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Sammanfattning 

Mot en bakgrund av bland andra Vygotskijs teori om lärande via interaktion och samtal undersöker 

uppsatsen hur ett didaktiskt verktyg för användandet av Facebook kan se ut. Verktyget utarbetades 

utifrån tidigare forskning och teorier inom området. Delarna av verktyget uppmanar elever att 

använda en Facebookgrupp för lärarkontakt, diskussion, fildelning och återkoppling.  Uppsatsen 

granskar även gymnasieelevers reaktion på verktyget vid undervisning och utvärdering. I våra 

intervjuer och enkäter framkommer att Facebook i skolan uppskattas olika beroende på hur stort 

behov eleverna har av kontakt med läraren utanför klassrummet men även att det finns hinder för att 

använda Facebook i skolsammanhang. Dels uttrycker eleverna rädsla för att det ska uppfattas 

negativt av andra elever att de frivilligt diskuterar skolarbete. Dels att elever inte känner att skolan 

hör hemma på just Facebook. Många elever uppskattar funktionerna men inte Facebook som arena. 

Sålunda föreslår vi Facebook som ett komplement till lärportaler där Facebook står för snabb 

information men att diskussionen och feedbacken sker i andra icke-kommersiella forum om så 

eleven önskar. Om tekniken ska vara gynnande för läroprocessen måste eleven själv enligt oss, vara 

med och påverka hur den ska användas för att försäkra att tekniken är produktiv och effektiv för 

eleverna och skolan. 

Nyckelord 

 

Sociala medier, Facebook, Vygotskij, elevers synvinkel, utformning av pedagogiska verktyg, 

Intervju, enkät, didaktik. 
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1 Inledning 

Som lärarstudenter vid Uppsala universitet har vi under utbildningen sett internetportalernas intåg 

och användande i universitetsvärlden. Vid starten nyttjade institutionerna olika lösningar med 

relativt låg kvalitet där vi studenter kunde dela våra arbeten och hämta dokument. Dessa lösningar 

kom att ersättas av ”studentportalen”. Detta är ett medieforum där studenter kan mejla, dela, söka, 

till viss del diskutera, information om sina kurser och undervisningen. Trots denna möjlighet är det 

vår erfarenhet att många studenter använder sig av Facebookgrupper för att organisera sitt arbete 

och dela information med varandra. Som synes är alltså en del universitetsstudenter av åsikten att 

Facebook lämpar sig för informationsdelning. Vi undrar om åsikten även gäller för gymnasieelever 

och om Facebook kan användas på ett mer systematiskt sätt i undervisningen. 

 

Aktuella siffror visar att barns och ungas hemmiljö och föräldrars utbildning är viktigare än 

någonsin för skolresultaten. I en nyligen publicerad rapport har välbärgade bostadsområden 

jämförts med fattigare och resultatet visar att miljön och resurserna unga har att tillgå utanför 

klassrummet skapar nya klasskillnader (Tottmar, 2012). Författaren till rapporten, Ann-Marie 

Lindgren menar att pedagogiken påverkar resultaten men det verkar som att skolans socio-

ekonomiska och geografiska läge, det vill säga föräldrars utbildning och resurser utjämnar 

skillnader mellan skolor med skild pedagogik. Geografisk position är alltså på sätt och vis viktigare 

än pedagogisk syn och tillämpning. Eftersom valbarheten inom skolan har ökat utnyttjas systemet 

av föräldrar för att flytta barn till skolor där de kan dra nytta av den högpresterande kulturen. Skolor 

i fattigare områden förlorar då de viktiga förebilder som för elevgruppen framåt mot 

kunskapsmålen.  

 

För att motverka dessa klyftor föreslår Lindgren att politikerna tar itu med de generella klyftorna i 

samhället samt satsar på lärartäthet och läxhjälp (Tottmar, 2012). Samtidigt som elevernas 

akademiska resultat allt mer bestäms av hemmiljön arbetar lärare enligt Lärarförbundet för mycket 

med att administrera och kartlägga elevernas framsteg i förhållande till undervisningen (Sundström, 

2012). Jan Björklund håller med om att lärarnas fokus ska ligga på undervisningen och 

administrationen ska gynna denna. Enligt Björklund har det blivit en skev arbetsfördelning och 

lärarens jobb är att se till att eleverna uppnår sina utbildningsmål. På grund av detta har regeringen 

tillsatt en utredning för att se hur lärarnas administration kan minskas så att lärarnas tid frigörs för 

att stödja eleverna. (Sundström, 2012) 
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Slutsatsen vi drar från informationen i ovan nämnda artiklar är att det viktiga lärandet utanför 

klassrummet behöver mer resurser och att lärare behöver en enklare, effektivare dokumentation 

samt vara mer tillgänglig för eleven även utanför klassrummet. Genomsnittssvensken använder 

olika medier cirka sex timmar per dag (Carlsson, 2012, s. 19). Detta antal timmar har inte förändrats 

mycket över de senaste decennierna men vilka medier som används har påverkats stort i och med 

tillgängligheten till internet (Carlsson, 2012, s. 85). Nio av tio tolvåringar har en egen dator och 15-

24 åringar är online i snitt två och en halv timmar om dagen och denna trend håller i sig senare i 

livet (Carlsson, 2012, s. 38, 40). Nio av tio i åldrarna 12-31 använder sig av sociala nätverk som 

Facebook och 69% av dessa använder det dagligen (Carlsson, 2012, s. 63). Trenden är tydlig, unga 

finns på sociala nätverk och använder det ofta. Dock är detta inte något skolan kan ta för givet. 

Enligt statistiken används de sociala nätverken mycket olika av populationen (Carlsson, 2012, s. 

111). 

 

Vi är intresserade av att undersöka hur sociala medier och i detta fall Facebook kan erbjuda 

kommunikationslösningar som kan gynna lärandet genom att göra skolans nätverk mer tillgängligt 

för eleven utanför klassrummet. Genom sociala medier kan eleven nå läraren mer direkt, diskutera 

med klasskamrater, delta i kreativa övningar, dela media och undervisningsmaterial (Ekberg, 2012, 

s 36f). Då många elever redan använder Facebook är det som lärare enkelt att nå dem genom detta 

forum istället för att skapa nya där eleven inte redan är aktiv. På så sätt blir det mer effektivt för 

skolan att nå eleven via ett existerande forum som eleven är välbekant med (Ekberg, 2012, s 6f). 

Som ovan nämnt kan dock skolan inte kräva att eleven har ett Facebook konto och använder detta 

varje dag. Facebook ska alltså ses som ett komplement till en ordinarie lärportal. Fördelarna med att 

använda Facebook är alltså såväl elevernas närvaro samt mediets snabba utveckling. Lärportaler är 

sällan speciellt interaktiva och är ofta omoderna, det vill säga består av gammal teknik samt är 

långsamma i sin utveckling. För att motivera elevernas deltagande behöver tekniken vara aktuell, 

användarvänlig och möjliggöra eleven en roll som medproducent av innehållet (Ekberg, 2012, s 

34,38). Många lärare använder idag Facebook som digitalt hjälpmedel i kontakten med eleven. Vi 

undrar om skolan kan ta steget längre och ta tillvara på den potential som finns för inlärning och 

socialisation med Facebook på ett mer systematiskt sätt. 
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2 Bakgrund 

Modern teknik 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan som trädde i kraft 2011 uttrycker skolverket att eleverna 

ska utveckla förmåga att uttrycka kunskap samt uppfattningar med hjälp av modern 

informationsteknik (GY11, 2011 s 143).  Detta tolkar vi som exempelvis användandet av 

forumsidor och andra sociala medier. Facebook är ett sådant och enligt statistiken som vi hänvisar 

till i inledningen ett mycket välanvänt forum (Ekberg, 2010 s 3). Denna moderna 

informationsteknik, det vi tolkar som bland annat sociala medier, ger möjlighet för eleven att bli 

medproducent av det innehåll som behandlas, de är med och sätter agendan och undervisningens 

riktning. Demokratiska arbetsformer är något som ska prioriteras enligt läroplanen och möjliggörs 

med hjälp av sociala medier (Ekberg, 2010 s 32,192. N2011.12 s. 5, 9). Facebook samlar stora 

informationsflöden på ett ställe. Ju mer eleven använder funktionerna för att interagera med 

omvärlden får eleven tillgång till denna information. Genom denna tillgång kan eleven påverka 

vilken information som finns via egna inlägg eller annat deltagande. Niklas Ekberg menar att det 

bemyndigar eleven. Detta stimulerar till lust att lära, social gemenskap och kan omkullkasta satta 

hierarkier som annars styr agendan i klassrummet. Kursplanen för samhällskunskap i gymnasiet 

syftar bland annat till att eleverna ska lära sig att värdera källor från olika medier, utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt samt lära sig att hantera samhällets ökade informationsflöde. Enligt oss kan 

Facebooks funktion att dela och framför allt samla olika media som text, video och musik skapa ett 

forum där elever kan diskutera dess relevans, riktighet och värde som källa relativt fritt från läraren 

(GY11, 2011 s. 5. Skollagen:2010 kap 15 §2. Skolverket, 2011 s. 1).  

 

I regeringens mål för hur Sverige ska använda digitaliseringens möjligheter ses skolan som en 

viktig arena där eleven ska få en digital kompetens. Detta betyder konkret att eleven ska bli 

anställningsbar i ett digitaliserat Sverige eller kunna starta ett eget företag. Därför vill regeringen att 

skolan ska erbjuda en tidsenlig utbildning med moderna läroverktyg. Genom digitala medier blir, 

enligt regeringen, demokratin mer tillgänglig för medborgarna, den stärker friheten och kan främja 

kreativitet. Skolan kan alltså påverka elevernas framtida samhällsengagemang med hjälp av 

aktualiseringen i den digitala världen och regeringen menar att skolan ska se till att alla som vill 

använda digitala media ska kunna det (N2011.12, 2011, s. 6ff). 

 

Ett eventuellt problem med att använda Facebook i undervisningen är att mediet och allt material 

ägs av ett kommersiellt företag. Detta kan äventyra elevernas produktions integritet på så sätt att det 
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kan spridas och behandlas på ett sätt eleven själv inte önskar. Så även om Facebook ger eleverna en 

chans att producera undervisningsinnehåll kan också detta nyttjas av andra utan att eleven har 

kännedom eller gett samtycke. 

 

Fostran 

I läroplanen, regeringens digitala agenda för Sverige, skollagen och tidigare forskning ser vi 

möjligheten att argumentera för användandet av Facebook i skolan som modern teknik och ett 

socialt medium. Men det finns inte bara fördelar som för eleven framåt i lärandet det finns även en 

fostransaspekt av att använda ny teknik i skolan. Som tidigare nämnts ska skolan förmedla en 

digital kompetens men de värden skolan ska förmedla ska också översättas till digital undervisning. 

Att bemöta andra med respekt, förståelse och medmänsklighet är lika viktigt på internet som i den 

fysiska verkligheten. Nätmobbning och kränkningar på internet är vanligt och skolans kunskaper 

och resurser räcker inte till för att stävja fenomenets utbredning (Novus, 2012). Genom lärarens och 

skolans närvaro på internet kan läroplanen få utrymme även på denna arena. Skolan är enligt 

läroplanen en mötesplats där eleven ska få möjligheten att ta ansvar och utveckla socialkompetens 

samt självförtroende och idag är dessa kompetenser högst synliga och nödvändiga även på internet 

(GY11, 2011 s. 5,7). Skollagen menar vidare att skolan ska främja ett aktivt deltagande i 

samhällslivet och att arbetet tillsammans med andra kan gynna individen (Skollagen:2010 kap 15 

§2). I en av skolan skapad, trygg digital miljö ska eleven få möjlighet att nå upp till de mål läroplan 

och kursplan ställer på eleven och kunna ge uttryck för sin identitet utan att bli dömd eller 

påhoppad. Digital teknik, internet och sociala medier är en möjlighet för lärande som behöver 

konkreta regler enligt forskaren Elza Dunker (GY11, 2011 s. 5. Lindström, 2009). 

 

Inlärningsmöjligheter 

Vi har hittills visat att skolans styrdokument förespråkar användningen av digital och modern 

informationsteknik och att en av anledningarna är behovet av att förlänga skolans fostransuppdrag 

att omfatta den digitala arenan. Men det finns också möjlighet för undervisning att uppnå 

kunskapsmålen med hjälp av ett medium som Facebook. Inom gymnasiekursen, samhällskunskap 

1a1 finns kunskapsmål angående ämnet privatekonomi. Som undervisande lärare skulle vi kunna 

använda oss av Facebook för att dela relevanta artiklar, dokumentärer och musik inom ämnet för att 

ge eleverna en begreppsapparat. Detta kan ge en grund för diskussion på Facebook eller i 

klassrummet. På detta sätt nyttjas Facebooks funktioner för att entusiasmera och informera om 

källor relevanta för kunskapsmålen.  
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Läroplanen för gymnasieskolan menar att lärare har skyldighet att fortlöpande informera eleven om 

dennas framgångar och utvecklingsmöjligheter (GY11, 2011 s. 15). Facebooks direkthet i samtal 

kan utnyttjas för detta syfte, där kan informationen ges, diskuteras och granskas vid senare tillfälle 

för ytterligare feedback. Eftersom Facebook tillåter både öppen och sluten kommunikation kan 

informationen delges eleven privat utan att ta lektionstid till individuella samtal. Facebook är 

naturligtvis inte en ersättare för utvecklingssamtal men kan vara ett verktyg för det fortlöpande 

utvecklingsarbetet. Funktionen att ge individuell information digitalt kan också användas för att 

individualisera undervisningen. Eleven kan få separat feedback eller kompletterande arbetsuppgifter 

för att nå sina egna mål som lever upp till läroplanens mål att undervisningen ska vara aktuell för 

individen och anpassas till dennas förmåga, intressen samt programinriktning (GY11, 2011 s. 6. 

N2011.12 s. 5). Facebookkommunikationen kan ses som ett ytterligare verktyg för att nå eleven 

utanför klassrummet men kanske framför allt för eleven att nå läraren om frågor om hemuppgifter 

(N2011.12 s. 5). Eleverna har i forumdiskussioner och andras informationsdelning en utmärkt 

möjlighet att lära sig i form av erfarenhet och interaktion (Ekberg, 2012 s. 95). 

 

Undersökningens relevans 

Mot denna bakgrund har vi visat på relevansen av att använda sociala medier i undervisningen 

såsom Facebook. Oavsett vad teorin eller forskningen säger, är dess framgång beroende av 

elevernas villighet att delta i att lägga till Facebook som arena för skolan. Det kan finnas många 

orsaker till en elevs motvilja. Till exempel privatlivet och fritidens uppfattade helgedom som fri 

från formella skolkrav. Även näthatande, upplevda hierarkier, självförtroende och självcensur kan 

motivera eleven att inte bidra med skriftliga inlägg.  

 

I tidigare forskning av sociala medier i skolan har lärare och skolkuratorer förfrågats om sin 

uppfattning. I vår efterforskning inför detta arbete har aldrig elever tidigare tillfrågats om sin syn på 

sociala medier och skolan. I en avhandling från Luleå universitet rörande lärares syn på ämnet 

efterfrågas forskning rörande just detta då det är en tydlig brist i forskningsfältet (Ekberg, 2012 s. 

216). Därför ämnar vi inom ramen för detta examensarbete försöka utarbeta, testa och utvärdera ett 

verktyg för hur Facebook kan användas i skolan samt granska elevernas syn på detta verktyg. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Om lärandeprocessen 

Lärandeprocessen har enligt Säljö (2010) förändrats under historien till att idag innefatta 

informationsteknik vilket medför att eleven aktivt kan hitta information från andra eller själv söka 

efter den. Detta har utmanat den traditionella undervisningen. I denna förmedlar läraren relevant 

information till en passiv elev vars informationskälla är en lärobok. Lärobokens information tar ofta 

lång tid att uppdatera och kan därför i vissa fall vara irrelevant. Detta i kontrast till 

informationsteknikens snabba uppdateringsförmåga. Det gör att skolan inte längre har ensamrätt på 

lärandeprocessen (Säljö, 2010, s. 56, 58f). Informationsflödet kommer i varierande form och det har 

bidragit till att eleverna behöver vara aktiva då det är de själva som måste hitta och tolka relevant 

information genom skolarbetet såväl som på fritiden (Säljö, 2010, s. 60).  

 

Ekberg (2012) diskuterar lärandeprocessen i sin avhandling ”Lärares möten med sociala medier" 

och menar som Säljö (2010) att den har förändrats då informationsteknik och sociala medier 

används som verktyg. Det är inte endast text som eleven möts av, utan även bilder och musik. Det 

är viktigt att poängtera att i och med sociala mediers intåg har den förmedlande undervisningen inte 

försvunnit helt utan det har endast möjliggjort att fler metoder för undervisning har kunnat 

användas. Sociala medier som verktyg i lärandeprocessen har även möjliggjort att en publik 

tillkommit för elevproducerat material. Detta har i sin tur medfört en medvetenhet om den sociala 

aspekten i elevernas beteende vilket kan höja motivation att prestera (Ekberg, 2012, s. 94f, 121). 

Ekberg (2010) menar vidare att lärandeprocessen förändras med sociala medier som verktyg på så 

sätt att den lösrycks från ett beroende mellan rum och tid. Den sker inte längre endast i klassrummet 

och under en specifik tid, ett antal timmar under veckan, måndag till fredag. Lärande, så väl 

oorganiserat som skolundervisning kan nu ske i olika sammanhang skilda från klassrummet 

(Ekberg, 2012, s.101).  

