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Sammanfattning 
 
Studien undersöker hur 14 intervjuade ungdomar från olika gymnasieskolor i Uppsala uppfattar 

sitt deltagande i sociala medier på internet av typen User Created Content-kanaler (UCC), det vill 

säga webbsidor och databaser där det är användaren som skapar innehållet. Den undersöker även 

om de intervjuade ungdomarna har kunskapen att delta och bidra till utveckling av dessa 

användargenererade sidor. 

Studien undersöker hur ungdomarna uppfattar sin interaktion med andra på nätet, hur de 

diskuterar, uttrycker sina åsikter och vad det är de vill presentera när de använder dessa kanaler.  

Studien har genomförts inom ramen för en teoretisk syn på dagens kommunikativa internet som 

en interaktiv text där deltagarna har specifika kompetenser för att delta och bidra. De besitter en 

s.k. participation literacy, en form av textkompentens som realiseras och visas upp via aktivt 

deltagande. 

Studiens resultat visar att ungdomar är mycket väl medvetna om vad de gör på nätet. 

Ungdomarnas användande skiljer sig åt; några använder UCC-resurserna mer och andra mindre. 

De bidrar aktivt till innehållet till exempel genom att de kommenterar andras inlägg, gör egna, nya 

inlägg samt lägger upp bilder. Integritet är viktigt för dem, till exempel säger de att de censurerar 

sig själva när de skriver saker på nätet och är försiktiga med vilken information de delar med sig 

av gällande andra människor.  

Alla intervjuade ungdomar är aktiva deltagare på ett eller annat sätt och delar med sig av egen 

information och bidrar till redan befintliga diskussioner.  

Nyckelord: gymnasieungdomar, User Created Content, Participation literacy, sociala medier. 
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 1 Inledning 

One person can be pretty smart, but 10,000 or 100,000 people are almost always going to be smarter. 
(Peters 2009:167) 

Under en lektion jag undervisade i Intern och extern kommunikation hade eleverna fått i uppgift 

att göra en reklamfilm. Jag som lärare hade föreslagit att vi skulle lägga upp filmerna på YouTube 

och att vi kunde gömma dem för allmänheten med YouTubes säkerhetsinställningar. Några av 

eleverna ville ändå inte lägga upp dem med rädsla för att någon skulle hitta dem. 

Istället bjöd de in mig, läraren, till sin grupp på Facebook. Den gruppen var hemlig och kunde 

inte ses av alla. Där kunde de lägga upp sina filmer och vi kunde ta bort dem efter att alla hade 

sett filmerna under lektionen. 

Jag hade påpekat för dem att de gärna fick sparka ut mig ur gruppen igen när vi tittat klart på 

filmerna men det hände aldrig. 

Jag var mest en intresserad observatör av gruppen och inte skrivit något för att inte röra upp för 

mycket då jag var just lärare och egentligen inte delaktig i gruppen. Denna observationsmetod 

fungerade fram till dess att en elev under en riktig lektion kommenterade att jag aldrig skrev 

något i gruppen. Jag svarade att jag inte ville för att jag ville att klassen skulle ha gruppen som sin 

egen. Vid den här upptäckten räknade jag med att jag snabbare än kvickt skulle åka ut ur gruppen 

men återigen hände ingenting. Det som istället hände var att eleverna började ställa frågor till mig 

om uppgifter jag gett dem så att jag snabbt kunde svara. De taggade mig i inlägg för att jag skulle 

få en notifiering på Facebook om att någon skrivit något och nämnt mitt namn och sedan kunde 

jag svara. Istället för att sparka ut mig och vara rädda för min lärarauktoritet lät de mig vara kvar. 

Som lärare är man sällan är välkommen in i ungdomarnas sociala medievärld. Lärare blir ofta 

lämnade utanför och de vill inte visa vad som finns på sina skärmar. Ibland händer det dock att 

ungdomar släpper in en och plötsligt är jättestolta över vad de presterar, i synnerhet med lite 

uppmuntran. Säger man till dem att den där Facebookgruppen faktiskt är en jättebra idé så är de 

mer benägna att visa vad mer som finns på den sidan och hur de har kommunicerat tidigare. I 

exemplet ovan uppstod även en situation där de insåg att de snabbt kunde få svar på frågor 

istället för att till exempel vänta över helgen för att kunna fråga mig om något i skolan på 

måndagen eller skicka mig ett mail som jag tidigast skulle svara på när det fanns tid att ge dem ett 

längre svar. Det är även intressant att se vad de faktiskt skapar och delar med sig av till varandra i 

den här slutna gruppen. Det kommer upp bilder, idéer om saker de ska göra tillsammans, 

diskussioner om inställda lektioner, läxor, provtillfällen och övriga saker som hör till deras värld. 
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Här finns en möjlighet att via sociala medier lära sig av varandra och någon annan kan dela med 

sig av ett svar eleverna själva inte hade och så kan det diskuteras och på så vis kan alla som är 

inbjudna i gruppen lära sig något nytt. 

