 2006 av det amerikanska företaget Obvious. Det var från början till för att låta de 
anställda kommunicera internt. Sju månader senare lanserades Twitter för allmänheten 
och i mars 2007 vann Twitter pris som bästa blogg på en gala i Texas. På Twitters 
officiella hemsida går det att läsa Jack Dorseys tacktal för priset: ”Vi ville tacka er med 
max 140 tecken, och det gjorde vi just” (http://blog.twitter.com). 

3.7 Facebook 

Facebook är en nätmötesplats som grundades av Harvardstudenten Mark Zuckerberg i 
början av 2004. Från början var det endast menat för Harvardstudenter, men fenomenet 
spreds sig till andra college i USA. Den andra september 2005 startades en high school- 
variant av Facebook och inom kort tid öppnade det även för skolor i andra länder. I 
början av 2007 var det fritt fram för vem som helst som har en giltig e-postadress att vara 
med i Facebook (Graham 2007). Facebook är den andra mest besökta webbplatsen enligt 
Alexa (www.alexa.com). Med Facebook kan man kommunicera virtuellt med familj och 

http://www.sokmotorkonsult.se/
http://www.youtube.com/
http://www.alexa.com/
http://www.google.se/
http://blog.twitter.com/
http://www.alexa.com/


 

7 
 
 

 

vänner över hela världen. Man kan lägga upp foton, videoklipp, skriva om sitt liv eller 
läsa om andras liv (Abram & Pearlman 2010).  

3.8 Online-spel 

Från att ha varit spel som man spelade själv mot datorn har många spel gått över till att 
spelas på nätet. Man får då tillgång till en mycket stor mängd andra spelare trots att man 
kanske sitter ensam vid sin dator menar Dunkels (2009). Online-spelens användarbas har 
de senaste åren växt väldigt mycket och exempel på detta är World of Warcraft med en 
användarbas på 12 miljoner människor världen över (http://eu.blizzard.com/). Den sociala 
aspekten i de flesta online-spelen är kommunikation med andra spelare i den digitala 
världen via mikrofon eller textmeddelanden.  

 3.9 RSS-flöde 
 
RSS står för Real Simple Syndication och enligt Ayers (2005) handlar det om flöde av 
information på Internet. I stället för att besöka en speciell webbsida kan man få 
uppdateringar i korthet om förändringar och nyheter på sidan utan att besöka den. Det går 
att prenumerera på ett RSS-flöde både till en dator och till en modern mobiltelefon. 
 

3.10 Wiki 
 
Ordet wiki kommer från hawaiiska och betyder 'snabb' eller 'kvick'. Wiki är en 
användarbaserad webbsida som låter frivilliga bidra med information baserat på egen 
erfarenhet och kunskap och låter användare kommunicera och utbyta erfarenheter 
gemensamt (Brake & Safko 2009). Ward Cunningham var den som kläckte idén till wiki-
konceptet i mars 1995. Hans tanke var att skapa en gemensam databas för programmerare 
världen över där de kunde samlas för att ta del av varandras kunskap. Det fungerade så 
pass bra att han lade ut databasen på Internet och skapade således den första wiki-sidan 
med titeln WikiWikiWeb (Brake & Safko 2009). Idag används Wiki huvudsakligen till 
uppslagsverk, projekt, communities och anteckningsbok. 

 

3.11 SVT Play 
 
SVT Play är en video on demand tjänst. För att se SVT Play behövs ett plugin-program 
och en uppkoppling till Internet. På SVT Play kan man se de flesta av Sveriges 
televisionsprogram när man vill genom en dator, på tv, som ett RSS-flöde eller i en 
mobiltelefon som stödjer detta. Det går även att länka till olika klipp på en hemsida eller 
genom en applikation och skapa en dialog tittare emellan. SVT Play startade 
poddsändning (podcasting) 2006 (http://svt.se). 
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4 Arbetets förankring i styrdokumenten 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, har det vidgade textbegreppet en framlyft position, där vikten av att låta elever 
uppleva det och inhämta kunskaper därifrån betonas flera gånger. I skolverkets läroplan 
Lpo 94 finner vi därvid en viss förankring. Ett av problemen, som vi ser det, är att de 
sociala medier som vi undersöker i arbetet är så pass nya att de inte har integrerats inom 
vare sig svenskundervisningen eller den akademiska världen, som influerar författarna av 
styrdokumenten. Beviset för detta är faktumet att ordet ”sociala medier” inte nämns 
överhuvudtaget i styrdokumenten.  Ett annat problematiskt faktum är att styrdokumenten 
i svenskämnet är inrättade år 2000 och mycket har hunnit ske i den digitala världen på tio 
år. De sociala medierna var verkligen i sin linda kring millennieskiftet, och det är svårt att 
implementera något som är så pass nytt i styrdokumenten. Därför nämns inte de sociala 
medierna uttryckligen i kursplanen.  
 
Även om de sociala medierna inte nämns uttryckligen i kursplanen, likt teater och film, 
finns de där. Vi utgår från den här definitionen på det vidgade textbegreppet för att finna 
belägg för att de sociala medierna innefattas i kursplanen: 
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan 
ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 
textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. (Skolverket, 
2000) 

 
Det vidgade textbegreppet innehåller alltså bilder och bildmedier. Datorspel är en serie 
bilder som spelas upp i snabb följd, likt en video, vilket kvalificerar det som ett 
bildmedium och därmed enligt vår mening en del av det vidgade textbegreppet. Facebook 
innehåller såväl skrift som en massa personliga bilder som användarna publicerar, vilket 
säkerställer att det finns stöd i kursplanen för det. Twitter är kortare textstycken och 
borde därmed hamna inom ramen för kursplanens textbegrepp. YouTube är olika kortare 
filmer, och film nämns uttryckligen som en del av det vidgade textbegreppet. 

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 
 
Nedan kommer vi redogöra för vilka metoder vi valt och varför vi just valt dessa samt 
vilken begränsning vi använt oss av. Om detta skriver Denscombe att ”flera metoder kan 
användas i ett och samma forskningsprojekt, i den uttryckliga avsikten att låta 
svagheterna i en metod kompenseras av de starka sidorna i en annan metod” (Denscombe 
2009, s. 184). Vi använder oss av två metoder för att besvara våra forskningsfrågor, både 
en kvalitativ och kvantitativ metod. För att få svaret på forskningsfrågan ”hur ser 
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elevernas privata användande av de sociala medierna ut?” var en kvantitativ 
enkätundersökning att föredra. Detta eftersom att mycket data måste insamlas för att 
kartlägga vanorna hos en stor grupp. För att få svar gällande frågor om lärare och 
undervisning var en kvalitativ intervju att föredra. Denscombe anser att ”motiveringen för 
intervjuer baseras här på värdet av att ha kontakt med nyckelpersoner på fältet som kan 
ge privilegierad information” (Denscombe 2009, s. 233). 

5.2 Urval 
 
Högstadieelever tror vi är de som mest nyttjar de nya sociala medierna på daglig basis 
och därför valde vi att fokusera på dessa åldersgrupper. Vi valde att genomföra vår 
undersökning i fyra olika klasser på högstadiet. Eftersom användandet av de nya sociala 
medierna förmodligen kan variera starkt mellan årskullar så anser vi att det är väsentligt 
att undersökningspersonerna var åldersblandade och inte knutna till en enda årskull och 
urvalet blev ett så kallat subjektivt urval. 
 

Vid subjektivt urval ”handplockas” urvalet för undersökningen. Termen används 
vid situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller 
företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem 
eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefull data. (Denscombe 
2009, s. 36) 

 
Då vi också valde att fokusera på hur skolan, och i synnerhet svenskundervisningen, 
använder sig av de nya sociala medierna så har vi intervjuat fyra berörda svensklärare. 
Dessa lärare är givetvis också ansvariga för svenskundervisningen i de högstadieklasser 
som vi gjorde vår undersökning inom. Skolorna i sig skiljde sig en aning då en av 
skolorna har en utmålad bild som IT-skola medan de två andra var vanliga kommunala 
högstadieskolor. Med andra ord använde vi oss av ett icke-slumpmässigt urval för att 
således upptäcka eventuella skillnader skolorna emellan. ”Det avgörande och absoluta 
kännetecknet för icke-sannolikhetsurval, oavsett dess form, är att de människor eller 
företeelser som ingår i urvalet definitivt inte utgör ett slumpmässigt urval” (Denscombe 
2009, s. 37). Studien är gjord i två mellanstora städer på två kommunala skolor och en 
fristående skola. Vi valde en friskola på grund av de senaste årens växande debatter om 
dessa samt att många nya friskolor har startats (se www.aftonbladet.se, www.dn.se, 
www.skolvarlden.se, www.dagensps.se). Studien genomfördes i fyra klasser och vi 
intervjuade således de lärare som ansvarar för svenskundervisningen i dessa klasser Då 
en av lärarna undervisar i två av dessa klasser ledde det till tre olika intervjuer. 
 