 

Selwyn (2009) diskuterar lärandeprocessen och ser positivt på användningen av sociala medier som 

verktyg. De sociala medierna möjliggör nya plattformer för inlärning, både formellt och informellt 

då de möjliggör utbyten av kunskap. De sociala mediernas interaktionsmöjligheter kan ge elever 

möjlighet att gemensamt ta itu med problem som kan uppkomma under studierna (Selwyn, 
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2009:158). Ekberg (2012) visar att samtidigt som sociala medier, när de används som verktyg i 

lärandeprocessen, har många fördelar såsom sociala interaktioner och ett ökat samarbete har de 

även nackdelar. Det kan bli överväldigande för eleverna då informationens utformning inte är 

enhetlig som tidigare samt att det kan erbjuda en chans för eleverna att utföra free-riding. 

Enhetligheten förändras så till vida att den information som söks inte alltid finns på samma plats 

eller inom samma kontext (Ekberg, 2012, s. 101). Free-riding diskuterar Malmberg (2006) i sin 

avhandling "Kunskapsbygge på nätet: en studie av studenter i dialog" om gruppdiskussioner på 

internet. Free-riding definierar författaren (2006) som en situation som uppstår då en gruppmedlem 

anser att gruppen kan lösa en uppgift utan dennes hjälp men samtidigt drar nytta av det som andra 

gruppmedlemmarna tillför. Det medför att gruppen når resultat utan allas deltagande och alla får 

inte del av samma kunskapsbildning då eleverna som utför free-riding inte är en del av 

lärandeprocessen (Malmberg, 2006, s. 237).  

 

3.1.2 Om teknikens roll i skolan 

Ekberg (2012) menar att en avvägning av för- och nackdelarna med användningen av sociala 

medier är något som varje skola får göra innan användning. Samtidigt som sociala medier anses 

främja social interaktion menar Ekberg (2012) att det tillkommer risker för eleverna då de 

publicerar på sociala medier. Den mest uppenbara är att publikationen inte längre är under elevens 

kontroll (Ekberg, 2012, s.121f). Om en avvägning inte görs, finns det risk att endast teknikens 

fördelar för skolan framhävs och att dess nackdelar hamnar i skymundan. Dessa fördelar menar 

Ekberg (2012)  kan medföra att vissa skapar sig uppfattningar om teknikens möjligheter, och om 

implementering av tekniken genomfördes skulle det möjliggöra en utveckling av skolverksamheten. 

Tekniken riskerar alltså att glorifieras. Detta benämner Ekberg (2012) som det teknikdeterministiska 

perspektivet. Istället menar Ekberg att tekniken bör anpassas till de behov som redan finns i skolan 

och som behöver tillgodoses. Trots detta innehar många föreställningen om en framtida 

skolutveckling då ny teknik ställs till skolornas förfogande och revolutionerar skolan (Ekberg, 2012, 

s.14,210). 

 

Även Selwyn (2010) diskuterar teknikens roll i skolan och föreställningarna om teknikens 

revolutionerande makt. Författaren (2010) menar att många forskare enbart har fokuserat på 

teknikens möjliga revolutionerande roll i skolan och sett tekniken utifrån hur och varför den skulle 

kunna förbättra läroprocessen för eleverna. Istället menar författaren (2010) att verkligheten ofta 

skiljer sig från den tänkta roll tekniken skulle kunna få i undervisningen. Många gånger är det andra 
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förhållanden än undervisningen som är avgörande för huruvida tekniken används eller inte i skolan. 

Några av dessa avgörande förhållanden kan vara politiska, kulturella eller ekonomiska. Därför 

menar Selwyn (2010) att fokus för teknikens roll i undervisningen bör ligga på vilka behov som 

finns (Selwyn, 2010, s. 66ff). Malmberg (2006, s. 11) diskuterar likaså teknikens roll i skolan och 

fastställer att först då tekniken börjar användas i skolan, bestäms dess roll för lärandeprocessen och 

huruvida den främjar eller begränsar lärandet.  

 

3.1.3 Om Digital Natives och Digital Immigrants 

Prensky (2001) menar att teknologin har medfört en ny revolutionerande lärandeprocess för dagens 

elever som det är viktigt att skolan anpassar sig till.  Elever idag har växt upp med en teknologisk 

utveckling som präglat deras utveckling starkt. Detta har påverkat deras tankesätt samt hantering av 

information på ett sätt som inte har existerat tidigare. Prensky (2001) förklarar detta med att Digital 

Natives söker information i första hand på internet istället för i böcker, de vill att allt ska ske snabbt 

och de kan snabbt sammanställa information från diverse källor.  Nu sker lärandeprocessen snabbt, 

lekfullt och mutli-tasking är ett vanligt inslag. Benämningen på dessa elever är Digital Natives då 

de har fötts in i teknikens generation. Övriga personer som inte växt upp med teknologin på samma 

sätt benämns som Digital Immigrants. Prensky (2001) menar att Digital Immigrants’ lärandeprocess 

skiljer sig från dagens Digital Natives då den i större utsträckning skedde sakta och stegvis. Digital 

Immigrants måste lära sig detta nya teknologiska språk, vilket kommer ta tid. Dock kommer Digital 

Immigrants aldrig uppnå samma kunskapsnivå som en Digital Native. Då det är Digital Immigrants 

som undervisar i dagens skola och som ser på kunskap på ett annat sätt sker det en krock i skolan. 

Enligt Prensky är det därför viktigt att skolan ser över teknikens möjligheter och låter eleverna 

själva skapa och forma sin kunskap (Prensky, 2001, s. 1ff). 

 

Niklas Ekberg (2012, s.23) presenterar begreppet Digital Natives i sin avhandling på ett mer 

nyanserat sätt. I relation till forskning inom ämnet menar Ekberg att begreppets betydelse för ungas 

teknologiska särställning är mer komplicerad. Det kan argumenteras för att en ny generation unga är 

än mer anpassade att använda och förstå tekniken då de nu växer upp med sociala medier som 

vardagligt verktyg. Detta till skillnad från dem födda på 1980-talet som växte upp med internet utan 

inslag av dagens sociala medier. Men enligt Ekberg är klyftan mellan dem som växer upp med 

tekniken och dem som lär sig den senare inte så stor . Selwyn (2009) beskriver enligt Ekberg 

begreppet Digital Natives som; 
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 "... en diskursiv konstruktion, snarare än empiriskt grundat, vars syfte är att styra över den digitala 

samtidens och framtidens utformning" (Ekberg, 2012 s.24). 

 

Selwyn enligt Ekberg menar alltså att Prensky (2001) misslyckas att förklara begreppet 

vetenskapligt och att han använder det för att styra över diskursen snarare än förklara den. Studier 

från så sent som 2009 visar enligt Ekberg (2012, s. 24) att Digital immigrants kommer ikapp de 

yngres internetanvändande och extra mycket så i Sverige. Det är inte ålder som avgör användandet 

av den nya tekniken utan utbildningsnivå, erfarenhet och manlig könstillhörighet. Utifrån detta drar 

Ekberg slutligen slutsatsen att det inte går att beskriva unga som Digital Natives, en homogen grupp 

– en grupp superanvändare. Ekberg (2012) menar att tekniken är formad av det sociala klimatet och 

att lärare bör utforma sina pedagogiska verktyg utifrån dessa premisser; elevgruppen är inte 

homogen och tekniken speglar samhället. Detta på så sätt att de behov samhället upplever sig ha av 

tekniken också realiseras i nya tekniska lösningar. På så sätt kan Ekberg argumentera för att 

tekniken speglar samhällets behov. 

 

 

3.1.4 Om lärande via internet och sociala medier 

Ekberg (2012) diskuterar lärande via sociala medier och menar att sociala medier ofta har ett 

informellt, lätthanterligt språk som elever är vana vid. Det i sin tur medför att eleverna lättare kan 

kommunicera med sina lärare. Läraren kan även lättare följa sina elever då alla är på en plats och 

därmed få till stånd en kontinuerlig uppföljning och ett bättre individuellt stöd. Ett exempel är 

bloggen.  Eleverna får även möjlighet att använda andra medier såsom bild och ljud för sina 

presentationer vilket underlättar deras kommunicering av kunskap till lärarna. Ekberg pekar på den 

kreativa aspekten som berikas av sociala medier och menar att det fördjupar lärandet då de själva 

får välja hur de ska redovisa uppgifter (Ekberg, 2012, s. 196f, 199f). Lärandet utvecklas genom 

användandet av sociala medier då texter finns till förfogandet för elever att tolka, diskutera samt 

jämföra och de kan därmed fördjupa sina förmågor att argumentera och värdera (Ekberg, 2012, s. 

205). Sociala medier inbjuder dessutom eleverna att bli producenter. Eleverna får genom funktionen 

som producent av sociala medier inflytande över vad som blir relevant för undervisningen då 

användandet är beroende av elevernas deltagande (Ekberg, 2012, s. 18f, 22f). Sociala medier har 

även medfört att det tillkommer ytterligare en social dimension till lärandet utöver den fysiska 

diskussionen i klassrummet. Denna innefattar information som finns tillgänglig på internet, given 

av okända personer och dess diskussioner om olika erfarenheter. Sociala medier har möjliggjort att 
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den informationen finns kvar och kan hämtas vid senare tillfällen för olika syften av olika personer 

(Ekberg, 2012, s. 94). Denna gränsförskjutning av tid har även skett för rum. Lärande sker inte 

längre endast i klassrummet under en specifik tid utan kan ske från valfri plats så länge en elev har 

tillgång till teknik som når det sociala mediet (Ekberg, 2012, s. 49).  

 

Malmberg (2006) diskuterar i sin avhandling studenters möjliga lärande via internet. Studenterna 

gick en onlinekurs på universitet inom dess lärarprogram och studien pågick under deras första 

termin på universitet. Studenterna hade fått i uppgift att i grupp lösa ett problem genom samtal och 

samarbete. Malmberg (2006) visar hur studenternas engagemang sett ut i olika gruppdiskussioner, 

där två grupper diskuterade djurförsök och en grupp diskuterade avfallshantering och kommer fram 

till att gruppdiskussionerna kan delas in i tre olika kategorier (Malmberg, 2006 s. 11f, 17f, 227, 

225). De tre kategorierna är diskussion, uppgiftsinriktad och kunskapsbildande. Några aspekter som 

var genomgående i alla grupper var ett trevligt och hjälpsamt klimat samt att det inte förekom någon 

kritik mot varandras skrivna delar. Studenterna valde att tro på vad de andra sa utan att ifrågasätta 

det.  

 

Kategorin diskussion präglades av samtal av vardaglig karaktär, korta och snabba uttalanden och 

likaså gällande gensvaret. Studenterna intresserade sig mer för varandras uttalanden än för 

tillgängligt kursmaterial. De fokuserade på att förbättra varandras uttalanden. Forumet erbjöd en 

trygg miljö som bidrog till diskussionerna. Detta menar Malmberg (2006), medför att kunskap 

bildas. Dock refererade inte studenterna till någon annan källa än sig själva. Det skedde inget 

strukturerat sökande efter kunskap utan det viktiga för studenterna var att alla i gruppen skulle klara 

godkänt.  

 

Studenterna som deltog i forumet som Malmberg (2006) kallade kategori uppgiftsinriktad, ansåg att 

kunskap kom från auktoriteter och inte elevkollegor. Kursinstruktionerna följdes slaviskt. 

Studenterna ansåg att endast använda sig av kursmaterialet var produktivt samt effektivt. Då 

studenterna yttrade sig var innehållet hämtat från kursmaterialet. Hela samtalet i forumet styrdes 

med målet att slutföra uppgiften. Studenterna använde sig inte av varandras yttranden utan varje 

uttalande i detta forum uttalade en enskild åsikt. Detta medförde att kunskapsbildning inte skedde 

gemensamt utan varje deltagare utförde ett enskilt arbete som sedan sattes samman till uppgiften.  

 

Den tredje och sista kategorin, den kunskapsbildande karaktäriserades av vikten studenterna lade på 

referenserna. Studenterna i forumet ansåg att både studentkollegorna samt auktoriteter var 
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värdefulla källor för deras uttalande. Då studenterna yttrade sig var uttalandena både väl 

genomtänkta och väl refererade. Studenterna uttalade inte sig ofta men detta gav enligt Malmberg 

(2006) studenterna tid för reflektion och förberedelse för senare uttalanden. Studenterna i detta 

forum skrev långa uttalanden som antingen fick medhåll eller kritiserades. Elevernas 

kunskapsprocess beskrev Malmberg (2006) som genomtänkt då elevernas uttalanden var 

välgrundade i olika källor och detta bidrog till en ökad förståelse i gruppen (Malmberg, 2006, s. 

225ff).  

 

Detta kan ses i relation till Selwyns (2009, s. 159f) studie som undersökte vilken roll Facebook och 

dess sociala ”kommunikationsvägg" hade i förhållande till studenters universitetsstudier. Selwyn 

(2009) menar att Facebook visade sig användas för att; bibehålla relationer som redan innan var 

fastställda mer än för att skapa nya kontakter men även för att uttrycka negativa känslor såsom att 

kritisera lärare eller för att utmåla sig som en inkompetent student framför de övriga studenterna. 

Facebook kan enligt författaren (2009) därmed tolkas som ett forum där elever talar med varandra 

på arenor utanför skolan men om skolan. Studenternas kommunikation på Facebook som bestod av 

klagomål och liknande, var enligt Selwyn (2009) sådant som studenter förväntades uttrycka. Denna 

kommunikation som genomfördes på Facebook var enligt författaren (2009) identitetsskapande. 

Facebook menar Selwyn (2009)  borde därför ses som en arena där studenterna lär sig att hitta sig 

själva, skapa en identitet som student utefter vad där den sociala och kulturella normen kräver. I 

denna studie krävdes normen att studenter inte skulle visa sig smarta eller positiva till lärare. 

Facebook gav studenterna en plats att avreagera sig, en plats där hierarkin i skolan kunde utmanas 

och motstånd uttryckas. Samtidigt kan man tolka många uttalanden från studenterna som ett rollspel 

som måste utföras. Detta för att skapa en bild av sig själv som en oengagerad, oorganiserad samt 

social människa som inte bara satt hemma och läste. Två idealtyper av studenten upptäcktes, passiv 

och oengagerad samt arg och kritisk (Selwyn, 2009, s. 170ff). 

 

3.1.5 Om läraren, skolan, mobbning och sociala medier 

Cuban (2001, s. 73) har i sin studie av två skolor i USA undersökt lärares användning av datorer i 

undervisningen i relation till den teknologiska tillgängligheten, samt hur stor del av de lärare som 

använde datorer i sin undervisning behöll sina metoder och varför. Skolorna i studien, hade utrustats 

med en dator i varje klassrum till lärarnas förfogande. Lärarna uppgav att då användning av dator 

skedde var vid förberedelse av lektioner. Studien visade att datoranvändningen i 

undervisningssammanhang var minimal. Få lärare använde sig av datorer i undervisningen och de 
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elever som fick uppleva IT-ledd undervisning var få likaså, speciellt i relation till elevantalet i 

skolorna. Studien visade vidare att de lärare som hade anammat teknologin i sin undervisning inte 

hade medfört några betydande förändringar. De förändringar som användningen av datorn medförde 

var att kommunikationen med kollegor och föräldrar underlättades då det blev enklare att nå 

varandra. Internet användes i klassrummet vid några enstaka tillfällen i undervisningen som 

hjälpmedel samt att läraren kunde vid behov få tillgång till nya informationskällor. Endast en 

minoritet av lärarna medgav att datorn hade medfört stora förändringar vad gällde pedagogiken med 

en mer elevcentrerad undervisning, färre föreläsningar och användningen av fler källor än 

läroboken. Cuban (2001) menar dock att det lärarna angav i studien inte stämde då observationer 

genomfördes vid senare tillfällen. Lärarcentrerade föreläsningar med inslag av vissa diskussioner 

var ändå normen i klassrummet. Detta menar Cuban (2001) visar att då lärare använde teknologin 

var det i anpassning till lärarens vanliga undervisningsmetoder. Teknologin medförde inte några 

förändringar i lärarnas undervisning. Det finns två orsaker till detta beteende enligt Cuban (2001). 

Den ena var tidsbrist för att undersöka relevansen för ens undervisning och den andra var att övning 

i att använda den nya tekniken inte gavs vid de tillfällen då det behövdes (Cuban, 2001, s. 85, 90ff). 

Cuban (2001, s. 98) hittade ingen korrelation mellan låg användning av teknologi i undervisning 

och kön, erfarenhet eller ålder på läraren.  

 

Även Säljö (2010) diskuterar lärarens syn på införandet av informationsteknik och sociala medier i 

undervisningen och menar att skolan och lärarna varit motvilliga att implementera det av flera 

orsaker. En orsak som anges är att det utmanar inte bara traditionella undervisningsmetoder utan 

även traditionella inlärningsmönster som skolan som institution är baserad på. Traditionella 

inlärningsmönster innebär att eleven får förberedd och sammanställd information av läraren som 

eleven ska lära in utantill. En annan orsak är att de sociala mediernas intåg har förminskat 

lärobokens makt som läraren har förlitat sig på i sin undervisning (Säljö, 2010, s. 56, 58f).  

 

Ekberg (2012) diskuterar lärarens syn på sociala medier i skolan, dock ger han en mer mångsidig 

bild av läraren än Säljö (2010). Även Ekberg lyfter lärarnas motvilja för sociala medier och vad det 

innebär, inte bara för dem själva utan även för eleverna. Vissa lärare menar att de sociala mediernas 

öppenhet kommer resultera i att elever inte kommer våga producera eller publicera något av rädsla. 