Denna studie kommer att undersöka hur gymnasieelever ser på sitt användande av sociala medier 

av typen UCC-kanaler (User Created Content), d.v.s. webbaserade verktyg med 

användargenererat material, där användarna skapar innehållet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ungdomar och internet 

Ulla Carlsson på pekar att det i mitten av 90-talet krävdes tillgång till en datorsal i skolan för att få 

tillgång till internet. Få människor hade i början tillgång till internet hemma och nu, knappt 20 år 

efter det att internet blev ett känt fenomen, syns det hur ett interaktivt och mobilt 

kommunikationssamhälle växer fram vid sidan av de traditionella massmedierna (Carlsson 

2010:9). 

Passiva betraktare har blivit aktiva deltagare. Mitt i denna utveckling finns de unga – ofta 

benämnda den kreativa generationen (Carlsson 2010:9). Hon diskuterar vidare att skiljelinjen 

mellan privat och offentligt, verkligt och virtuellt, suddas ut (Carlsson 2010:9). 

Ungdomar har bildat ett eget samhälle utanför skolan där Webb 2.0 används för att skapa, dela 

och vad Liz Kolb kallar ”fostra” kunskap. Eftersom många skolor låter filtrera bort vissa sidor på 

internet, har det skett en splittring mellan elevernas vardagliga sätt att använda nätet och hur det 

används i skolan (Kolb 2008:7). 

Elza Dunkels skriver i sin bok Vad gör unga på nätet?: 

När jag arbetade som IT-pedagog på en skola i mitten av 1990-talet enades vi om att sätta upp en skylt i 
datorsalen – som var ett slags rum på skolan där man isolerade datorerna – där det stod att regel nummer 
ett var: Allt som inte är tillåtet är förbjudet. Idag är jag lite skamsen över det tilltaget men det var väldigt 
tidstypiskt, vi hade ingen aning om vad den nya tekniken skulle medföra men vi förstod att det var 
potentiellt väldigt kraftfullt och därmed måste hållas tillbaka. (Dunkels 2009:90) 

Som Dunkels säger var vuxengenerationen skeptisk och kanske lite rädd för internet i början, en 

inställning som ser annorlunda ut idag. Som lärare är det viktigt att sätta sig in i hur ungdomar 

faktiskt upplever sitt deltagande i dagens internetbaserade interaktionsforum. Internet har 

genomgått en enorm förändring med avseende på hur vi använder information och det är dessa 

verktyg som ungdomar använder. 

Olle Findahl menar att åsikten att dagens unga fått internet med modersmjölken inte stämmer. 

Han påpekar att vi har en uppfattning om att barn har internet i blodet och att de har en intuitiv 

förståelse för internet. Här kan det dock uppstå problem då verkligheten ser annorlunda ut. 

Dessa problem kan till exempel vara svårigheter att skriva på tangentbordet, svårigheter att 

formulera sökfrågor när de ska hitta information och att veta hur sökresultaten ska användas 

(Findahl 2009:9). 
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Projektet i2010 var ett initiativ från EU, vars mål var att undersöka UCC-kanalers inflytande på 

ekonomiska, tekniska och lagliga utmaningar (Economic, social, technical and legal challenges). 

Detta gjordes för att undersöka UCCs potential att stödja skapande och uppfinnande (Idate 

2008:13). 

Där står bland annat att läsa om ungdomars användande av UCC-kanaler att mer än hälften av 

tonåringar har skapat någon typ av innehåll för internet. 33 procent delar sådant de skapat själva 

såsom konstverk, foton, historier och videofilmer. 19 procent av ungdomarna har en egen blogg  

(Idate 2008:86). 

I Medierådet/Stiftelsen för Internetinfrastrukturs rapport ”Unga Svenskar och Internet – 2009” 

undersöks unga svenskars internetvanor och vad de egentligen gör på internet, vad de kan och 

om de är kunnigare än sina föräldrar (Findahl 2009:6). Medierådet har även statistik över hur 

unga använder internet i Sverige. Findahl skriver till exempel att det är många fler unga kvinnor 

mellan 16 och 25 år som skriver eller har skrivit en egen blogg. Bland unga män är siffran 

betydligt lägre (Findahl 2009:20f). 