5.3 Intervjuer 
 
Då vi ville ta reda på lärarnas ståndpunkt i frågan och behövde få inblick i hur de 
resonerar var således den kvalitativa intervjun att föredra. 
 

Om forskaren vill samla information om enkla och okontroversiella fakta kan 
frågeformulärer visa sig vara en mer konstnadseffektiv metod. Men när forskaren 
behöver få insikt om saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.dn.se/
http://www.skolvarlden.se/
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erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en lämpligare metod – en 
metod som står i samklang med innehållets invecklade beskaffenet. (Denscombe 
2009, s. 232) 

 
För forskningsfrågan ”Hur tar lärarna tillvara på dessa kunskaper i skolan?” var också en 
kvalitativ undersökning att föredra. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att den 
kvalitativa metoden passar bäst om vi vill begripa hur människan tänker, och Patel och 
Davidsson (2003) anser att den kvalitativa granskningen klarlägger tankegångar och 
effekter på ett bra sätt. Nackdelen med intervjuer är att vi inte fick ett särskilt brett urval 
av lärare utan en väldigt liten grupp fick representera svenskundervisningen vilket inte är 
optimalt enligt Trost (2007) som menar att bredare urval resulterar i ett mer sannolikt 
resultat. Då vi på förhand hade frågor vi ville diskutera runt så var den semistrukturerade 
intervjun att föredra. 

 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med 
ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är 
emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och 
– vilket är ännu mer betecknande – att låta den intervjuade utvecklas sina idéer 
och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna 
och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. 
(Denscombe 2009, s. 234−235) 

Vi valde att skriva ned svaren istället för att spela in dem eftersom att vi tror att 
inspelningar gör att intervjupersonerna inte lika lätt öppnar upp sig. Denna teori finner vi 
stöd för i Ejvegårds verk Vetenskaplig metod (2009): 

Bandspelare kan tyvärr vara hämnande för vissa personer. De uttalar sig mera 
försiktigt när bandet surrar och registrerar vad de säger. Det finns även 
intervjupersoner som inte tillåter att intervjun spelas in, något som måste 
respekteras. Anteckningar får man alltid göra, men erfarenhet har visat att även 
det kan vara hämmande. I så fall skall man se till att man som intervjuare har 
reserverat tid efter intervjun för att göra anteckningar.(Ejvegård 2009, s. 51─52 ) 

 
Vi tog personlig kontakt med lärarna och frågade om de och deras klass ville vara med i 
en undersökning om de sociala medierna. Vi påpekade för lärarna att undersökningen 
innefattade både deras professionella och deras privata förhållning till ämnet samt att alla 
skulle behandlas anonymt och att de var fria att avbryta intervjun när som helst. Det var 
fem huvudfrågor som vi ville ha svar på och som var utgångspunkt i samtalen. Dessa var: 
 
-Använder du dig av de sociala medierna privat? 
-Använder du dig av de sociala medierna i din undervisning? 
-Hur ser dina elever på att använda de sociala medierna i undervisningen? 
-Vad finns det för fördelar med att använda de sociala medierna i undervisningen? 
-Vad finns det för risker och hinder med att använda de sociala medierna i 
undervisningen? 
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5.4 Enkäter 
 
Bland eleverna genomförde vi kvantitativa enkätundersökningar. Dessa utfördes i en 
sjundeklass, en åttondeklass och två niondeklasser. Enkätundersökningen var självklart 
anonym. Gällande enkätundersökningar så anser Denscombe (2009) att de är som mest 
effektiva: 
 

-när de används med ett stort antal respondenter på många olika platser; 
-när det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor – utan krav 
på personlig interaktion ansikte mot ansikte; 
-när respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa och förstå frågorna – 
faktorer som ålder, intellekt och synförmåga måste beaktas. (Denscombe 2009, s. 
208) 

 
Är antalet för litet, likt vid intervjuer, blir felmarginalen alltför stor och undersökningen 
blir inte vetenskapligt tillförlitlig. Den kvantitativa metoden är enligt Trost (2007) den 
mest effektiva metoden då frågeställningen innehåller frekvens, antal eller hur ofta något 
sker. De ovanstående kriterierna talade för enkäten som arbetsmetod. Innan vi delade ut 
enkäten till eleverna beskrev vi syftet och våra forskningsfrågor samt försäkrade dem om 
deras anonymitet. Elevenkäterna var viktiga för vår faktainhämtning. Gruppenkäter, som 
i regel förekommer då det handlar om undersökningar på skolor, skapar en bättre kontroll 
på urvalsgruppen då vi som sköter distributionen kan vara på plats vid själva insamlandet 
av svaren. Trost (2007) skriver att det är viktigt att man som undersökare motiverar de 
personer man vill ha svar ifrån att verkligen svara och att göra det på ett satisfierat sätt. 
Enkäten hade olika frågetyper för att skapa variation. Enligt Denscombe (2009) har 
variation två tänkbara förmåner: ”För det första förhindrar det att respondenten blir 
uttråkad. För det andra förhindrar det att respondenten fastnar i ett visst svarsmönster, till 
exempel att han eller hon på en skala från 1 till 5 börjar svara 4 på alla frågor” 
(Denscombe 2009, s. 220−221). Nackdelen var att enkätundersökningen bara skedde i 
fyra klasser och inte blev ett särskilt stort urval på grund av tidsbrist. ”Många gånger kan 
man inte samla in sina data från alla medlemmar i den population man bestämt sig för; 
det skulle helt enkelt bli alltför dyrt och komplicerat om man skulle skicka enkäter till 
några miljoner människor” (Trost 2007, s. 29). 

5.5 Forskningsetik 
 
Gällande etik påpekar Denscombe (2009) följande: 
 

Det råder allmän samstämmighet om att människor inte ska lida skada genom sin 
medverkan i forskningsprojekt. De som bidrar till forskningen som informanter 
eller forskningsföremål ska inte ha det sämre ställt vid slutet av deltagandet än 
vad de hade när de börjar. (Denscombe 2009, s. 195) 
 

Med detta i åtanke så namngavs de deltagande lärarna som L1, L2 samt L3. För att få så 
sanningsenliga svar som möjligt genomfördes enkätundersökningen enligt provliknande 
förhållanden och övervakades av oss. 
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Innan lärarintervjuerna och elevenkäterna så informerade vi intervjuobjekten att 
undersökningen var frivillig, om själva undersökningens syfte samt att deras svar 
kommer att vara anonyma. Sedan så fick alla ta ställning till om de ville delta eller ej. 
 

Människor får aldrig tvingas hjälpa till med forskning. Deras deltagande måste 
alltid vara frivilligt, och de måste ha tillräcklig information om forskningen för 
att kunna göra en förnuftig bedömning om de vill delta eller inte. (Denscombe 
2009, s. 197) 

 

5.6 Intervjupersoner 
 
Vi benämner de olika intervjupersonerna L1, L2 och L3 och ger här en kortare 
beskrivning av intervjupersonerna.  
 
L1 har jobbat tretton år inom läraryrket och jobbar för tillfället på grundskolans senare 
del i ämnet svenska. På fritiden använder personen de sociala medieformerna på daglig 
basis och är “intresserad av fenomenet som sådant”. 
 
L2 har jobbat trettiotvå år inom läraryrket och är engelsk, fransk- och svensklärare för 
grundskolans senare år.  Personens erfarenhet av de sociala medierna är nästan obefintlig. 
 