Andra lärare fokuserar mer på att eleverna kan bli motiverade i sitt skolarbete då de ges möjlighet 

att publicera material som finns men inte syns. Lärare är skeptiska till användandet av sociala 

medier då det blir tydligt vilka elever som har olika svårigheter samt att de kan bli tämligen utsatta 

av de andra eleverna. Samtidigt menar andra lärare att sociala mediers erbjudanden om ett förenklat 
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språk och utbudet av ljud och film kan hjälpa elever som har svårigheter, då textmassan kan 

kombineras med andra media (Ekberg, 2012, s.143f, 200). I likhet med Säljö (2010) visar Ekberg 

(2012) på lärarens motvilja mot sociala medier då det innebär att makt förflyttas från läraren till 

eleven. Eleven får mer att säga till om gällande såväl strukturer som innehåll samtidigt som läraren 

får det svårare att överblicka ordningen, strukturen samt elevernas produktion (Ekberg, 2012, s.182, 

219). Ekberg (2012, s.213) diskuterar att lärares oro över möjligheterna till kränkningar och 

mobbning som existerar på nätet efter ett införande av sociala medier i undervisningen, skulle 

kunna förhindras med hjälp av föräldrar närvarande i det sociala mediet som eleverna använder i 

undervisningen. Lärarnas roll betonar Ekberg som viktig på sociala medier för att motverka 

mobbning och kränkningar (Ekberg, 2012 s. 133). 

 

Ekberg visar även på att lärare ställer sig positiv i relation till införandet av sociala medier i 

undervisningen gällande vissa aspekter. En av dessa är möjliggörandet att följa elever kontinuerligt 

och stödja dem genom hela deras läroprocess vilket inte är möjligt på samma sätt då elever arbetar 

gruppvis i klassrummet. Två andra aspekter är en större chans att upptäcka behov för stöd och 

åtgärder samt en ökad möjlighet till respons till eleven. En ökad respons kommer resultera i att 

eleverna så småningom kommer att kunna ta ansvar för sitt eget lärande då en kontinuerlig respons 

kan bidra till större självinsikt (Ekberg, 2012, s. 196F, 126). Ytterligare en aspekt är att införandet 

kan resultera i en annan elevsyn på skolan än som en tråkig och obligatorisk plats. Sociala medier 

kan föra med sig lust att lära samt ett intresse som inte fanns tidigare. Det kan förhoppningsvis 

också medföra att då arbetssättet förändras till något de är bekanta med, blir skolan också mer 

stimulerande för eleverna (Ekberg, 2012, s. 142).  

 

Ekberg (2012) menar att sociala medier som pedagogiskt verktyg medför att undervisningen blir 

något som eleven kan relatera till då eleven blir delaktig i sitt lärande och kan använda sina 

erfarenheter från sociala medier till skolverksamheten. Då vår framtid även är präglad och till stor 

del beroende av teknik medför det förväntningar på eleverna som kunniga att hantera de framtida 

teknikkraven samt kunna delta och samarbeta för att lösa problem. Det framtida teknikbaserade 

samhället och de sociala mediernas utbredning i undervisningen skapar en utmaning till den 

traditionella synen på lärande som även förändrar synen på kunskap. Ekberg (2012) konkluderar att 

överlag ansåg lärarna i hans avhandling att sociala medier främjade deras undervisningsaktiviteter 

och inspiration samt att de främjade elevens förmåga att förstå, tolka och analysera material 

(Ekberg, 2012, s. 176f).  
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Den tidigare forskningen diskuterar informationsteknik och sociala medier från olika perspektiv och 

sträcker sig från 2001 till 2012. Tidsspannet mellan undersökningarna medför att den tidigare 

forskningen kan ha utvecklats på de områdena. Dock visade det sig att forskningsbidragen från 

2001 fortfarande var relevanta då våra sökningar inom fältet sociala medier visade att dessa 

forskningsbidrag var välrefererade. Selwyn (2009), Selwyn (2010), Säljö (2010), Malmberg (2006) 

samt Ekberg (2012) diskuterade informationsteknik och sociala mediers intåg i undervisningen och 

hur de har förändrat undervisningen och elevernas lärandeprocess. Malmberg (2006) och Ekberg 

(2012) gick dock ett steg längre och diskuterade även problem som kunde uppstå vid införandet av 

informationsteknik och sociala medier i undervisningen. Några av dessa problem var att elever var 

rädda för att exponera sig själva samt möjligheterna till free-riding(Malmberg, 2006 s. 237, Ekberg, 

2012 s. 101). Cuban (2001), Säljö (2010) och Ekberg (2012) diskuterade lärarnas syn på sociala 

medier. Cuban (2001, s. 85,90ff) och Säljö (2010, s. 56,58f) visade att lärarna var överlag negativa 

till införandet av informationsteknik och sociala medier medan Ekberg(2012, s.176f) visade att 

lärarna var överlag positiva till införandet av informationsteknik och sociala medier. Det kan tolkas 

som att lärarna går mot en mer positiv syn på införandet av informationsteknik och sociala medier. 

Malmberg (2006) och Selwyn (2009) utgår ifrån elevernas perspektiv i sina undersökningar. 

Malmberg (2006, s.225f) visar i sin undersökning hur kunskap kunde skapas i gruppdiskussioner. 

Selwyn (2009, s. 159f) valde att inrikta sig mer specifikt i sin undersökning, då författaren 

undersökte universitetsstudenters användning av Facebook i sitt skolarbete. Prensky (2001 s. 1ff) 

myntade och diskuterade begreppen digital native och digital immigrants vilket författaren (2001) 

menade var relevanta för dagens skola. Detta blir kontroversiellt då Prensky (2001)  menade att 

skolan inte tog hänsyn till dagens unga digital natives och att den bör förändras utefter de. Ekberg 

(2012, s 23) diskuterade även detta och författaren (2012) menade att dessa begrepp inte stämde då 

det var andra faktorer som påverkade användningen av tekniken idag. Ekberg (2012 s.24) menade 

att det inte var åldern som avgjorde teknikanvändandet. Den tidigare forskningen diskuterade 

teknikens roll i skolan, elevernas användningsområden på Facebook, hur kunskap kunde ske på 

internet, möjliga förändringar i elevernas lärandeprocess i och med informationstekniken och 

sociala mediers intåg. Dessa var aspekter som forskningen diskuterade och var av relevans för 

utförandet av vår undersökning. Ekberg (2012) visade i sin undersökning lärarnas synpunkter och 

användningsområden av sociala medier. Selwyn (2009) visade universitetsstudenters synpunkter 

och användningsområden av Facebook. Vår undersökning av Facebook som ett pedagogiskt verktyg 

till undervisningen utgick ifrån denna tidigare forskning då undersökningen behandlade 

gymnasieelevers synpunkter och analyserades från den forskning som presenterats här. 
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3.2 Teoretiska perspektiv 

Det huvudsakliga teoretiska perspektiv vi valde att utgå ifrån för denna undersökning var Vygotskijs 

sociokulturella teori som betonar den sociokulturella omgivningen och dess sociala samspel. Teorin 

utgår från att inlärning och utveckling av kunskap sker i sammanhang med kommunikation och 

interaktion. Detta i sin tur medför att en inlärningsprocess startar inom eleverna. Vi valde att utgå 

ifrån denna teori då vi anser att som Vygotskij hävdar, sker lärande i kommunikation med andra. 

Det kan ses i relation till Facebook som är ett socialt media som möjliggör en kommunikation och 

därmed en lärandeprocess. De övriga teoretiska perspektiven, informell och slumpmässig inlärning 

och tid och rum som denna undersökning utgår ifrån är relevanta då Facebook i skolsammanhang 

möjliggör både en informell och slumpmässig inlärning samt en förflyttning av tid och rum då 

inlärning inte längre är beroende av en speciell tid och plats. De följande rubrikerna under detta 

avsnitt tar upp och diskuterar olika aspekter som är relevanta för vår undersökning då de behandlar 

skolan, undervisning, lärarens och elevernas roll för inlärning, vikten av det sociala och kulturella 

för inlärning, relevanta inlärningstyper i relation till Facebook samt tid- och rumsförskjutningen i 

och med introducerandet av Facebook i skolan. 

  

Relationen mellan undervisning och elevens utveckling  

Vygotskij (Lindqvist, 1999) menade att undervisning leder till individens utveckling. I 

undervisningen kommunicerar eleverna med varandra, med läraren, med texter och annat material 

vilket sätter igång en process inom eleverna som leder till lärande och tillgodogörande av 

kunskaper. I det sociala mötet med andra sker således en kunskapsutveckling (Lindqvist, 1999, s. 

273f). Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar vidare att det är viktigt att se till att skapa en under-

visningsmiljö som främjar ett socialt lärande. En undervisningsmiljö som präglas av möjligheter till 

kunskapsutveckling. Därmed är det viktigt att inte fokusera på svagheterna hos eleverna utan fokus 

bör ligga på deras styrkor (Lindqvist, 1999, s. 278).  

 

Lärarens roll 

Enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999) är lärarens roll bland annat att lära eleverna arbeta självständigt 

för att på egen hand skaffa sig kunskap samt använda den. Således är det inte lärarens uppgift att 

endast förmedla kunskap. Lärarens uppgift är istället att skapa en social miljö för eleverna att arbeta 

i. Denna sociala miljö bör kännetecknas av trygghet samt verka främjande för kreativiteten hos 

eleverna. Då eleverna kontinuerligt behöver uppmuntras och deras kognitiva förmågor utvecklas är 

det viktigt att läraren förmår skapa en social miljö som främjar detta. Vygotskij (Lindqvist, 1999) 
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menar att kravet på vilken kunskap läraren borde ha förändras då förutom ämneskunskap, 

allmänbildning är viktigt då vägledning av elever inte är något som läraren kan erhålla endast 

genom sin utbildning (Lindqvist, 1999, s. 235ff). 

 

Kunskap och kulturellt lärande 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) definierar kunskap som resultatet av krav och behov som ställts för att 

klara sig i vardagen och samhället. Genom sociala möten konstruerar människorna den kunskap de 

behöver. Vid det sociala mötet erhålls även viktig historisk kunskap. Den historiska kunskapen 

menar Vygotskij (Lindqvist, 1999) kan människor vid senare tillfällen få nytta av. Kunskap som 

skapas i undervisningen bör vara något som eleven har behov av och kan tillämpa (Lindqvist, 1999, 

s. 216, 221). Vygotskij (Lindqvist, 1999, s. 189) förklarar vidare att kulturen har en viktig roll i 

skolan då även den hjälper människor att orientera sig i vardagen. Därför bör skolan undervisa i hur 

man historiskt har tolkat olika konstuttryck men ännu viktigare är att låta eleverna tolka, uppleva 

och skapa kultur på sina egna villkor. Tolkningen av kulturen enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999) är 

lika relevant för kunskapsbildningen som den historiska kunskapen då kulturen berör människor 

och deras sociala möten (s. 171,184). 

 

Elevers lärande 

För att elevers lärandeprocess ska komma igång hävdar Vygotskij (Lindqvist, 1999) att ett intresse 

måste finnas. Intresset ger eleverna motivation att utföra uppgifter. Vid undervisning av ett nytt 

ämne blir det därför viktigt att väcka ett intresse, annars blir ämnet utan relevans för eleverna. 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) anser att en länk bör finnas till det redan befintliga intresset. Det leder i 

sin tur att nyfikenhet väcks för det nya ämnet. Ämnet blir intressant och eleverna lär sig om det 

(Lindqvist, 1999, s. 55, 58).  Vygotskij (Lindqvist, 1999, s. 78) menar därför att elevernas intressen 

bör tas i åtanke av lärarna när undervisningen ska planeras då styrdokumenten i många fall inte ser 

till elevernas intressen.  

 

Enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999) bör eleverna vara aktiva i sökandet av kunskap då de ska lära sig 

själva. Elevernas kunskap omprövas och utvecklas vid utmaningar och prövningar, därför menar 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) att det är viktigt att elever får pröva och experimentera sig fram i 

undervisningen. Eleverna ska lära sig att utvecklas på ett sätt som möjliggör att de kan skapa en 

relation med det omgivande samhället på sina egna villkor. Detta är viktigt enligt Vygotskij 

(Lindqvist, 1999) då eleverna är sociala varelser som formar sitt medvetande i förhållande till hur 

de uppfattar den sociala omvärlden (Lindqvist, 1999, s. 72ff). 
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Informell inlärning & slumpmässig inlärning 

Marsick & Watkins (2001) diskuterar två andra typer av inlärning än den formella skolinlärningen, 

informell och slumpmässig inlärning. Informell inlärning och slumpmässig inlärning menar 

författarna sker oftast utanför klassrummet, ostrukturerat och ses som en konsekvens av olika 

situationer såsom diskussioner som är viktiga men oförutsedda. Informell inlärning sker oftast i en 

situation som inte är strukturerad som en inlärningssituation och huruvida man lär sig eller inte 

beror på personen/personerna i situationen. Exempel på informell inlärning är samtal där 

reflektioner av erfarenheter diskuteras. Slumpmässig inlärning sker omedvetet och är ofta en 

biprodukt av olika händelser och upplevelser. Exempel på slumpmässig inlärning kan vara att lära 

sig av sina egna och andras misstag samt tolkningar av upplevda erfarenheter (Marsick & Watkins, 

2001, s. 25ff,31). Författarna (2001) menar att dagens teknologi påverkar hur institutioner fungerar. 

Detta i sin tur medför att den slumpmässiga inlärningen, läsning mellan raderna, kommer öka då 

diskussionerna på internet inte är synkroniserade på samma sätt som ett samtal i verkliga livet. Allt 

mer kommer att läras in slumpmässigt då läsning mellan raderna blir vanligare med internets intåg 

(Marsick & Watkins, 2001, s. 32). 

 

Tid och rum 

Tid och rum har historiskt varit bundna till varandra. Giddens (1996) diskuterar begreppet rum och 

menar att det kan ses i synonym med begreppet plats. Tiden kunde under det förmoderna samhället 

inte bestämmas utan sattes i samband med olika platser såsom åkern eller hemmet. Uppfinningar 

som klockan och kalendern hjälpte människor att närmare bestämma tiden utan att direkt vara 

bunden till en plats. Det underlättade att veta när något skulle utföras och inte endast förlita sig till 

platsen. Exempelvis visste man med klockan när det var dags att gå till skolan för att det var ett 

visst klockslag och inte för att man nyligen vaknat. Särskiljandet av tid och rum fullbordades under 

1900 talet i och med globaliseringens kraft. Författaren (1996) menar att kalenderns universella 

giltighet var en händelse som tydligt visar hur tiden skiljdes från rummet. Under det förmoderna 

samhället var möjligheterna för sociala relationer beroende av personernas fysiska närvaro. 

Globaliseringen medförde att sociala relationer nu kunde ske på valfri plats utan en fysisk närvaro. 

Det blev nu möjligt för sociala relationer med personer på annan plats på valfri tid. (Giddens, 1999, 

s. 26ff, 29). 
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4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är tredelat. Del ett går ut på att utifrån tidigare forskning, utbildningsteori 

och skolans styrdokument utveckla ett pedagogiskt verktyg för hur Facebook kan användas i skolan.  

Detta på grund av Facebooks förmåga att möjliggöra och utveckla lärandet utanför klassrummet. 

Den andra delen av vårt syfte är att pröva verktyget i undervisning. Del tre är att utvärdera och 

granska gymnasieelevernas inställning till vårt verktyg samt undersöka deras inställning generellt 

till att använda Facebook i skolan. Utifrån dessa syften hoppas vi kunna säga något om behovet av 

digitala verktyg i skolan, elevernas åsikter om Facebook som sådant samt hur resultatet av 

användandet av vårt verktyg förhåller sig till de teorier det utformats av. Syftet är explorativt i den 

meningen att vi ämnar försöka upptäcka hur och om Facebook passar som användning för lärande i 

skolan samt hur detta användande kan gå till. 

 

4.2 Frågeställningar  

 Hur förhåller sig eleven till lärarens/skolans närvaro på Facebook? 

 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för sökande och utbyte av information angående 

skolarbetet? 

 Vad anser eleven om Facebook som diskussionsforum för inlärning? 

 Hur uppfattar eleven Facebook som verktyg för återkoppling och feedback? 

 Finns det skillnader i attityden till användandet av Facebook som pedagogiskt verktyg 

beroende på kön, grupp, föredragen inlärningstyp? 

 



Hjorter, Tolo 23/62  2013vt00387 

5 Metod 

5.1 Metod för datainsamling  

Som beskrivet i syftet är genomförandet uppdelat i tre moment. Att skapa verktyget, att använda 

verktyget under vår verksamhets förlagda utbildning och att testa verktyget. Vi har valt att utforma 

detta verktyg själva av två skäl. Det första skälet är att det inte finns existerande övergripande 

mallar, som vi funnit för hur Facebook eller andra sociala medier kan användas i skolan. Verktyget 

vi har skapat är ett dokument om hur läraren kan använda Facebook samt vissa förhållningsregler 

för användandet (se bilaga 3). Det andra skälet är att då eleverna själva får testa och sedan utvärdera 

användandet utifrån våra frågeställningar blir det förhoppningsvis möjligt att kunna säga något om 

trender inom området. Användandet blir via verktyget då likvärdigt och olika elevgrupper med olika 

lärare kan använda och analysera samma verktyg men ger oss tillgång till fler respondenter. Om 

elevers tankar kring användandet av Facebook som verktyg skulle utvärderas genom att svara på 

enkätfrågor om hur de tror att de skulle uppleva den nya arenan utan egentlig erfarenhet, finns 

möjligheten att en sådan teoretisk undersökning inte leder till en användbar forskning. 

 

Del tre av metoden består av, en enkät och fyra djupintervjuer. Utifrån respondenternas samlade 

tankar hoppas vi kunna säga något om hur teorierna kan omsättas i det praktiska användandet av 

Facebook i skolan utifrån elevernas perspektiv. Syftet med djupintervjuerna är att fördjupa 

kunskapen om det av oss utformade verktyget i förhållande till frågeställningarna för att ta reda på 

hur verktyget kan/bör förbättras utifrån ett elevperspektiv.  

 

Om vi skapat verktyget, prövat det och sedan bara gjort en enkät hade vi kunnat dra slutsatser om 

huruvida verktyget är praktiskt gångbart eller inte enligt eleverna vi frågat. Med hjälp av svaren från 

djupintervjuerna hoppas vi även kunna komplettera med specifika rekommendationer för 

användandet av Facebook i undervisningen. 