Findahl menar även att ungdomar i åldern 16-25 är mest öppna med den personliga 

informationen på internet. De tycker inte att alla ska ha tillgång till den, därmed inte sagt att den 

strikt ska hållas privat men att vissa utvalda ska ha tillgång till den (Findahl, 2010:46). 

Enligt PEW Research har över 86 procent postat en statusuppdatering på Facebook vilket 

innebär att man skriver ett kort meddelande med åsikter, funderingar, citat, meddelanden och 

liknande. 87 procent har kommenterat på en väns status eller något en kompis har lagt upp. 80 

procent har lagt upp en egen bild. 69 procent har taggat någon i ett foto eller en video (Lenhart, 

Madden, Smith, Purcell, Zickhur, Rainie 2011:22). 

PEWs undersökning har två undersökningsgrupper. En grupp av ungdomar i åldern 12-13 och 

en grupp mellan 14 och 17. I undersökningen visar det sig att den äldre gruppen är mer benägna 

än den yngre gruppen att lägga upp statusuppdateringar, kommentera något deras vänner lagt 

upp, lägga upp bilder och tagga andra i inlägg, foton eller videos (Lenhart m.fl. 2011:22). 

Nedan förklaras ett antal begrepp och fenomen som förekommer i denna uppsats: Webb 2.0, 

kollektiv intelligens, OECD och UCC, taggar, Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia och 

Google. 
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2.2 Ett nytt och mer interaktivt internet: Webb 2.0 

I en brainstorming mellan Tim O’Reilly och MediaLive International 2004 nämndes uttrycket 

Webb 2.0 för första gången (Giger 2006:26). När IT-bubblans krasch 2001 diskuterades kom 

man fram till att det var en vändpunkt för internet. De märkte att istället för att ha kraschat hade 

nätet blivit viktigare än någonsin med både fler användare och fler spännande applikationer än 

tidigare. Detta ledde så småningom till att det gamla sättet att använda internet på döptes till 

Webb 1.0 och det nya och utvecklade internet fick benämningen Webb 2.0 (Giger 2006:26). Peter 

Giger förklarar det i sin egen avhandling Participation Literacy – Part 1: Constructing the Web 2.0 

Concept från Blekinge Tekniska högskola på följande vis: 

This text is a Web 2.0 document. If you are reading it in its primary environment on the Web, it will be 
hyperlinked and open for participation (discussion). If you are reading a closed version such as the paper 
book or a print out of the PDF, I urge you to read it actively in close contact with a Web environment. 
Links are provided in one way or another in all versions. Words you do not understand should be easy to 
look up in a search engine or encyclopedia. If you are suspicious of my interpretation of a word, please 
look it up and participate with your own understanding. By participating in this way, you actively promote 
the spirit of this text. (Giger 2006:23) 

Giger säger här att Webb 2.0 handlar om att bidra till någonting. Du kan alltså som användare 

välja att återknyta till det som diskuteras med din egen åsikt och därmed tillföra något nytt till 

diskussionen. 

Forskaren Isabella Peters skriver: 

Online services and websites in “Web 1.0” are rather static on a technological and structural level, may 
not be adjusted by users’ sites and mainly serve as sources of information, while Web 2.0 services 
especially focalize communication and exchange of resources between users. (Peters 2009:14) 

I Webb 1.0 fanns ett statiskt sätt att behandla information. Användaren hade ingen stor del i det 

som presenterades på webbsidor utan var mer en mottagare än en deltagare. 

2.3 Internet som en kollektiv intelligens 

Det centrala i Webb 2.0 är att man skapar något tillsammans på internet. Det är användarna som 

skapar innehållet och använder sina olika kunskapskällor för att skapa något större. Giger talar 

om begreppet kollektiv intelligens bland annat genom att nämna fenomenet Wikipedia. En 

skärmdump (bild av det som finns på datorskärmen) visar att Wikipedia 2006-02-02 hade mer än 

945 000 artiklar (Giger 2006:20). Den 14 april 2013 har Wikipedia över 3 831 000 artiklar i den 

engelska varianten (http://www.wikipedia.org – 2013-04-14). Alla är skapade av dem som aktivt 

använder Wikipedia och bidrar med information till artiklarna och inte bara tar del av 

informationen som finns att tillgå.  
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One of the first Web 2.0 companies, Amazon.com figured out how to use the collective intelligence of 
hundreds of thousands of users, getting them to provide free reviews of books and gaining significant 
competitive advantage in the process. (Giger 2006:33) 

Han talar om två olika typer av kollektiv intelligens; The Wikipedian och The Amazonian. 

Med The Wikipedian bidrar användarna med mycket information och text för att andra 

användare sedan ska kunna bygga vidare på dessa artiklar.  