L3 har jobbat tio och ett halvt år inom läraryrket och är svensk- och samhällslärare för 
grundskolans senare år. På fritiden använder personen de sociala medieformerna på 
daglig basis. 
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisar vi hur vi rent praktiskt gick tillväga då vi bearbetade, sorterade 
och kategoriserade de svar vi fick i vår studie. De redan nämnda elevenkäterna 
sammanställde vi genom att gå igenom dem tillsammans och föra ned svaren först på 
papper och sedan transformerat till stapeldiagram fråga för fråga (se 7.5). Då vi även 
hade fokus på årskull och kön så hade vi sorterat svaren i olika högar för pojkar och 
flickor samt för de tre årskullarna. Trost (2007) menar att stapeldiagram är särskilt lämpat 
att använda för att redovisa enkätdata som innehåller flera variabler, vilket vårt gjorde: 
”Ett stapeldiagram kan innehålla en eller flera variabler” (Trost 2007, s. 150) 

 Då detta var gjort så försökte vi urskilja skillnader eller likheter de olika svarsgrupperna 
emellan för att sedan dra slutsats av detta. När vi drog slutsatserna var vi noga med att 
hitta nog med stöd för dem i enkätmaterialet. Ett enstaka svar räcker inte för att dra en 
slutsats utan det måste finnas flera likartade svar som visar ett en grupp, exempelvis 
kvinnliga elever, tycker om att blogga. Kvale och Brinkmann beskriver detta såhär: ”ett 
indicium räcker inte, men finns det många indicier som alla går i samma riktning 
betraktas de sammantagna som betydelsefulla” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 156-157). 
Vissa av enkätsvaren lämnades in blanka och några innehöll svar som saknade koppling 
till de sociala medierna, kanske på grund av ett missförstånd från elevens sida. Dessa svar 
sorterade vi bort i arbetet. Ett visst mått av tolkning av svaren krävdes alltså från vår sida 
för att vi skulle kunna presentera ett resultat som hade en tydlig koppling till syftet, vilket 
var att vi ville beskriva användandet av den nya teknologin inom det vidgade 
textbegreppet i svenskundervisningen; nämligen de sociala medierna.  

Under lärarintervjuerna antecknade en av oss svaren i pappersform medan den andre 
ställde frågorna. Vi sammanställde sedan svaren efter avslutat intervju (se 7.1-7.4). Vi 
såg till att det var samme person som utförde antecknandet i samtliga intervjuer, detta för 
att tolkningen av de intervjuade pedagogernas svar skulle bli densamma. 

I resultatdelen har vi sorterat i svaren och valt ut de som är relevanta för vårt syfte medan 
irrelevanta svar inte kommit med. Vissa svar, som vi uppfattat som väldigt relevanta, fick 
bli direktcitat från pedagogen ifråga. Med andra ord krävdes ett visst mått av tolkning av 
svaren från vår sida. Vi har dock hela tiden haft vårt syfte i åtanke. Denscombe menar att 
en sådan prioritering av svaren är nödvändig:  

Forskaren måste fatta beslut om vilka delar av data som är viktigare än andra. 
Uppmärksamheten måste riktas mot dessa delar, medan andra delar hamnar lite 
vid sidan om. Det bör poängteras att vikten av sådana delar enbart bestäms av 
deras betydelse för den framväxande analysen. (Denscombe 2009, s. 375) 

 Kvale och Brinkmann menar att denna tolkning av intervjusvar är ofrånkomlig: ”Att 
skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla, utan är en tolkande process där 
skillnader mellan muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och 
principiella frågor” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193). 
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6.1 Användning av de sociala medierna privat 
 
Den första frågan handlade om hur deras privata användning av de sociala medierna såg 
ut och den redovisades i beskrivningen av pedagogerna (se 6.2). Detta för att fastställa 
vilken vana pedagogerna har av det berörda och om det finns någon koppling till detta i 
deras undervisning. 

6.2 Användningen av de sociala medierna i undervisningen 
 
Nästa fråga handlade om ifall pedagogerna använder de sociala medierna i 
undervisningen och tankar runt detta. 
 
L1 är en flitig användare av de sociala medierna i undervisningen och då framförallt 
Facebook. Där har pedagogen skapat en sluten grupp enbart för elever och föräldrar till 
pedagogens klass. ”Facebook är så enkelt och alla elever har det redan.” Dessutom 
använder pedagogen bloggar där eleverna får skriva bokrecensioner och YouTube där 
eleverna kan lägga upp videoklipp och kommentera varandras arbeten. Pedagogen har en 
positiv syn på de sociala medierna i skolvärlden och tycker att ”vi kan utveckla det ännu 
mer”. 
 
L2 nyttjar inte de sociala medierna för privat bruk och använder inte heller de sociala 
medierna i undervisningen. Pedagogen säger att eleverna inte brukar ta upp frågan heller. 
”Jag har inte tänkt på det, men i och för sig varför inte?” Pedagogen ser dock med 
nyfikenhet på företeelsen eftersom ”det är en helt ny värld för mig, men lite kittlande 
känns det ju.” 
 
L3 använder som privat de sociala medierna på daglig basis har förut använt de sociala 
medierna i undervisningen. Med de två niondeklasserna pedagogen har nu har det dock 
inte blivit särskilt mycket. Enligt pedagogen är det mycket ”beroende på vilken grupp”. 
Denne menade att det gäller att planera det hela och se till att alla är med på tåget. Detta 
tyckte pedagogen var viktigt då att ”eleverna får en viss självständighet och föräldrarna 
ska vara med på det. Det ramlar över på föräldrarna och det kanske inte alla är med på”. 
På frågan om vilket sätt det är viktigt att föräldrarna är med på undervisningsmetoden så 
förklarar L3 det såhär: ”Jag har tidigare använt iPod och podcasting i undervisningen och 
det har även blivit hemstudier för eleverna.” 

6.3 Eventuella fördelar med att använda de sociala medierna i undervisningen 
 
L1 påpekar vikten av enkelhet och att det sparar in tid; ”man får inte in något papper och 
tjafs” säger pedagogen angående arbetet med Facebook där eleverna gjort en uppgift och 
sedan visat upp denna. En ytterligare aspekt pedagogen lyfter fram är hur pass lätt det är 
att få i gång diskussioner genom interaktiviteten; alla kan lämna kommentarer på 
Facebook och ”svenska är att få i gång diskussioner”. 
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L2 tycker att utvecklingen går fort framåt och att det var som en ”bomb som slog ned att 
man kan använda Facebook i undervisningen. Rent teoretiskt så borde det ju finnas 
fördelar, men då jag inte använder det privat så har jag inte tänkt på det.” 
 
L3 menar att det finns möjligheter att använda de sociala medierna i undervisningen: 
”Det går alltid att använda det som ett komplement. Under vissa perioder kan de 
[eleverna] göra undersökningar och då måste de ha en viss frihet. Fritt men en begränsad 
ram så det inte blir en massa tjafs.” 

6.4 Eventuella risker och hinder med att använda de sociala medierna i 
undervisningen 
 
Två av pedagogerna poängterar sekretessen och skyddandet av den personliga 
integriteten som ett problem. Samtliga pedagoger poängterar det rent praktiska som ett 
hinder i undervisningen. 
 
Lärarrollen måste skiljas från den privata rollen och L1 har inte några av sina elever på 
sin Facebooks kompislista utan väntar till de tagit examen från skolan. Vidare anser 
pedagogen att ”alla ska ha en tillgång till en egen dator” och det största problemet på 
pedagogens skola är just problemet med att boka datorer.  
 
L2 talar också om sin privata sfär som vuxen och vill inte ”dela med sig av privata saker 
med sina elever”. Något som skiljer L2 från de andra intervjuade var att pedagogen 
uttalade sig om närheten till eleverna som ett eventuellt problem och är rädd för att "man 
tappar det här öga mot öga kommunikation över en dator. Det måste också finnas en 
mänsklig kontakt. De [eleverna] ska inte bara vara några små robotar som sitter där." 
 
L2 säger sig inte alls syssla med de sociala medierna. Pedagogen har även en del 
reservationer kring i synnerhet Facebook, denne berättar att allt som läggs ut på Facebook 
är allmängods och man kan få direktreklam från företag. 
 
L3 tar upp den tidsmässiga problematiken som kommer när man arbetar med de sociala 
medierna på det sättet pedagogen valt. ”De får inte den lagstadgade tid de ska ha. En del 
har svårt att disponera tiden när det blir fritt hemarbete. Där ska föräldrarna vara med och 
styra upp. Lärarna ska komma med schemaförslag. En del klarar det väldigt bra. Esteter 
och de som idrottar på högre nivå är de som bäst klarar av det med tiderna.” 
 