 

Teorin vi använder för att argumentera för hypotesen att Facebook kan stödja elevens lärande är 

Facebooks funktion att ta lärarkontakten och diskussionsmöjligheten ut ur klassrummet. För att det 

sistnämnda ska ha ett värde måste elevernas lärande gynnas av att diskutera undervisningen med 

andra elever eller läraren. Att mäta den reella påverkan av detta ryms inte inom ramen för detta 

arbete men vi kan mäta elevernas egna uppfattningar av hur de ser på förhållandet mellan 

diskussion och inlärning. Enligt tidigare forskning kan könstillhörighet påverka elevens användande 
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av tekniken och kan därför påverka elevens åsikt om att använda sådan i undervisningen. Vi vill 

undersöka om elever anser att diskussioner med andra via Facebook bidrar till det egna lärandet och 

om det finns några skillnader i uppfattningar mellan olika elevgrupper och kön. Nämnda variabler 

är direkt kopplade till vårt syfte eftersom vi avser att kartlägga och kunna säga något om tendenser 

inom detta relativt nya forskningsfält. 

 

Angående validiteten, alltså förhållandet mellan vad som ska mätas med hur det mäts anser vi den 

vara godtagbar. Validiteten skulle vara större om vi haft möjlighet att genomföra fler intervjuer 

istället för enkäter men eftersom examensarbetets tidsresurser är så pass begränsade anser vi 

enkätmetoden tillräckligt valid för att kunna ge något svar på våra frågeställningar. 

5.2 Etiska frågor 

Gällande elevernas ålder är den stora majoriteten av eleverna i undersökningen under 18 år. Efter att 

ha diskuterat med våra handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen kom vi fram till att 

eftersom det finns stöd för att använda nya tekniska lösningar för presentation och kommunikation i 

styrdokumenten (Ekberg:2010 s. 32,192. N2011.12 s. 5,9) samt den höga graden av frivillighet att 

delta i projektet . Detta medförde att föräldrars medgivande inte behövdes för att uppfylla 

Vetenskapsrådets etiska aspekter gällande samtycke- och informationskraven samt nyttjandekravet 

då vi var tydliga med undersökningens forskningssyfte, dess utformning och vikten av deras 

frivillighet för deltagandet.  För projektet skapade vi författare varsin ”lärarprofil” för Facebook, en 

separat användarprofil från vår privata för kontakt med eleverna. När vi presenterade möjligheten 

att delta i projektet påpekade vi också att eleverna hade samma möjlighet, det vill säga skapa en 

”elevprofil” så att de fortfarande kunde dela privatliv och ”skolliv”. Detta berör en ytterligare etisk 

dimension av arbetet, elevens rätt till privatliv. Det kan ses i relation till Vetenskapsrådets etiska 

aspekt, konfidentialitetskravet, då vi ville ge eleverna största möjliga konfidentialitet i 

undersökningen.  

 

Eftersom Facebook är en kommersiell hemsida där innehållet styrs av användarna och finansieras 

med hjälp av reklam har skolan och läraren enligt oss inte tillräcklig insyn eller kontroll för att 

kunna kräva att alla elever ska använda Facebook. Ett sådant krav kan räknas som ett intrång på 

elevens person om elevens egen vilja inte respekteras enligt vårt synsätt. Även om användandet av 

teknik som Facebook kan förankras i styrdokumenten är just Facebook inte lämpligt som en 

obligatorisk läroportal. Vill man att alla elever ska delta och slippa ge dubbel information får man 

använda sig av ett annat medium. 
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På grund av likvärdighetskravet i skollagen måste eleverna som väljer att stå utanför 

Facebookgruppen ha exakt samma chans att ta del av information som de inom. De förlorar dock 

chansen att ha en kontakt med lärare och elever inom ramen av gruppen och blir då fast i tids-rums 

variabeln igen. Detta problem finns också i kommunikation inom en lärportal då skolan inte kan 

kräva att eleverna ska ha tillgång till dator och internet i hemmet. Gällande elevernas anonymitet i 

undersökningen har vi kodat både enkäter och intervjuer så att kön samt elevgrupps nummer 

framgår men inte skola eller identitet. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet 

vid bedrivande av forskning. 

5.3 Urval 

Urvalet var alltså från början styrt av vilka skolor vi blev mottagna av under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Efter denna sortering valde vi varsin klass på skolorna efter hur 

mycket kontakt vi skulle komma att ha med klassen i form av undervisning och annat deltagande. 

Klasserna blev från början informerade om att vi skrev examensarbete i ämnet och uppmuntrades 

att delta i Facebook gruppen men att det var högst frivilligt. Tiden vi var på skolorna var väldigt 

begränsad, endast fyra veckor. Materialet från respondenterna blir alltså begränsat till två 

elevgrupper på två olika gymnasieskolor i Uppland. Elevgrupp 1 bestående av 15 elever, är en 

årskurs 10 på samhällsprogrammet inom en bruksortskola. Elevgrupp 2 bestående av 31 elever är en 

årskurs 11 på samhällsprogrammet inom en storstadsförortsskola. Valet av dessa grupper föll av två 

anledningar. Den första är tillgänglighet, vår kontakt med klassen var extensiv. Orsak två var att 

undervisningstemat var lämpat att pröva verktyget på då teman innefattade värderingsfrågor där 

diskussion är utvecklande. 

 

Djupintervjuerna kom att ske i elevgrupp 2. Detta var i stort sätt ett bekvämlighetsurval då den av 

oss som utförde intervjuerna hade större möjlighet att kunna intervjua denna grupp och då det fanns 

få möjligheter i elevgrupp 1. Detta eftersom elevgrupp 1 inte hade någon schemalagd 

samhällskunskapsundervisning efter vår verksamhetsförlagda utbildnning samt att elevgrupp 2 var 

tillgängliga för intervju utanför den ordinarie undervisningen på en elevens val studiedag vilket 

betydde att de inte missade viktig undervisning. Urvalet av intervjuobjekt skedde enligt ett 

subjektivt urval. Eftersom urvalet var så pass begränsat på förhand valde vi ut intervjupersoner efter 

tillgång samt villigheten att delta. Detta för att få en viss spridning på svaren och försöka nå en viss 

mättnad hos respondenterna fast det blir få intervjuer (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 127). Ett 

sådant urval drar självklart ner undersökningens möjligheter att generalisera resultaten mer än om 
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urvalet varit större och respondenterna fler så att vi kunnat göra ett systematiskt urval istället. Men 

eftersom forskningsfältet är nytt är det ett bidrag till fortsatt forskning inom området då 

ramfaktorerna för detta arbete inte är tillräckliga för att utforska fältet i större skala. (Rosengren & 

Arvidsson, 2002, s. 123, 135).  

 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Arbetsfördelning 

Sammanfattning: Författad av Lena med kommentarer från Maria 

Inledning: Författad av Lena, källor bearbetade av Lena, Maria 

Bakgrund: Författad av Lena, källor bearbetade av Lena, Maria 

Syfte och frågeställningar: Författad och konstruerad av Lena 

Tidigare forskning: Författat av Maria med kommentarer från Lena, Inläsning av Lena och Maria. 

Teoretiska perspektiv: Författat av Maria med kommentarer från Lena, Inläsning av Maria. 

Metod: Författad av Lena med kommentarer från Maria 

Verktygets utformning: Research av Lena och Maria, författad av Lena 

Användandet av verktyget i undervisning: Lena och Maria 

Intervju: Författad, genomförd och behandlad av Maria, Kommentarer från Lena 

Enkät: Författad, genomförd och behandlad av Lena, Kommentarer från Maria 

Resultat: Författad, genomförd och behandlad av Lena och Maria 

Diskussion: Författad av Lena, genomförd och behandlad av Lena och Maria 

Konklusion: Författad av Lena, genomförd och behandlad av Lena och Maria 

Källor: Sökning, inläsning, referenser, Lena och Maria 

Layout: Lena 

Textbearbetning: Lena och Maria 

5.4.2 Didaktiskt verktyg för Facebook i skolan 

Innan vi begav oss ut på den verksamhetsförlagda utbildningen utformade vi alltså verktyget vi 



Hjorter, Tolo 27/62  2013vt00387 

skulle komma att jobba efter i vår undervisning (se bilaga 3). Vi var därför tvungna att läsa in oss på 

tidigare forskning och relevanta teorier redan i förväg. På grund av tidsbrist blev urvalet av källor 

ganska begränsat men vi lyckades hitta avhandlingar som behandlade stora delar av forskningen på 

området och kunde därför skapa oss en relativt heltäckande bild. I analysen av tidigare forskning 

fann vi luckor på mer exakt hur sociala medier kan användas men blev uppmärksammade på en del 

etiska problem (se separat rubrik) samt motiveringar till vad mediet kan användas till. Via 

studerandet av det valda teoretiska perspektivet fann vi Vygotskijs teori om att samtal föder lärande. 

Något som blev relevant eftersom de sociala medierna öppnar upp för fler kommunikations-

möjligheter. Dessa två perspektiv, tidigare forskning och teori prövades mot de funktioner Facebook 

faktiskt erbjuder. Funktioner som vi fann vara kompatibla med teori och forskning var 

chattfunktionen, delning av media samt skriftliga inlägg i en sluten klassgrupp. Utifrån dessa 

funktioner tog vi fram de verktygsdelar vi ansåg relevanta för undervisningens utveckling, var 

mätbara och kunde tänkas påverkas positivt av att stå utanför tids/rums variabeln, det vill säga de 

verktygsfunktioner som med fördel kan eller behöver nå utanför klassrummet och lektionens 

begränsningar.  

 

Motiveringen till verktygets utformning kan alltså direkt avläsas i avsnitten tidigare forskning samt 

teoretiska perspektiv men är inte explicit angivet i ett eget stycke. Verktygets exakta utformning 

gestaltas i bilaga 3. Nedan ges en kort motivering till verktygets utformning med hjälp av några 

didaktiska frågor. 

 

Hur vi använde oss av Facebook i undervisningen 

Eleverna uppmuntrades till att använda olika Facebookfunktioner för olika syften, till exempel för 

att dela information om undervisningsspecifikt material, diskutera, ta chansen till kontakt med 

läraren och att få feedback. Facebooks gruppfunktion lämpar sig väl till att dela information och 

detta är viktigt då internet erbjuder ett stort informationsflöde som kan vara svårt att sortera. 

Facebook kan hjälpa eleverna genom att diskutera med andra vad som är relevant och sant. Därför 

menar vi också att diskussioner runt detta var viktigt. Vad Facebook erbjuder som inte klassrums-

situationen gör är tillgängligheten till materialet samt att skriftliga inlägg kan tänkas över och det 

kan vara lättare för vissa att uttrycka sig skriftligt än att prata högt inför klassen. Genom att ta 

diskussionen utanför klassrummet görs den tillgänglig från hemmet där eleven kan behöva hjälp 

med sina studier men inte annars har tillgång till en lärare eller klasskamraters stöd. För elever som 

bor långt från varandra eller från skolan kan dessutom teknisk kommunikation underlätta vardagen. 

Av samma orsaker är kontakten med läraren relevant att leda utanför den explicita 
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klassrumssituationen. Tekniken för alltså egentligen inte med sig nya metoder för lärande utan 

stärker de som redan finns genom att göra de tillgängliga utanför skolan. Fördelen med Facebook är 

att eleverna ofta redan befinner sig på forumet. De har enligt vår erfarenhet ofta redan konton, har 

hög grad av deltagande och hög kompetens gällande Facebookanvändandet. Som lärare kan vi alltså 

nå utöver tids-rums variabeln och vinna kontakt med eleven på en arena utanför skolan. Denna 

fördel finns också med en läroportal men dessa är sällan lika välanvända som sociala medier 

(Carlsson, 2012, s. 63. Ekberg, 2012, s. 6f).  

 

Väl ute på skolan informerade vi i klassen om projektet.  Vi lade stort fokus på frivilligheten i 

projektet, vilket visade sig vara något av ett misstag. Väldigt få elever ville vara med i gruppen. När 

de konfronterades om medlemskapet sa de att det var en bra idé men att de glömt, inte orkat eller 

liknande. Efter ett par dagar av låg aktivitet valde vi att själva aktivt bjuda in alla elever via 

Facebook i gruppen så att de kunde ta ställning till medlemskap genom att tacka ja eller nej. Då 

tackade de flesta elever ja och vi kunde börja använda verktyget. Angående vår upplevelse av att 

undervisa med verktyget finns det beskrivet under resultatkapitlet. Själva undervisningen där 

verktyget användes var två teman rörande FN samt EU. Utifrån verktygets utformning använde vi 

Facebookfunktionerna för att informera och entusiasmera kring områdena. Exempel på detta var att 

vi delade aktuella artiklar och länkar samt ställde frågor till eleverna vad de ansåg om artiklarna för 

att försöka få igång en diskussion där eleverna kunde skapa sig en uppfattning om detta hjälpte 

deras lärande eller ej. Få elever valde att svara på frågorna på Facebook men många tog upp ämnet i 

klassrumssituationen. Funktionerna användes också för att kontakta enskilda elever angående 

skolarbete, läxor och återkoppling av prestationer. Vi la även upp undervisningsmaterial så som 

instruktioner, mål och betygskriterier i gruppen. Dessutom uppmuntrade vi eleverna att själva hitta 

och dela aktuell eller engagerande media eller egna åsikter kring undervisningen i sig samt 

kunskapsinnehållet. 

5.4.3 Intervjuerna 

I djupintervjuerna frågade vi efter respondenternas syn och uppfattningar. Vi har utformat 

intervjuguiden för en halvstrukturerad kvalitativ intervju (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 140). Vi 

hade en del slutna frågor för att ta reda på mer om hur eleven ser på sitt eget lärande. Frågorna är 

slutna för att kunna kategorisera och systematisera om vissa elever gynnas mer än andra av 

Facebook som pedagogiskt verktyg. Därefter följde öppnare, tematiska frågor där vi önskade att 

respondenten skulle berätta med sina egna ord så mycket som möjligt. Vi ämnade ställa få och 

öppna frågor för att styra temat av svaret men inte lägga ord i munnen på respondenten. 
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Intervjuerna tog i snitt 40 minuter. Intervjusituationen var i skolan under elevernas schemalagda tid 

för eget arbete. På så sätt hoppades vi få respondenter som hade gott om tid men som heller inte 

missar något skolarbete. Sen tidigare fanns alltså en lärar-/elevrelation mellan respondent och 

intervjuare. Vi menar att det var något positivt eftersom detta kan underlätta analysen och få 

intervjuobjektet att känna sig bekväm att svara på våra frågor. Ett eventuellt problem är om 

respondenten känner negativt över att kritisera verktyget då denna vet att intervjuaren varit med och 

utformat verktyget. Förhoppningsvis kunde vi skapa en stämning där det var högt i tak och där vi 

påpekade vikten av att vi verkligen önskar veta både det positiva och det negativa i elevens 

uppfattningar. Intervjuerna spelades in och kodades för anonymitet samt transkriberades för 

tillämpning av analysverktyget. Vi menar mot bakgrund av ovanstående stycke att 

intervjuundersökningen har god reliabilitet. 

5.4.4 Enkäten 

Enkäten gavs ut under elevgruppernas ordinarie samhällskunskapslektioner. Eleverna hade inte 

någon tidsbegränsning och satt samlade i klassrummet. Svaren samlades in upp och ner och lades i 

ett kuvert på katedern för att garantera anonymitet. Enkätens uppbyggnad syftar till att beskriva en 

övergripande tendens. Sålunda är frågorna relativt slutna. Utformningen av enkätens svarsalternativ 

angående möjliga orsaksförklaringar till elevernas deltagande och attityder justerades efter 

intervjuerna. Detta för att få fram svarsalternativ som ligger så nära elevernas uppfattningar som 

möjligt men ändå kunna systematisera dem i en enkät. De frågor som ingår i enkäten (se bilaga 2) 

syftar till att ge en generell bild av elevernas uppfattning om Facebook i skolan. Detta utefter hur vi 

använt Facebook under vår verksamhetsförlagda utbildning i enlighet med det verktyg vi utformat. 

Alltså är frågorna inriktade på kommunikation med läraren, diskussion för inlärning, som verktyg 

för utbyte av information samt som verktyg för återkoppling och feedback.   

5.5 Analysverktyg 

Som analysverktyg använde vi frågeställningarna för att jämföra respondenternas svar korsrefererat 

till hur de ser på sin egen inlärning, kön samt elevgrupp. Därmed kunde vi beskriva skillnader 

utifrån urvalet samt ge en sammanfattande bild för hur elever kan uppfatta Facebook som 

pedagogiskt verktyg. Denna bild kopplades sedan ihop med det teoretiska perspektivet för att dra 

slutsatser i relation till tidigare forskning. De teman som ingår i syftet men som inte finns direkt 

angivet som frågeställningar har fått egna temarubriker tilldelade. Till exempel hur eleven ser på 

Facebook som en arena för skolan som möter den privata. För bearbetning av transkriberingen 

lyssnade vi båda igenom intervjuerna och läste transkriberingen samt förde in elevernas olika 
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uppfattningar under våra temarubriker.  För enkäten har vi fört in data i en Excelfil på grund av 

programmets förmåga att skapa överskådlig statistik som lätt kan jämföras mot olika variabler samt 

våra frågeställningar. Genom den statistiska bearbetningen kunde vi jämföra grupperna och ge en 

bild av vad gymnasieungdomar tycker om verktyget. Vi granskade också varje enkät enskilt för att 

se om det fanns ett samband mellan hur en elev anser sig lära sig bäst med vad de tycker om 

Facebook i undervisningen. Vi tittade också på kön för att se om där finns någon skillnad i attityd 

mellan män och kvinnor. 