Ett annat problem som L3 tar upp gäller antalet lärare. Pedagogen berättar att det blir 
svårare att genomföra om eleverna har många olika lärare. Pedagogen hade heldagar med 
sina elever och det blev därför lättare att genomföra idén om hur man kunde använda de 
sociala medierna i undervisningen. L3 berättar vidare att om förra gången denne använde 
de sociala medierna i undervisningen. Den gången blev det ett misstag, enligt pedagogen 
eftersom alla elever och föräldrar inte var med på det. Pedagogens upplägg med de 
sociala medierna i undervisningen handlade om hemstudier och eget ansvar för eleverna. 
Pedagogen anser vidare att denne anser att just det här arbetssättet med de sociala 
medierna bör komma in på de äldre stadierna, tidigast i nian och allra helst i gymnasiet.  
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6.5 Elevenkäter 
 
I följande avsnitt presenteras resultatet av våra elevenkäter i ett antal figurer. Se 
enkätmallen i bilaga 1. 

Figur 1. Antal elever i respektive årskurs fördelade på pojkar och flickor.  
 
Könsfördelningen i sjuan var helt jämn mellan pojkar och flickor. I åttan var flickorna 
något mer än dubbelt så många som pojkarna. I nian var pojkarna tio fler än flickorna.  
 

Figur 2. Antalet elever totalt fördelade på pojkar och flickor.  
 
I de tre årskurserna var flickorna totalt sett sex fler än pojkarna. 
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Figur 3. Sociala medier som eleverna använder på fritiden.  
 
Här gick det bra att välja fler alternativ och därför kan flickorna exempelvis ha 95 
procent på Facebook och 88 procent på Youtube. Anmärkningsvärt är blogg- och online-
staplarna. Bloggstapeln domineras helt och hållet av flickor medan pojkarna är kraftigt 
överrepresenterade när det kommer till online-spel.  
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Figur 4. Antal timmar per vecka som eleverna använder de sociala medierna.  
 
Procentstapeln visas upp till 18 procent, detta för att underlätta avläsningen av de staplar 
som enbart är några enstaka procent stor. Anledningen till att pojkarna är kraftigt 
överrepresenterade när det kommer till alternativet ”mer än 32 timmar” är online-
spelandet. Rent generellt svarade fler pojkar än flickor att de spelade online-spel 
regelbundet. Den pojkgrupp som använde de sociala medierna allra mest angav även i de 
allra flesta fallen att de spelade online-spel. Spelandet är även det som i regel är det mest 
tidskrävande av de sociala medierna enligt Findahl (2010).                                                               
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Figur 5. Svar från eleverna i årskurs 7 om de anser att deras lärare använder de sociala 
medierna i undervisningen.  
 
De som svarat nej står för hälften av sjuans elever, medan resten är fördelat på ja eller vet 
ej. Det går alltså att säga att en majoritet av eleverna i sjuan inte har någon erfarenhet av 
användandet av de sociala medierna i undervisningen. 
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Figur 6. Svar från eleverna i årskurs 8 om de anser att deras lärare använder de sociala 
medierna i undervisningen.  
 
En absolut majoritet är medveten om att deras lärare använder de sociala medierna i 
undervisningen. Detta var unikt om man ser till hur de andra två klasserna svarade på 
samma fråga.                                                    
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Figur 7. Svar från eleverna i årskurs nio om de anser att deras lärare använder de 
sociala medierna i undervisningen.  
  
Femtio procent av pojkarna anger att de sociala medierna har använts i undervisningen, 
medan samma siffra för flickorna är över 70 procent. Denna uppenbara genusskillnad 
kom helt oväntat för oss och vi finner ingen logisk förklaring till skillnaden. Klart är dock 
att ett genustänk är berättigat i undersökningar kring de sociala medierna.  
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Figur 8. Svar från alla elever i de tre årskurserna om vilka  sociala medier deras 
pedagoger valt att använda i undervisningen.  
 
Fler än ett svar var tillåtet, vilket förklarar varför exempelvis åk åtta kan ha en 
hundraprocentig Facebook-stapel och en YouTube-stapel på över femtio procent. Notera 
även att den här frågan enbart gällde de som svarade ja på frågan om deras lärare 
använder de sociala medierna i skolan. Därför är endast ca femtio procent av sjuorna 
representerade i diagrammet.  
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Figur 9. Svar från alla elever i de tre årskurserna om de anser att de sociala medierna 
bör användas i undervisningen.  
 
Hela nittio procent av åttorna anser att de sociala medierna är något värt att satsa på i 
undervisningen. Detta kan direkt ha att göra med att deras lärare, L1, var den enda som 
under enkätskrivandet aktivt satsade på att integrera de sociala medierna i 
undervisningen.  
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7 Diskussion 

 
Vårt syfte var att undersöka användandet av den nya teknologin inom det vidgade 
textbegreppet i svenskundervisningen, nämligen de sociala medierna. Vi skulle kartlägga 
elevernas användning av de sociala medierna och granska om lärarna tar tillvara 
eventuella kunskaper om de sociala medierna. I resultatdelen (se kapitel 6) presenterade 
vi resultatet av kartläggningen av elevernas kunskaper och lärarintervjuerna. Nu ska vi 
diskutera resultatet med syftet i åtanke.  
 
Resultatet visar på att vanan av de sociala medierna hos lärarna väl återspeglar 
användandet av dessa i undervisningen. L1 och L3 som är dagliga användare av de 
sociala medierna är också de som vågar testa nya saker som de inte provat på innan. L1 
som uppger att den inte kan så mycket berättar hur man gärna gör det traditionella inom 
sina begränsningar. För att pröva något nytt berättar L1 att det behövs släppas lite på 
auktoriteten som lärare. L2-pedagogen som inte använder de sociala medierna i 
undervisningen, uppger tvärtom att det inte är aktuellt att pröva på något som den inte 
behärskar. 

7.1 Elevernas enkätsvar 

 
Kartläggningen av elevernas användning av de sociala medierna, vilket var en del av 
syftet, fullföljde vi med hjälp av enkäter. Vi fick en överblick över hur mycket tid 
eleverna använder de sociala medierna och vilka sociala medierna de föredrar att 
använda, ur ett genusperspektiv. Vid en jämförelse av elevernas enkätsvar och lärarnas 
intervjusvar kan man konstatera att det finns flera kopplingar som är intressanta och som 
leder till slutsatser av diskussionsvärde. Läraren i sjuan, L2, hade ingen erfarenhet av de 
sociala medierna, varken privat eller undervisningsmässigt, och det återspeglades i 
elevernas enkätsvar. L2:s klass var den mest negativt inställda klassen av de tre 
undersökta gällande om de ansåg att de sociala medierna bör användas inom 
undervisningen (se avsnitt 6.4, figur 9). De var, i jämförelse med de två andra klasserna, 
överrepresenterade när det gäller svarsalternativet ”vet ej”. Denna ambivalens inför de 
sociala mediernas plats i undervisningen kopplar vi till deras bristande erfarenhet av 
dessa i undervisningen. L2 uppgav nämligen att denne inte använder de sociala medierna 
i undervisningen och var även negativt inställd till att använda dessa i undervisningen. 
 
Hur kan vi då vara säkra på att sjuornas något negativa inställning till medierna i 
undervisning kommer av brist på erfarenhet? Helt säkra kan vi inte vara men det finns 
indikatorer som pekar på det. På enkätfrågan om vad som kan tänkas vara negativt med 
de sociala medierna saknar många av dem argument. Hade de haft negativa erfarenheter 
av det, eller andra belägg, hade vi sannolikt fått veta det i många av svaren. 
 
Värt att nämna är att en majoritet av sjuorna (55 procent) ändå var positivt inställda till de 
sociala medierna i skolan. Så även om de var mest negativa av de tre klasserna var de 
ändå i grund och botten positiva rent generellt. Med tanke på att det nästan blev 50–50 
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mellan de positiva och de ambivalenta och rent negativa måste fler undersökningar göras 
för att fastslå om de skulle föredra de sociala medierna i undervisningen framför andra 
undervisningsmetoder. Det kan ju faktiskt vara på det sättet att exempelvis 70 procent av 
eleverna är positivt inställda till traditionell undervisning. Om det skulle vara fallet skulle 
inte de sociala medierna, med sitt stöd på 50 procent av eleverna i sjuan, vara att föredra 
framför de mer traditionella metoderna.  
 
Rent generellt var deras enkätsvar att de sociala medierna har använts under 
musikundervisningen i formen av YouTube-klipp där knappt hälften fann detta 
användningssätt positivt. Det var också, till skillnad från åttans elever, där en 
överväldigande majoritet tyckte att de sociala medierna var ett positivt inslag i 
undervisningen. Många elever i sjuan hade inte något svar på var i undervisningen de 
sociala medierna använts.  Detta finner vi besynnerligt då de likt sina kamrater också 
borde ha fått använda YouTube-klipp under musikundervisningen. En möjlig förklaring 
är att de inte fann den sortens användande av de sociala medierna särskilt positivt och 
därför helt enkelt ”glömde” bort det. Värt att notera är att ingen av eleverna i åttan 
”glömde” bort att de sociala medierna använts av lärarna i undervisningen.  
 
Åttans lärare var den av de intervjuade som mest använde de sociala medierna i sin 
undervisning. Det återspeglades också i elevernas attityder till medierna. På den fråga där 
sjuorna var de mest negativa var åttorna väldigt positiva: en stor majoritet, ca nittio 
procent, ansåg att de sociala medierna hade en plats i undervisningen. En logisk slutsats 
att dra är att deras attityd kommer av positiva erfarenheter eftersom deras lärare har 
arbetat mycket på det sättet med dem. Det är även föga överraskande att eleverna finner 
ett välgenomtänkt och genomarbetat arbetssätt bra, något som måste tillskrivas till den 
undervisande läraren som anses vara en flitig användare av de sociala medierna privat. 
 
Niorna hade en blandad inställning till de sociala medierna. De var mer positivt inställda 
till att de sociala medierna används i undervisningen än vad sjuorna var, men mindre 
positiva än åttorna. Utifrån lärarintervjun och enkätsvaren fick vi reda på att de har vissa 
erfarenheter av de sociala medierna i undervisningen, men inte alls lika mycket som 
åttorna där undervisningen systematiskt innefattade dessa medier. Skillnaden i niornas 
svar från åttornas tyder på att integrationen av de sociala medierna i undervisningen inte 
var lika enhetlig och välgenomtänkt i niornas fall. Till skillnad från åttorna är deras svar 
väldigt spridda på frågan om vilka sociala medier som används i undervisningen.  
 
Diagrammet som visar vilka sociala medier som eleverna uppger att de använder avslöjar 
en intressant genusaspekt (se avsnitt 6.4 Figur 3).  Ingen pojke kryssade för alternativet 
bloggar, vilket förvånade oss. När det däremot kommer till online-spel var 
pojkdominansen tydlig, om än inte lika extrem som i bloggalternativet. En förklaring till 
varför det förhåller sig på det här sättet kan vara att flickor är mer kommunikativa och 
intresserade av att skapa sociala kontaktnät, medan pojkar är mer målinriktade och därför 
lockas av spel. Enligt vår åsikt får pojkarna i sitt spelande utlopp för sitt tävlingsbehov 
och det finns ett tydligt mål med deras spelande, att hela tiden bli bättre. Viktigt att 
komma ihåg är dock att det inte är någon ensamaktivitet i jämförelse med flickornas 
bloggande. Egentligen är det svårt att påstå att något av de sociala medierna är mer 
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”sociala” än ett annat. De online-spelande pojkarna möter ju många andra människor när 
de kopplar upp sig mot spelvärldarna på Internet, på samma sätt möter flickorna andra 
människor när de läser en blogg och bloggens alla kommentarer, eller när de skriver en 
egen blogg och får feedback ifrån andra. Skillnaden mellan de två sociala medierna är att 
det i online-spelen finns fler syften än att enbart möta människor. Spelar man World of 
Warcraft är ett av syftena att klara av uppdrag och levla sin spelfigurs karaktär och på det 
viset stiga i rang. En aspekt är förstås att pojkarna vill imponera på de likasinnade genom 
att äga en så pass bra spelfigur som möjligt, men samtidigt innebär bloggaktiviteten också 
ett sorts statusbevis. Där är det istället en tävling om vilken blogg som är bäst, vem som 
har råd att köpa likadana kläder som bloggägaren har eller vems personliga blogg som är 
mest populär och läses av flest människor. 
 
Enligt enkätundersökningen är flickor överlag mer intresserade av de rent kommunikativa 
aspekterna av de sociala medierna. Ser man till diagrammet (se avsnitt 6.4. Figur 3) är de 
även något mer intresserade av Facebook och betydligt mer intresserade av Twitter, än 
pojkarna. 
 
Ungefär samma resultat kommer Olle Findahl fram till i sin rapport för World Internet 
Institute, vilken går att ladda ned via http://www.wii.se/. Bloggandet ökar och det är 
främst de unga kvinnorna som skriver och läser bloggar. De unga männen är mer 
intresserade av fildelning och online-spel. 
 
Dessa genusaspekter är högst intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv. Med tanke på att 
så få pojkar bloggar och så få flickor spelar online-spel kan det mycket väl missgynna 
dessa elever om pedagoger använder sig av exempelvis bloggande i undervisningen. Där 
har nämligen flickorna ett försprång och för pojkarna blir det en inlärningsperiod innan 
de börjar behärska formatet. Å andra sidan kan det gynna pojkarna i det långa loppet 
eftersom att de kan utvecklas som skribenter och läsare tack vare bloggande i 
undervisningen. Det finns dock ett gap mellan könen till en början, vilket enligt oss, kan 
visa sig i deras resultat om de exempelvis ska skriva egna bloggar. Logiskt sett är det 
svårare att få ett gott resultat på något man inte har prövat på, om man jämförs med 
någon som är van vid det. I avhandlingen Mellan Dante och Big Brother: En studie om 
gymnasieelevers textvärldar skriver Olin-Scheller (2008) hur viktigt det är att 
undervisningen kopplas till elevernas register för att den ska bli meningsfylld (se 3.1 s. 
3). Om undervisningen utgår från bloggande så kan det enligt vår ståndpunkt bli på det 
sättet att undervisningen inte blir meningsfull för de elever som aldrig bloggat,. Därför är 
det viktigt att välja vilket av de sociala medierna som ska användas som verktyg för att 
göra undervisningen meningsfull för så många elever som möjligt.  
 
Det mest jämställda sociala mediet är enligt vår undersökning YouTube. Där har 
pojkarna bara en marginellt större representation, skillnaden mellan könen ligger på ca 5 
procentenheter. Ser man på diagrammet som visar vilka sociala medier som pedagogerna 
använder i de tre klasserna kan man konstatera att YouTube är det mest vanligt 
förekommande i undervisningen (se 6.4 Figur 8). På det planet är undervisningen 
jämställd för könen. Vår teori kring det faktumet är dock att det inte har något att göra 
med ett genustänk på de berörda skolorna utan snarare är en mer praktisk detalj. 

http://www.wii.se/publicerat/rapporter.html
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YouTube är lättillgängligt om pedagogerna vill visa något videoklipp. Många elever 
uppger att YouTube särskilt används i musikundervisningen.  
 
Resultatet vi fick från elevenkäterna visar att tiden de lägger ned på de sociala medierna 
varierar starkt, men en stor andel lägger ned tiotals timmar per vecka (se 7.5 Figur 4). 
Utifrån detta mönster anser vi att det är väldigt troligt att eleverna inhämtar mycket 
kunskaper från de sociala medierna. Detta resonemang får vi stöd för i Shaffers och Gees 
verk How Computer Games Help Children Learn: "många unga idag lär sig mer om 
konst, design och teknologi från dataspel och annan digital teknik än vad de gör från våra 
teknologiska utarmade skolor" (Shaffer & Gee 2007, s.11) 
 
Med Shaffers och Gees utlåtande i åtanke är det dock viktigt att poängtera, enligt vår 
mening, att digital teknik inte kan ersätta en utbildning i skolan. En aspekt som stöder 
vårt antagande är att många elever är begränsade i sitt användande av de sociala 
medierna, som är en stor del av den digitala tekniken. Många av killarna lägger ned den 
mesta delen av sin tid vid de sociala medierna på online-spel medan många av tjejerna 
istället skriver och läser bloggar, vilket vi kom fram till i resultatet (se 7.5 Figur 3). Dessa 
individer får snäva referensramar och tillägnar sig knappast den mångfald av kunskap 
som skolan erbjuder. Ett visst mått av kunskaper tillägnar de sig, men som sagt det är 
knappast någon bred kunskapsbas de får ta del av. Ska de sociala medierna användas i 
skolan för kunskapsinhämtning är det, enligt vår mening, viktigt att pedagogerna guidar 
och leder arbetet som innefattar de sociala medierna. Det är även viktigt att de sociala 
medierna fungerar som ett verktyg för kunskapsinhämtning och inte tar över en för stor 
del av undervisningen.  
 