 

6 Resultat & Analys 

6.1 Facebook som didaktiskt verktyg skolan – Vår erfarenhet 

Det som karakteriserade användandet av Facebook i undervisningen var elevernas låga deltagande. 

I grupp 1 valde ingen att publicera någon form av eget material och i grupp 2 gjordes detta mycket 

sparsamt. Deltagandet bestod främst i att ta del av vad vi lärare lade upp för media för att sedan 

diskutera detta i klassrummet. Många elever tog också chansen att hämta de digitala 

arbetsbeskrivningar vi la upp som komplement till det som gavs ut på papper i klassrummet. På 

grund av dessa dokument kunde alltså instruktionerna nås hemifrån digitalt om eleven till exempel 

glömt instruktionerna i skolan. Det tredje området som eleverna var aktiva i var den direkta 

kommunikationen med oss lärare. Samtalen kan delas in i tre kategorier, feedback, instruktioner och 

specialundervisning. I grupp 1 fanns elever med svenska som andra språk som var i behov av extra 

material och förklaringar till materialet och uppgiften. För att de skulle komma vidare i sitt 

hemarbete var det nödvändigt med lärarstöd för att svara på frågorna. Även elever som varit sjuka, 

frånvarande eller hade specifika frågor om uppgiften tog chansen att prata med läraren hemifrån. 

Vid ett tillfälle användes gruppen för att ge instruktioner om en inställd lektion och vad eleverna 

förväntades göra med denna studietid.  

 

För oss lärare var det väldigt bekvämt att komma i direkt kontakt med eleverna för att föra deras 

arbete framåt. Vår erfarenhet är att genom att vi svarade på frågor när eleven arbetade hemifrån fick 

de i högre grad in sina arbeten i tid, förstod instruktionerna bättre och kunde därmed uppnå sina 

mål. Ett specifikt exempel var en elev som kände sig mycket osäker inför val av ämne och hur hon 

skulle författa i sin valbara argumentationsuppgift. Genom Facebookchatten kunde undervisande 

lärare ge henne tips på hur hon skulle nå sin målsättning och hon kunde jobba aktivt mot det betyg 
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hon siktade på hemifrån. Ett annat exempel var en elev som glömt texthäftet i skolan och 

undervisande lärare kunde då enkelt skicka en länk till dokumentet. På så sätt fick eleven in arbetet i 

tid, något som underlättar även lärarens arbete. Vi anser inte att detta är överdriven curling då det är 

lärarens uppgift att se till att eleverna har de verktyg som krävs för att lösa uppgiften och nå 

kunskapsmålen. Gällande lärarens arbetstid så klargjordes det initialt för eleverna i projektet att 

läraren inte alltid kommer finns tillgänglig utan endast under dennas förtroendetid. Alltså den tid 

läraren arbetar med planering och liknande på annan plats än i skolan. 

 

Eftersom det var ett så lågt deltagande försökte vi fråga eleverna om varför de inte tog chansen att 

få diskutera och det framkom tre orsaker. Dels att de inte tyckte att skolan och Facebook var 

kompatibla. De menade att de var så formade av värderingen att Facebook är en tidstjuv för skolan 

att de fann användandet strida mot någon princip att Facebook är något som lämnas utanför klass-

rummet eller smygs med på lektionen. Orsak nummer två var oron för att uppfattas som mindre 

”cool” och att det inte skulle vara socialt accepterat att skriva alternativt att det som skrevs skulle 

mötas med ogillande. För varje inlägg på Facebook finns en Gilla-funktion. Om läsaren gillar vad 

som står kan detta anges med ett knapptryck. Någon ogilla knapp finns inte men rädslan att inte få 

tillräckligt många Gilla-tryckningar gjorde eleverna osäkra enligt dem själva. För att försöka få 

igång eleverna försökte vi exponera oss själva i gruppen genom att publicera material så som 

debattartiklar och fråga eleverna vad de tyckte samt erbjuda dem en åsikt att ta ställning till. Många 

elever tryckte på Gilla-knappen för inläggen men valde sällan att kommentera. 

 

De två grupperna reagerade olika på projektet vilket manifesterades i deras användning. Dels i grad 

av användning men också i den allmänna attityden i klassrummet till att använda Facebook. Grupp 

1 hade aldrig tidigare aktivt använt sig av Facebook i skolarbetet. De hade svårt att se poängen med 

att diskutera via Facebook när ämnet ändå skulle tas upp i klassrummet. Gruppdynamiken i klassen 

var god, de flesta elever var studiemotiverade individualister som arbetade bäst sida vid sida. Den 

andra gruppen hade sedan tidigare erfarenhet av en Facebookgrupp där lärare gav information till 

eleverna och var nyfikna på att använda mediet än mer. Dock var även denna grupp tveksam till 

Facebook som diskussionsforum. När eleverna blev tillfrågade om det låga deltagandet framkom 

orsak nummer tre, en osäkerhet om vad läraren förväntade sig. Gruppen kände sig osäker på vad 

som var okej att skriva, vad som skulle skrivas och främst vad som inte fick skrivas. Detta både ur 

kamraternas och lärarens syn. 
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Inför vår undervisning gav vi alltså muntliga presentationer om hur Facebook skulle kunna 

användas. Detta främst för att inte stänga inne elevernas kreativa användande av Facebook där 

användningsområden vi inte tänkt ut i förväg skulle kunna realiseras men också för att ge dem 

inspiration och entusiasmering inför hur Facebook skulle kunna hjälpa dem på några sätt. Det är 

naturligtvis omöjligt att veta i efterhand men kanske skulle projektet lyckats bättre om eleverna fått 

skriftliga instruktioner om verktyget och vad som förväntades av dem. Enligt vår erfarenhet vill 

elever göra rätt, det vill säga de vill göra så som läraren säger. Om då läraren inte kommer med 

specifika instruktioner för ett nytt verktyg blir kanske elevgruppen så pass osäker att verktygen som 

skulle kunna hjälpa istället inte används. Då är det också naturligtvis omöjligt att mäta om det 

faktiskt kan hjälpa undervisningen framåt. Ett råd vi fick av en handledare efter projektet var att 

försöka ge instruktionerna i mindre grupper då helklassituationen kan vara mer hierarkisk och där 

det kan vara svårare att få eleverna att delta.  

6.2 Intervjuerna 

Intervjuerna som resultatet baseras på består av fyra stycken, där respondenterna bestod av två killar 

och två flickor. Respondenterna har i redovisningen fått fiktiva namn: Johan, Adam, Lisa och Anna. 

Under transkriberingen tematiserades intervjusvaren utifrån frågeställningarna men under analys-

arbetet har fler teman tillkommit som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete.  

6.2.1 Hur upplever eleven det egna lärandet i förhållande till Facebook? 

Eleverna upplevde det egna lärandet i förhållande till Facebook på varierande sätt. Anna uppgav att 

Facebook medförde att lärandet blev underhållande. Lisa tyckte att hon lärt sig mycket genom 

Facebook. Adam var lite kluven och menade att det egna lärandet kunde förbättras till viss del men 

att Facebooks sociala aspekt var för distraherande. Johan ansåg att Facebook inte hade något att 

tillföra lärandet.  

 

Eleverna använde även Facebook på olika sätt vilket i sin tur påverkade hur elever upplevde sitt 

eget lärande i förhållande till Facebook. Lisa var väldigt aktiv på Facebook och upplevde att 

Facebook bidrog till lärandet genom deltagande i olika gruppdiskussioner samt att det möjliggjorde 

för elever att ställa frågor som uppkom utanför skoltiden. Johan menade att Facebook inte var en 

plats där lärande kunde ske då elever endast chattade med sina vänner. Facebook var istället en plats 

där elever kunde ställa allmänna frågor om lektionsstart och inställda lektioner. Johan gav exempel 

på hur dessa frågor kunde se ut: "Har vi den lektionen eller inte? Börjar vi då eller då?" Anna 
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beskrev Facebook som en möjlighet att förbättra det egna lärandet då gruppfunktion gjorde arbetet 

mer smidigt och roligare. Anna uttryckte dock uppgivenhet då hon konkluderade att det var 

irrelevant vad hon tyckte då lärarnas motvilja mot Facebook stoppade eleverna från att använda 

Facebook för att främja det egna lärandet.  

 

6.2.2 Hur upplever eleven lärarens närvaro på Facebook? 

Alla tillfrågade elever upplevde lärarens närvaro på Facebook som positiv. De ansåg att lärarens 

närvaro på Facebook var ett komplement till den ordinarie undervisningstiden. Adams beskrivning 

av varför han ansåg att lärarens närvaro var positiv, var att Facebook erbjöd en plattform där läraren 

gavs möjlighet att delge information till eleverna och där eleverna snabbt kunde ställa frågor vid 

behov. Lisa tyckte att det var trevligt. Hon menade att det var viktigt att ha en vänskaplig relation 

med sin lärare och att Facebook underlättade denna vänskap.  

 

I några situationer innebar lärarens närvaro dock att eleverna kände att de behövde prestera högre 

och tänka till innan de skrev något. Detta gällde bland annat vid diskussioner, formuleringar och vid 

argumentation. Åsikter som framkom var att läraren bedömde vad som skrevs oavsett uttalanden 

om att detta inte gjordes. Andra åsikter var att elever generellt engagerade sig mer om det fanns en 

lärare närvarande. Detta menade eleverna var positivt då det innebar att diskussionen togs på allvar.  

6.2.3 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för sökande och utbyte av information 

angående skolarbetet? 

Eleverna upplevde Facebook som ett möjligt verktyg för skolarbetet då de ansåg att det var enkelt 

att fråga efter information då de hade varit sjuka eller frånvarande från skolan. Exempel på 

information som några elever nämnde var glosor samt länkar. Adam diskuterade att de flesta 

människor idag redan är uppkopplade till internet och Facebook genom sina datorer och mobil-

telefoner. Detta menade Adam innebar att Facebook möjliggjorde en förlängning av lärar- och elev 

kontakten både i och utanför skolan.  

 

"Det är ganska smart att använda Facebook just för att alla använder det ändå, så att, det är så att 

man har en bättre användning för det"(Adam).  

 

Adam menade vidare att det upplevdes som snabbare och enklare att använda Facebook än den 

befintliga skolmejlen då en vän skulle läsa igenom något skrivet material. Dock valde Anna att 

betona vikten av användningen av skolmejlen då det gällde "att skicka lite mer viktiga grejer" då 
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hon ansåg att Facebook inte var lämplig att använda för att skicka viktiga dokument.  Däremot 

valde Anna att lyfta Facebook som en mötesplats för utbyte av relevant information vid 

uppsatsskrivning. Om någon länkade exempelvis en artikel, så förklarade hon att det kunde vara 

positivt för ens eget skrivande. Detta medförde ytterligare källor och vinklar än endast de som Anna 

ursprungligen tänkt använda. Även sökningar av information från olika företag för skolarbetet 

underlättades då de flesta företag fanns på Facebook. Facebook som verktyg för sökande och utbyte 

av information för skolarbete utnyttjades som bäst enligt eleverna genom dess möjlighet att skapa 

grupper samt dess chatt. Genom grupperna och chatten kunde information erhållas samt sökas. 

Eleverna menade att chatten användes för att utbyta material både utanför och under lektionstid.  

 

6.2.4 Hur upplever eleven Facebook som diskussionsforum för inlärning? 

Alla förutom Johan upplevde att Facebook som diskussionsforum skulle bidra till inlärningen då 

han uttryckte sig tveksam till tanken på Facebook som ett verktyg för lärande. Johan menade att 

inlärning skedde enskilt. De resterande eleverna menade att Facebook uppmuntrade till att våga 

uttrycka en åsikt, speciellt de personer som vanligtvis var tysta i klassrummet. Lisa hävdade att alla 

elever hade många åsikter och att de inte skulle ha något problem att diskutera. Eleverna tyckte att 

deras inlärning förbättrades då de kunde tillämpa olika argument och vinklar från diskussioner på 

Facebook till uppsatser och debatter vid senare tillfällen. Lisa förklarade detta: 

 

 "om man ska skriva en debatt eller om man ska skriva något och då ska man ha sina argument och 

motargument, då kan man komma ihåg hur den andra personen tänkte, och då, på så sätt lär man 

sig, för man kommer verkligen ihåg det som står på Facebook,..."(Lisa).  

 

Alla elever var överens om att läraren var navet i diskussionen. Eleverna uttryckte att de troligtvis 

skulle lärt sig något men att det inte skulle bli lika tydligt för dem som när en lärare förklarade vad 

som eftersöks. Elevernas ansträngning hade ökat och bättre, mer genomtänkta argument skulle ges. 

Adam påpekade att samtidigt som läraren möjliggjorde en mer seriös diskussion var det viktigt att 

läraren inte skulle "ska lägga sig i för mycket".  

 

6.2.5 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för återkoppling och feedback? 

Det som eleverna tydligast lyfte fram var att Facebook tillförde snabbhet så tillvida att det gick 

snabbare för eleverna att få sin feedback vilket underlättade skolarbetet. Eleverna upplevde att 

Facebook även var smidigt då det underlättade för läraren att nå eleverna. Facebook ansågs av 
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eleverna vara ett relevant verktyg för återkoppling och feedback då det var en plats där eleverna 

redan fanns och därmed inget nytt tekniskt läromedel som de behövde lära sig.  

 

Flera av eleverna menade att det möjligen hade räckt med feedback på Facebook men att även 

muntlig feedback behövdes av två orsaker. Den första var att det var att det ansågs lättare för läraren 

att skriva en text bakom en skärm. Då behövde läraren inte behövde ta hänsyn till elevernas 

tillgänglighet på samma sätt som när feedback gavs muntligt direkt till dem. Den andra orsaken var 

att det var viktigt att tänka på de elever som av olika skäl inte ville vara med i Facebook och därav 

behövde muntlig feedback. Eleverna upplevde att feedback som gavs på Facebook var relevant och 

att de lärde sig något utav det. Feedbacken på Facebook, menade eleverna, möjliggjorde att det gick 

snabbt att få ta del av informationen. Även att ta den till sig och bearbeta den till nästa liknande 

uppgift samt ha möjlighet att fråga läraren om något var oklart. Anna påpekade att det var att få 

feedbacken som var viktigt och inte på vilken plats den gavs på. Lisa pekade på möjligheterna med 

feedback på Facebook, då feedbacken blev något som var möjligt att gå tillbaka till och granska 

igen. Då en lärare gav feedback blev det även lätt att se hur specifika lärare bedömde, vilket 

underlättade för framtida mål.  

 

Den feedback som gavs på Facebook borde, enligt Lisa, vara kort och bestå av flera inlägg istället 

för en, lång text. Lisa menade även att det borde vara möjligt för eleverna att ställa snabba frågor till 

läraren vilket hon ansåg var lättare på Facebook än via mejl. Feedback ska enligt henne ges till 

eleverna till den grad att eleven själv är nöjd och har till fullo förstått. Lisa betonade att det borde 

vara möjligt att ha högt till tak och kunna fråga vad som helst, som är relevant för skolarbetet. 

Adam poängterade flera gånger att feedbacken borde vara formulerad på ett sätt som inte orsakade 

någon nedstämdhet samt att den gavs i en situation där deltagarna bestod av endast läraren och 

eleven. Feedback skulle enligt honom ges efter varje delmoment. Vad som var bra respektive 

mindre bra samt delmomentets betyg. Feedbacken ansåg Anna kunde variera efter behov och 

därmed vara blandad. Det kunde vara allt från separata meningar till fullkomliga omdömen. Johan 

menade att feedbacken borde vara extensiv och endast ges vid ett tillfälle samt vara specifik då det 

medför att eleverna lättare förstår vad läraren vill mena med sin kritik. 

 

6.2.6 Vad påverkar deltagandet? 

En aspekt som alla elever lyfte var lärarens roll. Då läraren tydligt presenterar instruktioner för 

verktygets funktion samt regler för vem som ska skriva vad och när, skapas en trygghet för 
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eleverna. Tryggheten medför att elever känner sig bekväma att delta. Andra aspekter som eleverna 

diskuterade var elevrelaterade. En aspekt som lyftes var elevdeltagande generellt. Deltog alla elever 

i diskussionen var rädslan för socialt utanförskap mindre. När eleverna kände sig trygga med 

varandra försvann känslan av exkludering om något skrevs på Facebook. 

 

6.2.7 Vilka förslag finns för förbättring av verktyget? 

För att förbättra verktyget hade eleverna förslag som alla behandlar lärarens roll direkt eller 

indirekt. Läraren borde, enligt eleverna, redan innan uppstartandet av verktyget, introducera och 

samtala med eleverna om verktygets funktion. Det var även viktigt att läraren får alla elever att 

använda verktyget genom att visa på dess goda inlärningsmöjligheter. Förutom klara regler behövde 

även läraren vara aktiv, kontinuerligt ställa aktuella samhällsfrågor som var förståeliga för eleverna. 

Detta skulle med tiden leda till att eleverna blir mer aktiva enligt våra respondenter. Läraren hade 

det övervägande ansvaret att se till att verktyget användes, att eleverna diskuterade och uttryckte 

sina åsikter. Detta sammanfattades av Lisa: 

 

 "om en lärare är aktiv, då kommer elever vara aktiv, de kommer känna sig mer bekväma och 

kommer kunna svara mer på frågor...". (Lisa) 

 

6.2.8 Hur finner eleven arenaskiftet till Facebook? 

Lisa och Anna var förtjusta i tanken och fann enbart positiva aspekter medan Johan och Adam var 

mer negativa och lyfte enbart fram de negativa vinklarna. Lisa betonade att  

 

"Jag tror inte skolan skulle kunna vara densamma utan Facebook, för det är så mycket som pågår 

och sånt som, man behöver uppdatera sig om"(Lisa). 