Ett exempel på väl utförd, lärarledd, undervisning med de sociala medierna som verktyg 
är Kate Messners användande av Twitter i undervisningen (se 3.1 s. 5). I artikeln Pleased 
to Tweet You: Making a Case for Twitters in the Classroom redogör Messner över hur 
hon lät eleverna Twittra om det de hört, från klassens högläsningsbok, vilket ledde till att 
bokens författare upptäckte klassens Twitter och tog kontakt med dem. Enligt vår mening 
låg fokus i Messners undervisning på det litterära verket och Twitter fungerade bara som 
ett verktyg för eleverna att uttrycka sina tankar om det och få feedback av dem som läser 
deras Twitter. Det blir en social aspekt med feedbacken men fokusen ligger hela tiden på 
det litterära verket. Detta borde kunna överföras till svenskundervisningen.  
 
7.2 Det vidgade textbegreppet 
 
Shaffer och Gee nämner konst, design och teknologi i sin bok, men kan vi då med vårt 
syfte i åtanke anta att eleverna får kunskaper från de sociala medierna som har en tydlig 
koppling till svenskundervisningen? Rent logiskt borde eleverna, enligt oss, även få 
kunskaper om det svenska språket då de skriver och läser bloggar, kommunikerar med 
andra i online-spel och skriver inlägg på Facebook. Allt det har en koppling till det 
svenska språket och därmed även svenskundervisningen. Låt oss påminna om utdraget ur 
kursplanen för svenska som vi tog upp i avsnitt 4: 
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Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan 
ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 
textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. (Skolverket, 
2000) 
 

Där poängteras det att eleverna ska tillägna sig och bearbeta texter, detta gör de när de 
läser eller skriver en blogg, skriver ett inlägg på Facebook och även när de spelar online-
spel där de tar del av en interaktiv berättelse samtidigt som de kommunikerar med andra. 
Bloggar och Facebook-inlägg är mer traditionella texttyper medan online-spelen kan, 
enligt oss, ses som otraditionella. Detta eftersom att det är svårt att enkelt placera in dem i 
ett fack. Spelarna tar dock del av olika bilder och det är en del av textbegreppet enligt 
kursplanen. 
 
I Lgr11 betonas elevernas behärskning av modern teknik som ett viktigt mål för skolan att 
uppnå: 
 
 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter grundskolan kan använda modern teknik som 
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 
(www.skolverket.se). 
 
Även här ser vi en tydlig koppling till de sociala medierna i skolverkets formulering. 
Modern teknik och kommunikation går med lätthet att koppla till de sociala medierna, för 
det är just det dessa medier står för: teknik som ger människor möjlighet att kommunicera 
med varandra. De sociala medierna kan även användas för skapande och lärande. När 
eleverna skriver en blogg eller lägger ut ett videoklipp på YouTube som andra kan 
kommentera skapar de någonting och antagligen lär de sig något om tekniken de 
använder. Skriver de bloggar tränar de även på skriftspråket och det är ett sorts lärande.  

7.3 Lärarintervjuerna 
 
En del av syftet var att undersöka användandet av användandet av den nya teknologin 
inom det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen, nämligen de sociala medierna 
och granska om lärarna tar tillvara eventuella kunskaper om de sociala medierna. 
Lärarintervjuerna gav de svar som vi behövde för att uppfylla de syftesmålen. Vi fick, 
sammanfattningsvis, veta att två av de intervjuade pedagogerna använde de sociala 
medierna i sin svenskundervisning och att en inte gjorde det. Elevenkäterna visade att 
eleverna rent generellt använder de sociala medierna några timmar per vecka, i många 
fall tiotals timmar per vecka, och då går det att utgå från att de har kunskaper om de 
sociala medierna. Två av pedagogerna tog tillvara på dessa kunskaper medan en inte 
gjorde det, rent generellt kan man alltså påstå att en majoritet av lärarna tog tillvara på 
kunskaperna eleverna har. 
 
Intervjun som vi gjorde med L3 skiljer sig något från de övriga då denne pratar mycket 
om en speciell metod med hemundervisning som pedagogen prövat på. Olikt de två andra 
intervjupersonerna är pedagogen inte alls lika inne på att tala om Facebook, YouTube, 

http://www.skolverket.se/
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bloggar osv. Ändå rör L1:s metod de sociala medierna då denne för en dialog med 
eleverna, ofta elektroniskt med hjälp av podcasting, och det är kommunikationen som 
möjliggör det sociala i själva företeelsen.  
 
Anledningen till att pedagogens ena projekt med hemundervisning inte blev helt lyckat 
var, enligt pedagogen, att elever och föräldrar inte riktigt var med på det; alla var inte 
intresserade av att delta. När vi jämför själva grundtanken med hemundervisning med 
L1:s koncept med åttorna kan vi se att en anledning till att det inte lyckades var att det låg 
på en för hög nivå. L3 rekommenderade själv det på gymnasienivå och där finner vi en 
antydan till att det kanske var för komplicerat för högstadieelever.  
 
L1:s koncept gick ut på att effektivisera arbetet och även minska den egna arbetsbördan 
genom att förlägga undervisningen till Internet, närmare bestämt Facebook. Arbetsbördan 
minskas då genom att pedagogen exempelvis får bokrecensioner inlämnade på Facebook 
istället för i papperskopia och att alla elever lätt kan läsa på Internet vad som ska göras 
istället för att de behöver bli påminda av pedagogen muntligt. L1:s koncept krävde inget 
egentligt samarbete med de övriga lärarna på skolan. L3:s mer komplicerade 
hemundervisning krävde mer samarbete. Detta menar L3 själv när denne säger att det är 
bäst om alla lärare är med när man arbetar med de sociala medierna i skolan och allra 
helst ska man ha eleverna hela dagarna för att kunna göra en bra integration av de sociala 
medierna i undervisningen.  
 
I Gassers och Palfreys avhandling Born Digital finns det tankar kring ny teknologi i 
skolan som stödjer L1:s koncept framför L3:s: 
 

The most important thing that schools can do is not to use technology in the 
curriculum more, but to use it more efficent. We ought to experiment with ways in 
which technology ought to be part of the everyday curricula in schools – but only 
where it belongs. The technology should only be applied in support of our 
pedagogy, not for its own sake. (Gasser & Palfrey 2008, s.247) 

 
Den avhandlingen behandlar visserligen Internet i undervisningen, men enligt vår mening 
går Gassers och Palfreys teori även att överföra på de sociala medierna. Detta eftersom 
att de sociala medierna är Internetmedier och likt själva Internet bygger på 
kommunikation individer emellan, sedan finns dessutom faktumet att de är en integrerad 
del av Internet.  
 
För att återkoppla de intervjuade pedagogernas användande av de sociala medierna i 
undervisningen med citatet från Born Digital kan man säga att L1 använde medierna 
effektivt medan L3 inte gjorde det. L1:s Facebookgrupp där eleverna enkelt kunde lämna 
in sina skrivuppgifter och informera sig om vilka de nuvarande uppgifterna var 
effektiviserade pedagogiken. När eleverna inte längre behövde skriva ut fysiska kopior på 
sina uppgifter, eller skriva dem för hand, kunde de fokusera helt på lärandet och inte på 
praktiska trivialiteter. Läraren fick även mer tid över till att sätta sig in i deras 
elektroniskt inlämnade uppgifter när denne inte längre behövde bry sig om 



 

30 
 
 

 

pappersexercisen. Ser man till teorin i Born Digital är det precis på det sättet som ny 
teknologi ska användas i undervisningen.  
 
L3 gick så långt i sitt användande av de sociala medierna att själva undervisningen fick 
stiga åt sidan för den nya teknologin. Hemstudierna med hjälp av de sociala medierna 
ger, enligt vår mening, knappast eleverna bättre undervisning. För på vilket sätt kan 
distansundervisning kvalitetsmässigt ersätta den undervisning som bedrivs på plats med 
läraren lättillgänglig? 
 