 

 Hon påpekade att vänskap mellan elever skapas på Facebook. Lisa menade att mycket redan sker 

på Facebook och därmed att det är självklart att även skolan bör ta klivet från att endast inkludera 

klassrummet till att även innefatta Facebook. Anna menade att lärarna bör se Facebooks potential 

för skolarbete och inte enbart socialt och innehållande "onödiga grejer". Johan och Adam fann 

enbart negativa aspekter med arenaskiftet till Facebook. De ansåg att elever inte kunde fokusera på 

sitt skolarbete då Facebook var för socialt och inte var något som borde kopplas till skolan. De 

menade att ett arenaskifte skulle medföra att deras skol- respektive elevroller blandas. Johan tyckte 

att Facebook inte var att rekommendera att användas som arena för skolarbete. Han ansåg Facebook 
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vara en del av fritiden och därmed blandades roller som han menade skulle hållas skilda. Adam 

menade att elever, generellt, inte ville visa sin privatperson i användningen av Facebook i skolan. 

När elever var hemma iklädda rollen som privatpersoner vågade de säga mer på Facebook. Detta 

poängterade även Lisa men hon menade även att på Facebook blandas privatpersonen och eleven. 

Lisa påpekade att överlag på Facebook uttrycker man i större grad vad man tycker, med 

förklaringen att "på Facebook kan inte rektorn kalla mig"(Lisa).  

 

6.2.9 Upplevda svårigheter med Facebook som verktyg i skolan? 

Adam diskuterade olika svårigheter med Facebook som verktyg i skolan och ett begrepp som han 

lyfte återkommande var "töntigt"(Adam). Han menade att det ibland kunde vara jobbigt att vara den 

första som startar en diskussion då den eleven kunde, som han själv uttryckte det: "framstå som den 

där skoltönten"(Adam). Därför betonade han vikten av att få med alla elever. Detta sades vara svårt 

då det vanligtvis sågs som "töntigt" att starta en diskussion (Adam). Även själva deltagandet kunde 

enligt Adam vara "töntigt". Han förklarade att om umgänget tyckte deltagandet var töntigt och om 

man sedan skrev något i Facebookgruppen kunde det innebära en "töntstämpel" av de resterande 

eleverna i umgängeskretsen. Nätmobbningen var en annan svårighet som alla elever diskuterade. 

Eleverna menade att nätmobbningen skulle minska med en lärare närvarande men underströk 

samtidigt att nätmobbning fortfarande kunde förekomma men att det i så fall skedde indirekt och 

utan lärarens vetskap. Adam diskuterade också nätmobbningens karaktär men menade på att den 

kunde upphöra om regelbundna möten med läraren skedde: 

 

 "jag skulle nog passa mig lite om jag hade en lärare som jag såg varje dag i skolan och skulle vara 

tvungen att liksom bemöta" (Adam).  

 

Eleverna lyfte ytterligare en svårighet med användningen av Facebook som pedagogisk verktyg. 

Det var att det i många fall kunde vara mycket svårt att kombinera skolarbete och Facebook. 

Facebook hade sociala delar som kunde vara svåra att hantera. Eleverna betonade att Facebook var 

en distraktion i många fall men att det i slutändan handlade om huruvida ett eget ansvar kunde tas 

och verkligen genomförde det som var i åtanke. 

 

6.2.10 Upplevda förbättringar med Facebook som verktyg i skolan? 

En förbättring med Facebook som verktyg i skolan som alla elever lyfte var en ökad lärarnärvaro 

samt att Facebook möjliggjorde att läraren snabbt kunde svara och skriva till eleverna då denna var 
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närvarande på Facebook. Ökad lärarnärvaro betonades vid de tillfällen då eleverna var i behov av 

hjälp och var som Anna beskrev det: "hemma och fast så kan man ju skriva till dem då... så får man 

ju lätt svar". Detta menade Anna skulle bidra till en lättare stämning, då läraren skulle förstå att 

eleverna studerade även hemma och inte endast i skolan: 

 

 "det blir liksom lättare stämning också kanske för en lärare att, att de förstår att man kanske inte bara 

är i skolan och då pluggar man, utan att de förstår att man pluggar också hemma, så... ja..." (Anna). 

 

6.2.11 Skillnader i attityden till användandet av Facebook som pedagogiskt verktyg beroende 

på kön, grupp, föredragen inlärningstyp? 

Enligt resultatet går det att utläsa, att de elever som ansåg att de förbättrade sin inlärning enskilt, var 

övervägande negativa till användandet av Facebook som pedagogiskt verktyg. Det motsatta 

förhållandet gällde för de elever som ansåg att de förbättrade sin inlärning i grupp. Då det gäller kön 

visade resultatet att kvinnliga elever var mer positivt inställda än de manliga, till användandet av 

Facebook som pedagogiskt verktyg. Eleverna som intervjuades gick som tidigare nämnt i en skola 

som låg i en storstadsförort. Skolan hade trådlös Wifi som alla elever hade åtkomst till. Då alla 

elever i mina intervjuer uppgav både vad de ansåg vara styrkor samt svagheter blir det svårt att 

avgöra huruvida de ansåg Facebook vara ett relevant pedagogiskt verktyg. Det är viktigt att 

poängtera här, då urvalet var begränsat, att det har inneburit att resultatet endast inkluderar fyra 

respondenter av 19 möjliga. Detta resultat är därför begränsat. Då vi var ute efter att undersöka 

vilka uppfattningar som fanns om Facebook som pedagogiskt verktyg och med tanke på det 

begränsade urvalet som fanns medför det att det möjligtvis hade kunnat finnas andra uppfattningar 

bland andra elever men som inte fick komma till tals. Dock visar resultatet på många relevanta 

uppfattningar.  

6.3 Enkäten 

6.3.1 Om metoden 

Totalt har 27 elever av totalt 46 svarat på enkäterna. Bortfallet berodde på svårigheten att får tag på 

eleverna i helklass under vårterminen samt att ett antal, 14 elever valde att inte delta i Facebook 

gruppen. Hade vi haft mer tid tillgänglig hade det varit intressant att fråga dessa elever mer specifikt 

om varför de valde att inte delta. Resultaten är sammanställda i bilaga fyra. Där framställs hur de 

olika grupperna svarat på frågorna i procentandel av de svarande per grupp, förutom fråga två där 

eleverna kunnat välja flera alternativ och resultaten därför anger antal elever per grupp. 
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6.3.2 Hur upplever eleven det egna lärandet i förhållande till Facebook? 

Den bild vi får utifrån enkätens svar är att synen på om Facebook kan ge nya möjligheter till 

inlärning eller förlänga en existerande pedagogik är beroende av om eleven upplever ett behov för 

ökad kontakt med läraren.  I grupp 2 ansåg 50% av eleverna att de skulle gynnas av en ökad kontakt 

med läraren. I grupp 1 där eleverna var mer negativt inställda både till Facebook och andra möjliga 

forum ansåg eleverna till en mindre grad att de behövde en utökad kontakt med läraren. Grupp 1 

ansåg till en större grad än grupp 2 att ett annat forum vore lämpligare för diskussion än Facebook 

men hela 22% i grupp 1 och 28% i grupp 2 ansåg att diskussion inte alls skulle hjälpa deras 

inlärning. Sammanlagt är det 55%  i grupp 1 och 50% i grupp 2 som inte vet alternativt inte tycker 

Facebookdiskussioner bidrar till lärandet. Vilket i sin tur är intressant att kopplat till fråga 2 där det 

endast är ett fåtal av eleverna som uppger att de lär sig genom att diskutera då det är så få elever 

som menar att Facebookdiskussioner inte alls skulle hjälpa deras inlärning. Det är alltså svårt att 

säga något om diskussion på Facebook eller andra forum anses av eleverna gynna utbildningen. Vad 

vi kan säga är att svarens spridning tyder på att preferensen är individuell.  

 

 

Samma sak gäller viljan att dela information och annan media på Facebook som exemplet om mer 

lärarkontakt behövdes. De elever som önskade mer lärarkontakt var också oftare positivt inställda 

att tillgå information via Facebook medan andra elever och främst då grupp 1 gav väldigt spridda 

svar. Enligt elevernas svar på fråga sex angående om Facebook tillför utbildningen något svarade 

56% av grupp 1 nekande. Grupp 2 var mer positiv och det var som tidigare nämnt också den 

gruppen som kände ett behov av ökad lärarkontakt i större grad än den första gruppen.  

 

Sammanfattningsvis verkar attityden till om Facebook kan bidra till inlärning via exempelvis 

diskussion, feedback och lärarkontakt generellt bero på grupptillhörighet. I detta fall ser vi att den 

mindre klassen med hög lärartäthet kräver mindre kontakt med läraren utanför skolan. Grupp 1 

bestod också till större del av högpresterande elever även om grupp 2 var studiemotiverade enligt 

våra observationer. Grupp 2 behövde sålunda mer instruktioner och feedback från läraren för att nå 

sina ambitionsmål än grupp 1. Men detta är vår erfarenhet och säger nödvändigtvis inte något om 

sambandet i stort. 
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6.3.3 Hur upplever eleven lärarens närvaro på Facebook? 

Huruvida lärarkontakten ökar med Facebook och om detta anses nödvändigt eller inte beror alltså 

på vilken grupp eleven tillhör. Men generellt uppskattade båda grupperna lärarens närvaro som 

något helt positivt eller delvis positivt. Majoriteten av eleverna 78% respektive 56% tyckte inte att 

närvaro var varken positiv eller negativ men anmärkningsvärt var att ingen elev såg lärarens närvaro 

som något negativt. Detta säger nödvändigtvis inte att eleverna upplever ett behov av att ha tillgång 

till läraren på Facebook eller att de uppskattar en vuxens närvaro. Det informationen säger är att 

enligt eleverna verkar lärarens närvaro inte ses som ett problem. Få elever 11% i grupp 1 respektive 

23% i grupp 2 upplevde att de ansträngde sig mer i sin skrift på grund av lärarens närvaro och få 

22% respektive 11% ansåg att lärarens närvaro var avskräckande för kommunikationen. Detta ser vi 

som ett något överraskande och positivt resultat men elevernas svar angående näthat och utfrysning 

i fråga 17 var mycket svårtolkad då spridningen på elevernas svar är någorlunda jämn. Trots den 

positiva bilden av lärarens närvaro tycker en signifikant del av samtliga elever att skolan inte hör 

hemma på Facebook. Kanske är det så att lärarens närvaro inte skadar men inte heller bidrar med 

tillräckligt då funktionerna är bra men att kombinationen skola och Facebook inte passade. 

 

6.3.4 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för sökande och utbyte av information 

angående skolarbetet? 

Fråga fem som ställs för att se hur elever ser på delandet av information är relevant under denna 

frågeställning då även läraren förväntas delta i utbytet av information. Resultatet på denna fråga i 

enkäten är att majoriteten, 66% i grupp 1 respektive 83% i grupp 2 uppskattar denna funktion. Den 

tolkning vi gör av resultatet är att många elever uppskattar denna utökade informationskanal för 

media och information om och kring skolarbetet. En signifikant del, 33% respektive 22% i grupp 2 

ansåg dock att funktionen var bra men att de skulle föredra ett annat forum. Fråga 13 syftar till att 

undersöka bekvämligheten i att bland annat dela information via Facebook då många elever redan 

använder Facebook. Resultaten på fråga 13 angående Facebook som ett bekvämt forum på grund av 

att det redan används av många, visar tydligt skillnaden mellan de båda grupperna. Grupp 2 som 

finner utökad information och kontakt utanför klassrummet viktig anser i högre grad än grupp 1 att 

det är bekvämt att skolan finns på samma plats som eleven även utanför skoltid. 

6.3.5 Hur upplever eleven Facebook som diskussionsforum för inlärning? 

Denna fråga har vi redan tidigare delvis behandlat men förtjänar också en tydligare 

resultatförklaring. Enligt fråga fyra kan vi se att eleverna tycks uppskatta diskussion för sin 

inlärning generellt jämförbart med den andel som nekar. Men av dessa uppskattar cirka hälften av 
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eleverna ett annat forum bättre än Facebook. Tanken och funktionen är sålunda enligt många elever 

god men det verkar vara en individuell preferens kring vilket forum som föredras. Vi frågade också 

efter elevernas tankar om Facebook skulle kunna få fler elever att känna sig bekväma med att 

uttrycka åsikter. En elev skrev i enkätens marginal att hen inte hade några problem med detta 

generellt men det ser ut som att grupp 2 dock uppskattade möjligheten till en vis del. I Grupp 1 

däremot ansåg 33% av eleverna att de skulle känna sig mindre bekväma. Detta faller samman med 

den bild som tidigare presenteras att grupp 1 är mer tveksamma till användandet i stort.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i vissa grupper kan det uppskattas att föra en diskussion 

på annan plats än klassrummet men också att många anser att Facebook inte är rätt plats för detta 

samtal.  

 

6.3.6 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för återkoppling och feedback? 

Enligt resultaten anser grupp 2 i 55% av fallen att feedback på Facebook kan ha en positiv effekt på 

inlärningen vilket tyder på att de är mer positiva än grupp 1 där 45% av eleverna anser påståendet 

inte stämma alls. Kopplat till resultaten att grupp 2 i högre grad än grupp 1 önskar ökad kontakt 

utanför klassrummet tyder även detta på att grupp 2 antingen har ett högre behov av kontakt än 

grupp 1 eller att de har liknande men inte får dessa tillgodosedda i klassrummet. 

 

6.3.7 Vad påverkar deltagandet? 

När vi utformade enkäten försökte vi se på vilka anledningar som gavs i djupintervjuerna till det 

låga deltagandet. Eftersom djupintervjuerna gjordes i grupp 2 riskerar vi att ha missat något som 

påverkar grupp 1 men inte grupp 2. De faktorer eller teman vi kunde finna utifrån intervjuerna som 

påverkade grupp 2 deltagande var som följer; lärarens oklara förväntningar samt rädsla att sticka ut 

och grupptryck. 

 

Grupp 2 medger till större del än grupp 1 effekten av dessa faktorer. Noterbart är dock att grupp 1 

som var känsliga för andra elevers grad av deltagande inte anser i samma utsträckning att 

sammanhållningen i klassen påverkar hur mycket de deltar i verktygets funktioner. Vad som är 

tydligt är att båda grupperna påverkas av att det inte skulle vara socialt gångbart att delta i 

diskussion alls eller riskera att skriva något som anses fel. Lärarens närvaro tycks alltså inte 

inspirera eleverna till att riskera socialt utanförskap då utfrysning inte anses påverkas. Det är alltså 

tydligt att risken för näthat och utfrysning är tillräckligt för att avskräcka användning även om den i 

praktiken inte existerat inom just detta verktyg. 
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6.3.8 Vilka förslag finns för förbättring av verktyget? 

Enligt ovan gav alltså enkäterna från grupp 1 endast ett förslag och grupp 2 fem stycken. Vi har 

angivit förslagen exakt som de är skriva i enkäternas 21:a fråga. Om vi summerar elevernas 

argument ser vi att det finns bland just dessa respondenter en vilja att använda Facebook eller 

liknande forum men att användandet bör begränsas till lärarkontakt och informationsutbyte om 

undervisningen samt viss presentation av diskussionsämnet. En elev vill också att läraren ska ge 

feedback till elever som inte når målen förmodligen så att de får denna chans. 

 

6.3.9 Hur finner eleven arenaskiftet till Facebook? 

Majoriteten av eleverna tycker att skolan inte passar på Facebook. Detta trots att många elever 

uppskattar dess funktioner. Slutsatsen vi drar av detta är att det är just Facebookforumet som de 

elever vilka uppskattar funktionerna vänder sig från. Så även om eleverna i grupp 2 medger till viss 

del att det behövs en arena utanför klassrummet så är de negativt inställda till att denna arena skulle 

vara just Facebook. Strax över en tredjedel av eleverna i grupp 2 menar dock att Facebook kan göra 

det roligare att lära sig. Frågan är då om det inte är funktionerna snarare än själva Facebook de 

syftar till med hänsyn till den överhängande negativa bilden av skolan på Facebook. 

 

6.3.10 Skillnader i attityden till användandet av Facebook som pedagogiskt verktyg beroende 

på kön, grupp, föredragen inlärningstyp? 

När vi jämfört mäns och kvinnors svar på fråga tio; om de önskar att fler lärare använde sig av 

Facebook ser vi en klar skillnad i båda grupperna. Inom grupp 1 var fler än 50% av kvinnorna helt 

negativt inställda och inte en enda elev för ett utökat användande. Det i förhållande till männen i 

gruppen som visserligen var ytterst få men där 50% var för och 50% emot. Eftersom den manliga 

populationen i den första gruppen var så oerhört begränsad, nämligen två personer, kan vi omöjligt 

21.  Har du några förslag på förändringar i hur läraren kan använda Facebook i undervisningen

Grupp 1

1. Nej, tycker det är bättre att diskutera i klassrum. Kan vara bra för att sprida information och kunskap.

Grupp 2

1. Bör användas för allmän information men inte för undervisning.

2. Endast skriva påminnelser om exempelvis prov, inlämningar och när läraren är sjuk sam vad vi ska göra då.

3. Ha en aktuell chatt med elever som inte gör som de blir tillsagda att göra.

4, Skriv mer uppdateringar angående läxor och prov.

5. Ja, skriva det i FB sidan och prata om det som en liten diskussion först sen ta upp det i klassen.
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utifrån denna grupp säga något om könsfördelningen men i ljuset av den andra gruppens svar kan vi 

tyda ett mönster. Männen i grupp 2 var nämligen överhängande för förslaget, 67%  positiva mot 

11% negativa. Vad som också var anmärkningsvärt för grupp 2 var att hela 45% av kvinnorna var 

osäkra. Grupp 2 var dock som sagt mer positiva till verktyget generellt och 33% av kvinnorna var 

där positiva mot 22% negativa till utökad användning av Facebook i skolan. Det verkar alltså som 

att män är något mer positiva än kvinnor men också att det skiljer sig mellan grupperna. Som nämnt 

under resultatrubriken rörande inställningen till Facebook som diskussionsforum fanns det inte 

heller någon markant positiv inställning till Facebook som diskussionsforum hos dem som ansåg sig 

lära sig väl genom att diskutera. De flesta av dessa elever föredrog andra forum men föreslog också 

att Facebook skulle kunna användas till grundläggande informationsutbyte angående 

undervisningen. 