Även om de sociala medierna är snabba att förmedla information kan de inte ersätta 
mötet mellan elev och lärare öga mot öga. I ett fysiskt möte kan mer information utväxlas 
och det är mindre omständligt för eleven att be om hjälp när läraren är i rummet än att 
skriva ett meddelande till denne via exempelvis email och invänta svar. 
 
Hur man använder de sociala medierna i undervisningen skiljer sig alltså utifrån lärarnas 
egna utsagor. Det går att använda de på ett sätt som potentiellt kan skapa extraarbete och 
det går att använda dem som arbetsbesparande metod. Finns det något sätt som är att 
föredra? Det är svårt att säga eftersom vinsterna av ett mer komplicerat projekt inte riktigt 
kom fram i undersökningarna eller intervjuerna. Det vi fick veta är att eleverna får ta mer 
ansvar och lägga upp sin egen tid vid hemstudier med hjälp av de sociala medierna. Men 
är det mätbart mer givande för eleverna än att vara i klassrummet och arbeta med de 
sociala medierna som L1 (åttans lärare) gjorde? 
 
Enkätundersökningen och intervjuerna visar indikationer på att L1:s lättare koncept 
verkar vara att föredra. Vår slutsats är att det är enklast att börja med det lättare konceptet 
och om man vill arbeta med exempelvis distansundervisning med eleverna är det av vikt 
att ta det sakta men säkert tills att de är redo för detta självständiga arbetssätt. Inför man 
snabbt komplicerade arbetssätt banar det väg för misslyckanden och problem, vilket L3 
fick erfara i sin undervisning. Allt detta innebär dock att distansundervisning är värt att 
sträva efter i undervisningen. Som vi antydde tidigare i diskussionen är det värt att 
fundera över på vilket sätt det gynnar pedagogiken framför att hålla undervisningen i 
skolan.  
 
Sedan ställer vi oss frågande till om de sociala mediernas syfte i undervisningen bör vara 
att bedriva distansundervisning med eleverna hemma istället för i skolan. L1:s farhåga 
med de sociala medierna var att vi skulle förlora den mänskliga kontakten öga mot öga 
med eleverna. Den farhågan besannas om undervisningen till en större del lokaliseras 
utanför skolan. Dessutom finns det faktum att eleverna redan idag under sin fritid 
spenderar en stor andel av sin tid framför datorerna och inte möter människor öga mot 
öga som förut. Ser man till våra enkätsvar var det nästan 12 procent av eleverna som 
uppgav att de satt 32 timmar eller mer per vecka vid de sociala medierna. Självklart är det 
också ett sätt att vara social med sina vänner, men som L1 påpekade blir det på bekostnad 
av de fysiska mötena. Tar man därtill bort lektioner från skolbyggnaden blir det än färre 
fysiska möten. Lägg dessutom till L3:s tanke om att inte alla elever har disciplinen att 
arbeta på egen hand hemmavid och att det kräver mycket av föräldrarna, och då finns det 
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mer som talar emot att användandet av de sociala medierna i undervisningen ska ske 
under de premisserna.  
 
L2 skiljde sig från de andra pedagogerna på det sättet att denne inte alls använde de 
sociala medierna i undervisningen. Av intervjusvaren att döma var pedagogen orolig 
inför de sociala mediernas stora roll i elevernas liv. Pedagogen menade att om 
användandet av de sociala medierna även får en stor plats i undervisningen finns det en 
risk att mötet öga mot öga med eleverna blir lidande. Pedagogen resonerade på det sättet 
att eleverna ändå sitter nog mycket med det hemma. L2 hänvisade även till sin ålder och 
det mer traditionella sättet denne var inskolad i att undervisa på. Pedagogen menade 
vidare att det mer är upp till den nya generationens lärare att föra in de sociala medierna i 
undervisningen, om dessa lärare anser att de sociala medierna kan fylla en funktion i 
skolan. L2 menar helt enkelt att det i mångt och mycket är en generationsfråga och en 
generationsomställning i undervisningen. 
 
Trots sin negativa inställning till de sociala medierna var pedagogen inte främmande att 
se brister i sin egen kunskap om dessa företeelser som anledningen till inställningen. 
Pedagogen jämför de sociala medierna lite med filmen och berättar hur denne inte är 
främmande för att använda film i undervisningen. Filmen bemöttes även med viss skepsis 
längre tillbaka när den gjorde genomslag på bred front (se 3.1). Pedagogen menar att det 
möjligen kan vara en liknande skepsis som råder bland vissa i lärarkollegiet gentemot de 
sociala medierna och deras roll i undervisningen.  
 
Begrundar man L2:s inställning och ovilja att använda de sociala medierna i 
undervisningen kan man spekulera i vilken omställning som skolvärlden står inför när de 
så kallade ”digital natives” (se ordlistan), som Gasser och Palfrey väljer att kalla dem i 
avhandlingen Born Digital, gör sin entré på bred front i rollen som pedagoger. De är 
uppvuxna med de sociala medierna som en naturlig del av det sociala livet och 
kommunikationen med andra människor. Kommer deras undervisning att återspegla 
detta? Mycket tyder på detta om man tittar på våra lärarintervjuer. De två yngre lärarna 
som är aktiva brukare av de sociala medierna använder eller har använt dessa även i 
undervisningen. I L1:s fall är användningen av de sociala medierna en integrerad del av 
undervisningen. 
  
Vi kan konstatera att framtidsutsikterna för de sociala medierna i skolan är långt ifrån 
överblickbara idag. Ska de tre lärare vi intervjuade vara representativa för hela lärarkåren, 
vilket de inte är då fler intervjuade än så krävs, finns det ett antal scenarion. Det kan bli 
på det sättet att de sociala medierna integreras in i undervisningen på samma sätt som 
filmen en gång gjorde och på sikt blir en naturlig del av undervisningen likt i L1:s fall. 
Det kan även bli på det sättet att de sociala medierna inte finner sin väg in i 
undervisningen, delvis på grund av lärarnas okunskap om dem likt i L2:s fall. I det sista 
scenariot kan det bli på det sättet att de sociala medierna ersätter skolundervisningen med 
distansundervisning framför datorn, likt L3:s försök med distansundervisning i nian med 
hjälp av bland annat podcasting. 
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Det fysiska mötet som leder till det sociala samspelet mellan elever och elever och mellan 
elever och lärare är av stor vikt, enligt Lev Vygotskijs pedagogiska teorier. Vi lär oss 
bland annat att skriva, tala och räkna i ett socialt samspel med andra människor. Visst är 
även de inre mentala processerna viktiga för utvecklingen, men det går inte att förringa 
betydelsen av det sociala samspelet. Utifrån detta ser vi inte hur eleverna kan gynnas av 
att skolundervisningen förs bort från den sociala miljön i skolan och till en mer ensam 
tillvaro hemma framför skärmen. En av aspekterna som är viktig för lärandet, det sociala 
samspelet, försvinner då (Dysthe, 2003). 
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7.4 Undersökningens validitet 

Intervjuerna och enkätundersökningen gjordes på tre olika skolor, två kommunala och en 
friskola, för att ge en mångfacetterad bild av hur användandet av de sociala medierna i 
undervisningen kan se ut i skolverksamheten. Enligt Trost (2007) ökar sannolikheten för 
att undersökningen återspeglar samhället i stort ju fler personer som besvarar 
undersökningen. Med detta i åtanke valde vi att göra undersökningen på tre skolor, det 
bidrog till att öka undersökningens validitet.  

Enkätundersökningen genomfördes under provliknande förhållanden för att undvika att 
eleverna skulle titta på varandras svar, något som bidrog till att stärka undersökningens 
validitet. Graden av standardisering var hög då alla klasserna som skrev enkäten gjorde 
det i sina klassrum och vi presenterade oss på samma sätt varje gång och enkäten var 
densamma. Trost (2007) påpekar att en hög grad av standardisering är viktigt vid 
enkätundersökningar för att kunna göra jämförelser mellan de inlämnade enkäterna. 
Eftersom vi jämförde de olika klassernas svar var en hög grad av standardisering väldigt 
viktigt.  

Under intervjuerna skrev en av oss ned svaren och den andre ställde frågorna, denna 
metod bidrog till att vi fick intervjupersonernas svar korrekt nedskrivna. Vi valde att 
skriva ned svaren istället för att spela in dem eftersom att vi tror att inspelningar gör att 
intervjupersonerna inte lika lätt öppnar upp sig (se 5.3). Detta får vi stöd av Ejvegård  
(2009) som skriver att bandspelare kan vara hämmande för en del. Tack vare att vi 
antecknade undvek vi den hämmande effekten som bandspelare inger. Dock fanns 
problematiken med att det kan vara hämmande om man måste sitta och anteckna under 
intervjuns gång. Detta problem slapp vi tack vare att vi var två och en kunde anteckna 
medan den andre ställde frågor.  

De tre intervjuade pedagogernas klasser svarade i enkäterna på ett sådant sätt att det i 
många fall gick att koppla deras svar till pedagogernas svar. Exempelvis angav klass åtta, 
vars lärare var pedagogen som sysslade mycket med Facebook i undervisningen, helt 
enhetligt att deras lärare använde de sociala medierna i undervisningen. I klass sju, vars 
lärare inte alls sysslade med de sociala medierna i undervisningen, angav hälften av 
eleverna att deras lärare inte använde de sociala medierna i undervisningen. I klass nio, 
vars lärare inte sysslade med de sociala medierna i undervisningen just nu, angav en 
majoritet att deras lärare använder de sociala medierna i undervisningen.  

Svaren från klass sju och klass åtta överensstämmer alltså med intervjupersonens svar, i 
klass nio stämmer det inte. Något som sannolikt påverkar resultatet är att eleverna har 
flera lärare och att det kan vara så att det i exempelvis niornas fall är någon annan lärare 
som använder de sociala medierna i undervisningen. Det kan även vara så att eleverna 
minns att läraren i nian förut använde de sociala medierna i skolan, även om pedagogen 
inte gör det just nu. Med facit i hand bör dock ändå undersökningens validitet vara god då 
kopplingarna mellan enkäterna och intervjuerna stämmer överlag och det inte finns något 
skäl att tro att någon inte svarat sanningsenligt. 
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7.5 Diskussion kring lärandeteorierna 
 
Vygotskijs sociokulturella teori går att anknyta till de sociala medierna i undervisningen. 
Enligt den teorin är den sociala samvaron tillsammans med andra viktig för inlärning och 
personlig utveckling, detta har beskrivits mer utförligt i bakgrunden. När det kommer till 
de sociala medierna är den sociala samvaron tydligt uttalad då det är kommunikation 
människor emellan som det handlar om. En blogg är skriven för att den ska läsas och 
kommenteras av andra människor, när man spelar ett online-spel spelar man tillsammans 
med andra människor och en YouTube-film är utlagd för att andra människor ska kunna 
ta del av den och ge kommentarer. Det sociala samspelet finns där även om man inte 
möter de andra människorna rent fysiskt. De sociala medierna blir alltså ett verktyg för 
eleverna att nå ut till andra människor och lära tillsammans med dem. I exemplet med 
bloggen kan en skoluppgift ges där varje elev ska skriva ett blogginlägg och ge 
kommentarer till varandra, och kanske även få kommentarer av utomstående. Dessa 
kommentarer kan innehålla konstruktiv kritik om blogginlägget, både innehållsmässigt 
och språkligt, vilket eleven tar till sig, bearbetar mentalt och lär sig något av.  
 
Csikszentmihalyis teori om flow är viktig för allt sorts lärande och 
undervisningssituationer. För att uppnå flow, som innebär att individen är helt 
koncentrerad, fokuserad och använder sina färdigheter till fullo, krävs stimulerande 
uppgifter som är lagom utmanande. Dagens ungdomar har ofta stora färdigheter när det 
kommer till olika sociala medier och dessa färdigheter borde användas i lärandets tjänst, 
för att eleverna ska tillgodogöra sig nya kunskaper. Får eleverna använda redskap som de 
behärskar väl, exempelvis bloggar eller Facebook-inlägg, kan de lättare ta sig an 
utmanande uppgifter och uppnå ett flow. De får möjlighet att använda sina färdigheter om 
sociala medier till fullo. Närmar man sig eleverna utifrån deras förutsättningar minskar 
risken för att de känner att uppgiften att för svår och därmed upplever ångest, vilket inte 
är positivt för lärandet. 

 

7.6 Funderingar inför framtiden 
 
Det vi har bedrivit är närmast grundforskning då den undervisningsmässiga aspekten av 
de sociala medierna är tämligen outforskad akademiskt.  
 
Vi fann i våra undersökningar att det finns aspekter av ämnet som man kan undersöka 
närmare t.ex. vilken nivå man som pedagog bör lägga sig på när man använder de sociala 
medierna i undervisningen. Är det bäst när det fungerar som ett komplement eller ska det 
genomsyra varje aspekt av undervisningen? Den här funderingen fick vi efter att ha 
studerat de tre olika pedagogerna och deras helt olika strategier när det kommer till de 
sociala mediernas integration i undervisningen.  
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8 Ordlista 
 
Alexa: Det är ett amerikanskt Internetföretag som mäter trafiken på Internet. 
 
Bloggy.se: En så kallad mikroblogg i stil med Twitter. Varje blogginlägg får vara högst 
140 tecken.  
 
Communities: Med communities menas nätmötesplatser. 
 
Digital Natives: De som är uppväxta med Internet.  

E-zines: En påhittad elektronisk tidning som ofta tar upp aktuella ämnen. Det kan vara 
ironi om nyheter eller handla om tabubelagda tekniska detaljer såsom dataintrång. 

HTML-skrift: En skrift som bestämmer hur en hemsida på Internet ska se ut. 

Ipod: iPod är en bärbar mediaspelare som kan spela ljud och bilder. 

Levla: Gå upp i nivå. Vilket innebär att ens digitala karaktär i spel som exempelvis WoW 
blir starkare och får fler förmågor.  

Länka: Då man hänvisar till andra Internetsidor. 
 
MMO: Massively Multiplayer Online. Ett stort antal spelare möts i online-spel, 
exempelvis World of Warcraft.  

Myspace: Det är en en engelsk nätmötesplats riktat till framförallt musikintresserade. 

Online journals: Tidskrifter och tidningar som går att läsa på Internet. 

Plugin-program: Ett plugin-program används av webbläsaren för att kunna använda och 
komma åt vissa Internetsidor. 

Podcasting: Podcasting är en metod att utge ljudfiler eller filmer på Internet. 

StajPlejs, Lunarstorm och Playahead: Nätmötesplatser riktat till framförallt unga 
människor.  
 
Spotify: En online musiktjänst där man kan lyssna på musik gratis över Internet genom ett 
program. 
 
Video on demand: Utsändning av TV-program och filmer genom ett nätverk. Tanken är 
att man själv kan välja när man vill titta på dessa gratis och betaltjänster. 
  
www.cnn.com: Den amerikanska nyhetskanelens CNN:s hemsida. 

http://www.cnn.com/
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10 Bilaga 1 

 
Elevenkät över användandet av sociala medier i och utanför 
skolan 

 
1. Jag är:  
 
Tjej           Kille 
 
2. Jag går i år.............. 
 
3. På fritiden använder jag mig av följande medier (stryk 
under):  
 
Facebook       Twitter     Blogg     Youtube      Onlinespel där jag 
spelar mot andra RSS-flöden Annat (andra communities, Wiki, 
RSS-flöden) 
 
Jag använder inget av medierna 
 
4. Ungefär hur många timmar per vecka använder jag 
ovanstående medier: 
 
0 timme-1 timme (eller mindre)     2-5 timmar     5-8 timmar    8-11 
timmar      
 
11-14 timmar    14-17 timmar    17-20 timmar      20-23 timmar     
 
23-26 timmar    26-29 timmar    29-32 timmar    Mer än 32 timmar 
 
5. Har någon av dina lärare någon gång använt de sociala 
medierna i undervisningen? Om svaret är ja, ange vilka 
medier som användes.  
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Svar: 
 
 
 
 
 
6. Om du svarade ja i fråga 5, på vilket sätt har dina lärare 
använt sig av de sociala medierna  i undervisningen? 
 
Svar: 
 
 
7. Tycker du att de sociala medierna borde användas i 
undervisningen? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
8. Vilka fördelar och nackdelar tror du att det finns med att 
använda något av de sociala medierna i undervisningen? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Stefan & Oscar 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärare 

-Använder du dig av de sociala medierna privat? 

-Använder du dig av de sociala medierna i din undervisning? 

-Hur ser dina elever på att använda de sociala medierna i undervisningen? 

-Vad finns det för fördelar med att använda de sociala medierna i undervisningen? 

-Vad finns det för risker och hinder med att använda de sociala medierna i 

undervisningen? 