6.4 Sammanfattande analys 

I en jämförelse av enkäten och intervjuernas resultat ser vi tydligt hur de olika grupperna skiljer sig 

från varandra men resultaten belyser också likheter i hur eleverna resonerar om de nackdelar 

Facebook för med sig i undervisningen. Vid intervjuerna när eleverna har möjlighet att nyansera 

sina svar, framkommer mer positiva synpunkter jämfört med enkäten. Facebook är enligt eleverna 

en viss distraktion och även om funktionerna är bra och det för vissa är smidigt att använda forumet 

de redan brukar, så kan en läroportal erbjuda samma funktioner i en mindre distraherande miljö. 

Tydligt är också den positiva inverkan lärarens närvaro har i de olika grupperna. Skillnaden verkar 

snarare ligga i behovet av ytterligare lärarstöd snarare än attityd till lärarens närvaro. I intervjun ser 

det ut som att kvinnor är mer positiva till verktyget än män men via enkäten vet vi att det smala 

urvalet påverkade resultaten. Däremot fick vi vid intervjuerna reda på att elever kan uppfatta 

lärarens närvaro som något positivt om än ha en viss hämmande effekt på vad som skrivs och delas. 

Frågan är nu hur mycket nya infallsvinklar som, med lärarens närvaro i åtanke, kommer att påverka 

diskussionen och ge utbildningen den ytterligare dimension som var tänkt. Samtidigt menar de 

intervjuade att utan lärarens närvaro diskuteras det väldigt lite om än alls och tar därför bort rädslan 

för utanförskap och gör diskussionen något eftersträvansvärt. Lärarens närvaro är alltså vad som 

behövs för en givande diskussion men det är också denna närvaro som så att säga lägger locket på 

för vissa av elevernas åsikter som inte vågar uttrycka sig då de är rädda att uttalandena betraktas 

som kontroversiella. Detta medför att eleverna hellre håller dem inne än riskerar sämre betyg. Då 

blir alltså inte Facebook en arena där hierarkier försvinner och diskussionerna har högre i tak än 

klassrummet. 
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7 Diskussion 

7.1 Våra erfarenheter i förhållande till elevernas uppgifter 

 

Som synes i resultatdelen verkar det alltså finnas ett samband mellan vår erfarenhet att grupp 1 är i 

mindre behov av extra kontakt med läraren än grupp 2 samt gruppernas inställning till lärarens 

närvaro på Facebook. Huruvida detta är den enda orsaksförklaringen alternativt stämmer alls är 

omöjligt att röja utifrån vår undersökning. Det vi kan säga är att sambandet finns i vår undersökning 

men behövs testas ytterligare. Eleverna var trots delade åsikter om behovet av lärarens närvaro 

positiva till den delning av information som skedde. Detta var också vår erfarenhet, att Facebook 

underlättade det dagliga arbetet och kommunikationen med eleverna på ett sätt som gav resultat i att 

eleverna förstod sina hemuppgifter bättre och fler elever kunde lämna in i tid. 

 

Eftersom att eleverna i grupp 1 inte använde sig av forumet för att diskutera undervisningen är det 

svårt att säga hur deras redogörelse skulle påverkats om de faktiskt gjort detta. Men eftersom de lät 

funktionen bero med flit är också detta ett resultat. Resultatet kan antingen tolkas som att; eleverna 

inte var i behov av att diskutera utanför klassrummet, som att eleverna var negativa till att föra 

diskussionen på Facebook eller att den sociala osäkerheten över användningen var för stor. Enligt 

våra erfarenheter av gruppdynamiken menar vi att förklaringen troligen ligger i alla tre faktorer. 

Elevernas svar i enkäten stödjer denna teori om de tre förklaringarna då flera elever menar att de 

skulle känna sig mindre trygga att skriva på Facebook än att tala inför klassen och vidare menar de 

att Facebook inte alls bidrar till deras inlärning. Om osäkerhet inför gruppens reaktion hindrar 

användandet kan så heller inte användandet bidra till inlärning. Även för grupp 2 var arenaskiftet 

angående diskussion och inlärning problematiskt då de ansåg funktionen god men inte alla elever 

uppskattade Facebook som arena. 

 

Detta säger oss att en sådan diskussionsfunktion kan vara lämplig för vissa elever eller vissa klasser 

men bör ske på ett annat forum än Facebook. För denna funktion menar vi att direktheten som är 

betydande vid informationsdelningen inte har någon större betydelse. Sålunda bör funktionen passa 

även på en läroportal. Där kan läraren fortfarande bidra till att skapa en god normativ nätkultur och 

samtidigt ge eleverna chans till utveckling utanför klassrummet. Samma sak gäller generellt för 

feedbackfunktionen. Viss återkoppling kan fortfarande gynnas av att vara snabb och direkt. Som att 

eleven glömt bifoga uppsatsen i mejlet eller eleven har glömt att besvara en fråga eller behöver 

utveckla en annan. Dock anser vi att feedback i dess mer uttömmande form kan vara problematiskt 
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via en kommersiell sida som sparar eller går igenom vad som skrivs i vad som till synes är en privat 

konversation. 

 

Angående det låga deltagandet generellt och elevernas tillsynes ovilja att delta i gruppen vid 

projektets början säger oss att eleverna var osäkra på att använda Facebook i skolsammanhang. Det 

verkar enligt elevernas svar finnas tre huvudanledningar till detta. En rädsla att sticka ut, Facebook 

som opassande i skolan och en osäkerhet över vad läraren vill ha för prestation av eleven. Angående 

den sociala faktorn verkar det vara mer accepterat att använda forumet i grupp 2. Det är också den 

grupp som bäst känner sig behöva en utökad lärarkontakt med det är också den grupp som har en 

erfarenhet sen tidigare av att lärare informerar på Facebook. Det kan alltså vara så att vana och 

erfarenhet att fler lärare tycker arenaskiftet är gynnande påverkas elevens inställning. Det tycks 

alltså finnas en osäkerhet i huruvida Facebook passar in på skolan. Vår erfarenhet är dock att 

Facebook kan göra undervisningen effektivare i klasser som vill använda det. Angående lärarens 

förväntningar tror vi att det resultatet kan må bra av ett arenaskifte som inte syftar till Facebook 

utan en läroportal där läraren kan kräva deltagande och sålunda ge mer specifika instruktioner. 

7.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning och teorier 

 

Läroplanen uttrycker ett visst stöd för användandet av modern informationsteknik men vi menar att 

det inte kan tolkas som att lärare kan tvinga fram elevers deltagande på en kommersiell sida som 

Facebook. Forskning visar att å ena sidan kan lärarens närvaro bidra till en mer informell kontakt 

mellan lärare och elev som bidrar till eleven känner att det blir enklare att kontakta läraren men att 

sociala medier å andra sidan kan även ha en negativ effekt där den informella situationen synliggör 

olika elevers svagheter utan att läraren helt kan kontrollera forumet (Ekberg, 2012, s. 143F, 200). 

Våra resultat visade att inte alla valde att använda denna utökade kontakt. Resultatet visade att det 

bland annat kunde bero på rädsla att sticka ut. Dock finns det fortfarande teorier (Ekberg, 2012 

s.133) som säger att lärarens närvaro skulle minska mobbning och vårt resultat stödjer att även 

elever har denna syn. Men resultatet i vår undersökning säger också att lärares närvaro inte kunde 

stoppa den utfrysning som sker via sociala medier. Vygotskij menar att lärarens roll är att vägleda 

eleven, inte själv fylla elevens kunskapsförråd (Lindqvist, 1999, s. 253ff). Detta tolkar vi som 

vikten av att eleven lär sig att lära sig själv. En process där läraren vägleder eleven genom sökning, 

sortering och källkritik. Facebooks funktioner lämpar sig för en sådan process enligt våra resultat 

men Facebook som arena är enligt eleverna i vår studie inte Facebook ett optimalt forum för 

diskussion. Förhoppningsvis kan lärarens närvaro ge både ett formellt undervisningsinnehåll och ha 
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en kulturbärarroll som visar hur elever bör bete sig på internet mot varandra. För att detta ska ha en 

effekt måste eleverna vara villiga att byta arena och vara aktiva i sin inlärning via Facebook. Våra 

resultat visar att så inte alltid är fallet. 

 

Som nämnts finns det alltså belägg för att sociala medier via informell inlärning med läraren som 

vägledare kan hjälpa elever att förstå vad som krävs av dem för att tillgodogöra sig kunskaper och 

en god uppförandekod via mediet. Men det finns också som Malmberg (2006) förklarar belägg för 

att vissa situationer kan vara fria från kritiskt innehåll, fria från egen kreativitet alternativt bestå av 

en grupp free-riders där eleven inte bidrar eller drar nytta av andras ansträngningar (Malmberg, 

2006, s. 225). Vårt resultat visar ingen nivå av diskussion eller deltagande hög nog för att mäta 

dessa variabler. Skillnaden från Facebook till klassrummet är förväntan på eleven att producera sitt 

eget innehåll och inte förlita sig på lärarens instruktioner. Om detta inte sker försvinner argumentet 

för att läraren skulle kunna vägleda en informell lärarsituation. Säljö (2010) menar att lärares 

negativitet till sociala medier i undervisningen till stor grad består i att det utmanar ett traditionellt 

inlärningsmönster där läraren delger eleven vad denna ska kunna (Säljö, 2010, s. 56,58f ). I ljuset av 

våra resultat verkar det som att detta också kan stämma för många elever. De önskar inte att 

diskutera via Facebook utan skulle i så fall föredra ett annat internetbaserat forum så som skolans 

hemsida. Forskningen ger två skilda bilder av vad som påverkar viljan att använda sociala medier. 

Ekberg menar att kön, erfarenhet och utbildning påverkar (2012, s. 25) medan Cuban (2001 s.98) 

säger att han inte kan se detta samband. I våra resultat var gruppen med tidigare erfarenheter av 

Facebookanvändning i skolan mer intresserad, särskilt männen, men det var också denna grupp som 

i större utsträckning hade ett ökat behov av lärarkontakt utanför klassrummet. Det är sålunda 

önskvärt för vissa att nå läraren utanför klassrummet, alltså utanför det vanliga rummet och avsatta 

tiden för undervisning. 

 

Ekberg menar att läraren via sociala medier kan ge eleven en mer kontinuerlig uppföljning och 

utforma ett individuellt stöd (Ekberg, 2012, s. 196f,199f). Detta är naturligtvis inte tänkt att ersätta 

den personliga kontakten mellan lärare och elev och vi menar att Facebook funktionen egentligen 

inte tillför kontakten något mer än gör den tillgänglig var som helst där det finns internet. Lärare 

måste också ha rätten till ett privatliv som en elev poängterade i sin intervju. Därför kan kontakten 

inte ske när som helst.  

 

Våra resultat säger oss att eleverna uppskattade Facebook som diskussionsforum olika mycket men 

att många som sagt var osäkra på just denna arena. Vygotskijs teori att diskussion skulle leda till 
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inlärning och utveckling verkar sålunda inte vara tillämpbar när undersökningens forum var 

Facebook (Lindqvist, 1999, s. 253ff). Det fanns dock elever som uppskattade enkelheten i 

kommunikationen men dessa elever var i minoritet. Vi kan absolut inte avfärda att Vygotskijs teori 

inte stämmer på detta förhållande men vi kan i just denna studie säga att det inte finns ett samband 

mellan viljan att diskutera och att uppskatta denna möjlighet via Facebook. Då undersökningen 

visar att eleverna inte uppskattar verktygets diskussionsinslag i någon större utsträckning faller 

enligt oss alltså argumenten varför denna diskussion skulle vara eftersträvansvärd då eleverna inte 

kan tvingas delta.  Det är mycket möjligt att Facebook skulle kunna bidra till inlärning hos många 

elever men om de inte är öppna för processen kan så inte ske. Vygotskijs förslag att lärarens uppgift 

är att entusiasmera för ämnet blir tydligt i denna situation. Kanske misslyckades vi med detta eller 

så var ämnet helt enkelt inte tillräckligt för att eleven skulle vilja gå utanför sin komfortzon i 

klassrummet. Det tycks oss dock att det inte bara var en rädsla att sticka ut som påverkade 

deltagandet utan också en genuin åsikt att skolan inte hörde hemma på Facebook. En del elever 

angav att Facebook var till för deras privatliv och ville inte att skolan skulle ha fri tillgång till dem 

där. 

 

Sammanfattningsvis kommer vi fram till att det finns teorier och forskning som stödjer att sociala 

medier kan bidra till en utveckling av inlärningsprocessen men vi kan inte konfirmera eller avfärda 

dessa då våra resultat säger att många elever inte ser Facebook som ett önskvärt verktyg i större 

utsträckning än till informationsutbyte angående undervisningen. Teorierna kan möjligtvis stämma 

men om eleverna inte vill medverka kan teoriernas positiva effekter inte ha någon verkan på dem. 

Ekberg verkar sålunda ha rätt att den nya tekniken inte kommer att frälsa skolan utan anpassning till 

dess behov (Ekberg, 2012 s. 14). 

7.3 Hur verktyget kan ändras 

 

Som vi delvis redan visat behöver alltså verktyget ändras efter vad vi sett utifrån elevernas svar. Det 

tycks inte gå att statistiskt säkerställa koppling mellan att uppskatta diskussion för inlärning och att 

diskutera på Facebook då elevernas delaktighet var  begränsat i vår undersökning. De flesta elever 

uppskattade dock enligt vår erfarenhet möjligheten till extra lärarkontakt genom just Facebook 

eftersom detta var effektivt. Det var också smidigt för oss. Resultatet tyder dock på att Facebook  

framförallt kan användas som ett kommunikationsmedel och inte en strukturerad förlängning av 

klassrumssituationen. Lärdomen vi drar är att samma verktyg bör undersökas för användande av 

lärportaler istället för Facebook. Om dessa är omoderna, dyra, eller svåranvända ser vi tre lösningar. 
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De som vill får använda Facebook, skolan skapar ett eget forum alternativt skolan försöker hitta en 

annan gratisportal utan reklam och sekretessproblem. Facebook kan dock enligt våra resultat 

användas för information och fildelning. Dock bör användandet anpassas efter situation och grupp. I 

vissa grupper kanske läraren kan starta eller informera om en diskussion så att eleverna kan 

förbereda sig och känna självförtroende i klassrummet. Alternativt kan läraren hänvisa eleven 

vidare till lärportalen. Att kommunikationen ska ske både genom läroportal och Facebook kan ses 

som ett dubbelt arbete. Det stämmer troligtvis att det är ett visst dubbelarbete och kanske en viss 

förvirring men vi menar att lärportalernas handikapp som dyra, svårtillgängliga och långsamma i 

utvecklingen i många fall gör Facebook som komplement värt besväret. 

8 Konklusion 

8.1 Vad vi lärt oss av studien 

Vad vi tar med oss ifrån denna undersökning är att Facebookgrupper absolut lämpar sig för att dela 

direkt och brådskande information till eleverna om undervisningen. Även som instrument för att nå 

en enskild elev eller att svara på frågor angående skolarbetet. Gällande Facebook som 

diskussionsforum är det klart att funktionen i sig uppskattas av vissa men också att Facebook för 

med sig ett arenaskifte som är så pass störande för vissa elever att vi rekommenderar en liknande 

funktion på en läroportal styrd av skolan. Det är tydligt att åsikterna skiljer sig åt och exakt vad 

detta beror på kan vi bara gissa oss till utifrån denna undersökning. Därför bör läraren vara 

inkännande och diskutera med sin klass vilka funktioner de vill använda sig av. Målen i 

styrdokumenten kan lika väl fyllas via en läroportal som Facebook enligt oss. 

8.2 Slutgiltiga tankar om metoden 

För att ytterligare förbättra vår validitet skulle vi ha intervjuat elever ur båda grupperna. Dock tillät 

inte arbetets tidsutrymme detta. Vad som hade varit intressant vore också att ha tillfrågat 

intervjupersonerna om resultaten i enkäten. Vad skulle de säga om skillnaden på män och kvinnors 

attityd eller de slutsatser vi drar om skillnader mellan grupperna? Om vi gjort på detta sätt skulle vi 

dock inte haft en aning om vilka orsaker vi skulle frågat om i enkäten angående det låga 

deltagandet. 

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Vi valde att begränsa vår studie till Facebook för att göra den mätbar och jämförbar. Det finns alltså 
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luckor i forskningen gällande användandet av kommersiella portaler generellt och även att jämföra 

dess effekt i förhållande till skolans inköpta lärportaler. Facebook skapar möjligheter men dess 

kommersialisering är också ett etiskt problem inom undervisningen. Kanske kan lärportaler 

utvecklas som bygger på liknande principer som Facebook men går runt integritetsproblemen. 

Eftersom vår studie var så pass begränsad skulle även den kunna utökas till exempel med att 

jämföra yrkesförberedande klasser med studieförberedande. Även andra variabler såsom kön, klass, 

etnicitet och geografisk position menar vi skulle vara intressant att titta på. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguiden 

 

 Hur upplever eleven Facebook som verktyg för sökande och utbyte av information 

angående skolarbetet 

 – Hur de upplever Facebook som fungerande för sökande och utbyte av information och 

 varför/varför inte! 

 

  På vilket/vilka sätt tycker du att du kan använda Facebook för ditt skolarbete? 

 - Utbyte av information 

 - Sökande av information 

 - Nya möjligheter eller en fritidssyssla? 

 - Produktivitet/Nytta 

 - Passande? 

  

 Hur förhåller eleven sig till lärarens närvaro på Facebook 

 – Vilka konsekvenser det ger för elevernas deltagande och diskussioner samt för 

 lärartillgängligheten! (mina egna formuleringar om vilka svar jag eftersträvar av intervjun) 

 

 Hur tycker du att det är att ha en lärare närvarande på Facebook? 

 - Deltagande - diskussioner → minskar/ökar - generellt 

 - Formuleringar/Ordval 

 - Åsikters uttryck? 

 - Tillgänglighet 

 - Bekvämlighet - kontakt med lärare 

 - Nätmobbing/näthat 

 

 

 

 Vad anser eleven om Facebook som diskussionsforum för inlärning 

 – Varför/ Varför inte Facebook som diskussionsforum fungerar för inlärningen! 

 

Hur tycker du att du förbättrar din inlärning? 



Hjorter, Tolo 53/62  2013vt00387 

Hur ser du på att använda Facebook som diskussionsforum för din inlärning? 

 Egen inlärning? - enskilt/grupp/två och två 

- Egen inlärning? - lyssna/skriva/diskutera med andra/ arbeta praktiskt/läsa  

 - Använda Facebook som diskussionsforum? 

 - Lärares tillgänglighet/påverkan för diskussionens utveckling - diskussion 

 - Ökad/Förbättrad inlärning genom diskussion? 

 - Används Facebook redan i andra sammanhang i skolan? - lärt sig något av det? 

 Passande i skolan? Privatperson/skolelev (olika roller som kan blandas) 

 

 Hur uppfattar eleven Facebook som verktyg för återkoppling och feedback 

 – Varför eleverna tycker på ett visst sätt! Negativt eller positivt! Med en klar motivering 

 varför! 

 - Tycker du att man ska använda Facebook för återkoppling och feedback? - ja- på vilket s

 ätt?, Nej - varför inte? 

 - Påverkan på inlärningen av feedbacken på Facebook - negativt/positivt? 

 - Tillräcklighet av den feedbacken på Facebook? 

 - Relevans för ditt lärande? 

 - Om du har fått det - hur såg det ut?/ hur tänker du att det skulle se ut? -längd/Mängd/Antal 

 gånger - bidragit/bidrar till inlärning? 

 

 Återkoppling på verktyget under VFU:n 

 - Hur ser du på din aktivitet i diskussionsforumet under min tid på skolan? 

 - Vad påverkade ditt val att inte vara aktiv i diskussionsforumet under min tid på skolan?  

 - Hur kan verktyget förbättras för att möjliggöra ett ökat deltagande?
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Bilaga 2 – Enkäten 

Enkät om Facebook i skolan 

Under de senaste veckorna har ni haft möjlighet att arbeta med Facebook som komplement till 

klassrumsundervisningen. I denna enkät ska ni utifrån er erfarenhet berätta hur ni tycker att de har 

gått samt hur ni ser på användandet av Facebook i skolan allmänt. Enkäten är tre sidor och är 

anonym. Dina svar kommer att sammanställas tillsammans med ett antal elevsvar och presenteras i 

olika kategorier. Det betyder att just dina enkätsvar inte kommer att kunna identifieras. Tack för 

hjälpen! /Lena Hjorter och Maria Tolo 

 

Läs först igenom alla svarsalternativ per fråga och stryk sedan under det svar som stämmer 

bäst in på dig 

 

1. Kön: Kvinna  Man 

 

2. Hur lär du dig bäst? (du kan ringa in flera svar på denna fråga) 
 

Genom att läsa  Genom att skriva 

 

Genom att lyssna  Genom att diskutera med andra 

 

Genom att arbete praktiskt 

 

3. Tycker du att Facebook underlättade kontakten med lärare för exempelvis läxhjälp? 
 

 1. Ja, det var bra eftersom det behövs bättre kontakt med lärare även utanför klassrummet 

 2. Ja, men det behövs egentligen inte mer kontakt med lärare utanför klassrummet 

 3. Nej, det gav ingen bättre kontakt men det behövs inte mer kontakt utanför klassrummet 

 4. Nej, det gav inte bättre kontakt 

 5. Vet ej 

 

4. Kan du lära dig genom att diskutera skolämnet eller undervisningsmaterialet på Facebook? 
 

 1. Ja, jag lär mig bra genom att diskutera med andra och Facebook passar bra för det. 

 2. Ja, men jag använder hellre andra forum än Facebook 

 3. Ja, men eftersom jag är rädd för näthat väljer jag att inte delta i diskussionen 

 4. Nej, jag tror inte det hjälper min inlärning att diskutera med andra 

 5. Vet ej 
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5. Kan Facebook som verktyg för att dela information och media ge dig stöd för att lära dig 

mer än annars? 
 

 1. Ja, Facebook passar bra att dela information som jag kan lära mig av 

 2. Ja, men jag skulle föredra att använda ett annat forum  

 3. Nej, jag lär mig inte mer av att ta del av information över Facebook 

 4. Vet ej 

 

6. Anser du att Facebook tillför något för din utbildning som inte kan ges i klassrummet? 

Exempelvis: att kunna diskutera i skrift, utanför klassrummet eller få läxhjälp/feedback av 

läraren. 
 1. Ja, Facebooks funktioner är bra för min utbildning 

 2. Ja, men jag skulle fördra ett annat forum 

 3. Nej, min utbildning blir inte bättre av Facebooks funktioner 

 4. Vet ej 

 

7. Borde skolan använda sig av Facebook? 

 

 1. Ja, Facebook passar bra i skolan 

 2. Jag gillar funktionerna på Facebook i skolan men skulle hellre använda skolans hemsida 

 3. Nej, skolan hör inte hemma på Facebook 

 4. Nej, Facebook är för mitt privatliv och jag vill att det ska vara fritt från skolan 

 5. Vet ej 

 

8. Skulle du känna dig mer eller mindre bekväm att uttrycka åsikter på Facebook än i 

klassrummet? 
 

 Mer  Samma Mindre  Jag vet inte 

 

9. Hur ser du på lärarens närvaro på Facebook? 

 

Helt positivt      Mest positivt     Varken eller               Mest negativt            Helt negativt 

 

10. Skulle du önska att fler lärare använde Facebook i undervisningen? 

 

Ja Nej  Vet ej 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

 

11. Jag skulle använda mig mer av Facebook forumet om andra elever gjorde det 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 
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12. Skolan hör inte hemma på Facebook 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

13. Jag tycker det kan vara bra att använda Facebook i undervisningen eftersom jag redan är 

inloggad där ofta 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

14. Feedback via Facebook kan göra att jag lär mig mer eller snabbare 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

15. Jag anstränger mig mer när jag skriver på Facebook på grund av lärarens närvaro 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

16. Lärarens närvaro på Facebook minskar näthatande 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

17. Lärarens närvaro på Facebook minskar näthatande men inte utfrysningen 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

18. Jag är rädd för att skriva något som läraren kan tycka är fel därför låter jag bli att göra 

inlägg på Facebook 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

19. Om det är bra sammanhållning i klassen så vågar alla skriva mer på Facebook 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

20. Facebook gör det roligare att lära sig 

 

Stämmer helt  Stämmer delvis  Varken eller  Stämmer inte alls  Vet ej 

 

21. Har du några förslag på förändringar i hur läraren kan använda Facebook i 

undervisningen? 
Skriv ditt svar här: 
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Bilaga 3 – Det didaktiska verktyget 

 

En guide till Facebook i undervisningen – Den information som muntligt gavs till eleverna 
 

I detta projekt kommer vi använda oss utav Facebook som ett verktyg i undervisningen. Det betyder 

att läraren skapar en grupp under klassens namn som alla i klassen är välkomna att gå med i. 

Gruppen kommer vara stängd och ha säkerhetsinställningen hemlig. Ingen utomstående kommer 

alltså se vad som skrivs inom gruppen. Läraren kommer använda sig av ett lärarkonto, ett separat 

konto för kontakt med elever. Läraren kommer alltså inte att använda sig av sitt personliga privata 

Facebook konto. Om eleven önskar använda sig av ett liknande separat elevkonto uppmuntras detta. 

Läraren garanterar inte tillgänglighet utanför arbetstid men bör vara snabb på att svara på frågor 

rörande undervisningen. Genom användandet av Facebook är tanken att eleven enkelt ska kunna 

komma i kontakt med läraren eller andra elever, dela digital information, samtala om skolan, ämnet, 

undervisningen etc. På så sätt kan också läraren enkelt dela digitala undervisningsmaterial och 

uppmana eleverna att granska och diskutera denna eller lösa ett problem. Gruppen finns främst till 

för eleverna och eleverna ska själva få vara med och påverka hur de vill använda gruppen och vilka 

ämnen som ska tas upp. Användandet är fritt och kan ändras över tid. 

 

Regler 

Frivillighet – Ingen elev måste vara med i gruppen, om betygsgrundande uppgifter ges skall även 

elever som väljer att inte vara med ges alternativa men likvärdiga uppgifter 

Öppenhet – Alla elever skall känna sig välkomna och alla elevers bidrag till gruppen är av värde. 

Respekt – I gruppen gäller samma uppföranderegler som i klassrummet. Vi visar varandras åsikter 

respekt och tar chansen att lära oss från andra perspektiv. 

 

Användning: 

Kommunikation – Via till exempel chatt funktionen finns gruppens medlemmar tillgängliga för att 

svara på frågor. Detta erbjuder eleven möjligheten att få svar på frågor som dyker upp utanför 

klassrummet och i hemarbetet. Ta chansen att fråga kurskamrater om tips eller inspiration. 

 

 

Feedback och återkoppling – Vi Facebook gruppen och chatten kan medlemmarna ge varandra tips 

på till exempel källor, nya perspektiv eller angående en presentation. Även läraren kan återkoppla 

direkt till eleven om en prestation i eller utanför klassrummet. 
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Diskussion – I gruppen ska eleverna kunna diskutera ämnen de själva valt, de behöver inte vara 

direkt kopplade till skolarbetet utan även gemensamma aktiviteter, egna teman eller perspektiv på 

skolämnet. Eleverna ska använda gruppen för diskussion som gynnar lärandet. Läraren kommer att 

ge vissa problem eller skrivuppgifter som ska  presenteras i gruppen eller direkt till läraren. 

 

Delning – Via gruppen kan läraren och eleverna dela med sig av foton, video och musik som rör 

lärandet. Att hjälpa varandra hitta material eller visa på en källa kan vara ett bra argument i en 

diskussion för lärande. 

 

Deltagande – Hur mycket eleven deltar är upp till den själv men alla uppmuntras och välkomnas att 

dela sina tankar och åsikter. De uppgifter som läraren ger och är uttryckligen obligatoriska är 

betygsgrundande. För elever som väljer att inte delta i gruppen kommer alternativa 

presentationsmetoder att ges. 

 

Bedömning – Läraren kommer inte att bedöma elevens deltagande i gruppen annat än när specifika 

instruktioner ges. Fri diskussion och användning uppmuntras. Vid de tillfällen uppgifter för 

bedömning ges skall läraren tala om vad som förväntas av eleven samt hur momentet bedöms. Via 

chatt funktionen uppmuntras eleven delta i samtal om den egna prestationen och lärandet med 

läraren men även tillsammans med andra elever i gruppen. 
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Bilaga 4 – Enkät; sammanställning 

 

 

Kön Grupp 1 Grupp 2

Kvinnor 78,00% 50,00%

Män 22,00% 50,00%

Hur eleven lär sig (flera svar möjliga)

Grupp 1 Grupp 2

Läsa 3 9

Lyssna 8 7

Praktiskt arbete 1 6

Diskutera 3 5

Skriva 3 11

3. Tycker du att Facebook underlättade kontakten med lärare för exempelvis läxhjälp?

Grupp 1 Grupp 2

1. Ja, det var bra eftersom det behövs bättre kontakt med lärare även utanför klassrummet

11,00% 50,00%

2. Ja, men det behövs egentligen inte mer kontakt med lärare utanför klassrummet

67,00% 0

3. Nej, det gav ingen bättre kontakt men det behövs inte mer kontakt utanför klassrummet

0 0

4. Nej, det gav inte bättre kontakt

22,00% 34,00%

5. Vet ej

0 16,00%

4. Kan du lära dig genom att diskutera skolämnet eller undervisningsmaterialet på Facebook?

Grupp 1 Grupp 2

1. Ja, jag lär mig bra genom att diskutera med andra och Facebook passar bra för det.

11,00% 33,00%

2. Ja, men jag använder hellre andra forum än Facebook

33,00% 17,00%

3. Ja, men eftersom jag är rädd för näthat väljer jag att inte delta i diskussionen

0 0

4. Nej, jag tror inte det hjälper min inlärning att diskutera med andra

22,00% 28,00%

5. Vet ej

33,00% 22,00%
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5. Kan Facebook som verktyg för att dela information och media ge dig stöd för att lära dig mer än annars?

Grupp 1 Grupp 2

1. Ja, Facebook passar bra att dela information som jag kan lära mig av

33,00% 61,00%

2. Ja, men jag skulle föredra att använda ett annat forum

33,00% 22,00%

3. Nej, jag lär mig inte mer av att ta del av information över Facebook

11,00% 6,00%

4. Vet ej

22,00% 11,00%

6. Anser du att Facebook tillför något för din utbildning som inte kan ges i klassrummet?

Grupp 1 Grupp 2

1. Ja, Facebooks funktioner är bra för min utbildning

33,00% 33,00%

2. Ja, men jag skulle fördra ett annat forum

0 17,00%

3. Nej, min utbildning blir inte bättre av Facebooks funktioner

56,00% 22,00%

4. Vet ej

11,00% 28,00%

7. Borde skolan använda sig av Facebook?

Grupp 1 Grupp 2

1. Ja, Facebook passar bra i skolan

11,00% 33,00%

2. Jag gillar funktionerna på Facebook i skolan men skulle hellre använda skolans hemsida

11,00% 33,00%

3. Nej, skolan hör inte hemma på Facebook

67,00% 11,00%

4. Nej, Facebook är för mitt privatliv och jag vill att det ska vara fritt från skolan

11,00% 17,00%

5. Vet ej

0 6,00%
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8. Skulle du känna dig mer eller mindre bekväm att uttrycka åsikter på Facebook än i klassrummet?

Grupp 1 Grupp 2

Mer 0 17,00%

Samma 22,00% 61,00%

Mindre 33,00% 11,00%

Jag vet inte 45,00% 11,00%

9. Hur ser du på lärarens närvaro på Facebook?

Grupp 1 Grupp 2

Helt positivt 11,00% 6,00%

Mest positivt 11,00% 38,00%

Varken eller 78,00% 56,00%

Mest negativt 0 0

Helt negativt 0 0

10. Skulle du önska att fler lärare använde Facebook i undervisningen?

Grupp 1 Grupp 2

Ja 11,00% 50,00%

Nej 56,00% 17,00%

Vet ej 33,00% 33,00%
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Stämmer helt Stämmer delvis  Varken eller Stämmer inte alls  Vet ej

11. Jag skulle använda mig mer av Facebook forumet om andra elever gjorde det

Grupp 1 11,00% 45,00% 11,00% 33,00% 0

Grupp 2 6,00% 33,00% 33,00% 17,00% 11,00%

12. Ja, men eftersom jag är rädd för näthat väljer jag att inte delta i diskussionen

Grupp 1 33,00% 56,00% 11,00% 0 0

Grupp 2 11,00% 28,00% 33,00% 17,00% 11,00%

13. Jag tycker det kan vara bra att använda Facebook i undervisningen eftersom jag redan är inloggad där ofta

Grupp 1 11,00% 22,00% 22,00% 45,00% 0

Grupp 2 33,00% 39,00% 22,00% 6,00% 0

14. Feedback via Facebook kan göra att jag lär mig mer eller snabbare

Grupp 1 0 33,00% 22,00% 45,00% 0

Grupp 2 17,00% 38,00% 22,00% 17,00% 6,00%

15. Jag anstränger mig mer när jag skriver på Facebook på grund av lärarens närvaro

Grupp 1 0 11,00% 22,00% 45,00% 33,00%

Grupp 2 6,00% 17,00% 39,00% 22,00% 17,00%

16. Lärarens närvaro på Facebook minskar näthatande

Grupp 1 0 11,00% 22,00% 45,00% 22,00%

Grupp 2 6,00% 39,00% 6,00% 28,00% 22,00%

17. Lärarens närvaro på Facebook minskar näthatande men inte utfrysningen

Grupp 1 11,00% 11,00% 33,00% 11,00% 33,00%

Grupp 2 6,00% 33,00% 11,00% 33,00% 17,00%

18. Jag är rädd för att skriva något som läraren kan tycka är fel därför låter jag bli att göra inlägg på Facebook

Grupp 1 0 22,00% 33,00% 33,00% 11,00%

Grupp 2 0 11,00% 33,00% 39,00% 17,00%

19. Om det är bra sammanhållning i klassen så vågar alla skriva mer på Facebook

Grupp 1 22,00% 11,00% 11,00% 33,00% 22,00%

Grupp 2 39,00% 39,00% 6,00% 0 17,00%

20. Facebook gör det roligare att lära sig

Grupp 1 0 11,00% 11,00% 56,00% 22,00%

Grupp 2 6,00% 28,00% 39,00% 17,00% 11,00%

21.  Har du några förslag på förändringar i hur läraren kan använda Facebook i undervisningen

Grupp 1

1. Nej, tycker det är bättre att diskutera i klassrum. Kan vara bra för att sprida information och kunskap.

Grupp 2

1. Bör användas för allmän information men inte för undervisning.

2. Endast skriva påminnelser om exempelvis prov, inlämningar och när läraren är sjuk sam vad vi ska göra då.

3. Ha en aktuell chatt med elever som inte gör som de blir tillsagda att göra.

4, Skriv mer uppdateringar angående läxor och prov.

5. Ja, skriva det i FB sidan och prata om det som en liten diskussion först sen ta upp det i klassen.