Other participants are then expected to interact with this knowledge either by using it, discussing it or 
changing it. The rationale behind includes the idea that this piece of knowledge will be enhanced as time 
goes on, and as more and more people invest their time and knowledge in it (Giger 2006:32). 

Det är även detta som har skapat misstron mot Wikipedia för att det just innebär att alla kan 

bidra och att man inte kan lita på att all information som står på sidan är tillförlitlig. Med The 

Amazonian menar Giger att en stor mängd människor bidrar med små kunskapsbitar som sedan 

behandlas av en dator. Detta i sin tur ger användaren mer information som är relevant för honom 

eller henne (Giger 2006:32). 

2.4 Användargenererat innehåll (User Created Content, UCC) 

User Created Content är beteckningen på en samling webbaserade verktyg eller miljöer där 

användaren skapar innehållet. Det kan gälla en specifik webbsida eller en hel webbplats för ett 

företag. Detta är ofta kommersiellt motiverat, eftersom företag är intresserade av information om 

enskilda personer: 

You want to know where the big money is coming from on the Internet nowadays? Look in the mirror. 
Online businesses are increasingly finding revenue in capturing content from users like you. Companies 
are making money by providing tools and services that let you write stuff, take pictures, organize your 
information, and publish it to the Web. (Wagner, 2005) 

I OECD:s publikation om användargenererat innehåll (UCC) och det deltagande internet skriver 

de om tre nödvändiga kriterier för att något (ett verk) ska falla under kategorin UCC (OECD 

2007:18). Det första kriteriet är publiceringskravet. Ett generellt kännetecken är att verket är 

publicerat i någon digital kontext, till exempel på en offentlig sida eller på en sida på ett socialt 

nätverk som endast är tillgängligt för en utvald skara människor. Det andra kriteriet är kreativ 

ansträngning. En viss mängd kreativ ansträngning måste ha lagts ner när verket skapades eller 

måste en version av gamla verk ha använts för att skapa ett nytt. Alltså måste användaren lägga 

sin egen värdering i arbetet. UCC kan inkludera användarens publicerande av originalfotografier, 

tankar som uttrycks i en blogg eller en ny musikvideo. Ansträngningen får också vara 

samarbetande, till exempel på sidor där användare samarbetar med att redigera. Det tredje 

kriteriet är skapande utanför professionella rutiner eller praxis. UCC är vanligtvis skapat vid sidan av 
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professionella rutiner eller praxis. Ofta har det inte någon kontext gällande en traditionell 

kommersiell marknad och UCC skapas av icke-professionella utan förväntan på återräkning eller 

profit. 

2.5 Presentation av aktuella UCC-kanaler på internet 

2.5.1 Facebook 

Facebook är idag en central mötesplats för ungdomar på nätet. Facebook startade 2004 och det 

tog ett år för sajten att etableras. Idag uppgår antalet medlemmar till cirka 800 miljoner 

(Facebook C 2011). 

Facebook är ett socialt verktyg grundat februari 2004 som hjälper människor att kommunicera mer 
effektivt med sina vänner, familj och kollegor. Företaget utvecklar tekniker som erbjuder 
informationsdelning genom den sociala grafen, den digitala kartan över människornas sociala kontakter i 
den verkliga världen. Alla kan gå med i Facebook och interagera med människor de känner i en pålitlig 
miljö. Facebook är en del av miljoner människors liv runt om i världen. Facebook är ett privatägt bolag 
med sitt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, USA. (Facebook B 2011) 

Taggar på Facebook betyder att du kan tagga dina vänner i bilder så att de kan se den bild/status 

du taggat dem i. Man gör en länk med en persons namn som gör att den personen får en 

notifiering om det. Dessutom kan du i dagsläget tagga personer inte bara i bilder, utan även i 

statusar. En status innebär att uttrycka ett kort meddelande i textformat innehållande till exempel 

åsikter, funderingar, citat, meddelanden och liknande. 

Att “gilla” någonting på Facebook innebär att ge en tumme upp. Detta är en liten ikon som 

används för att bekräfta vad någon har publicerat. Detta kan också kallas för en ”gillning” (egen 

översättning från det engelska ordet ”like”). Facebook själva påpekar att gilla-knappen låter en 

användare dela det innehåll han eller hon har gett tummen upp (Facebook A 2012). 

2.5.2 Twitter 

Twitter är en så kallad ”microblog” där man får 140 tecken på sig att uttrycka någonting som kan 

jämföras med en Facebookstatus. Med en microblog har man möjlighet att lägga upp små delar 

av digitalt innehåll som till exempel text, bilder, länkar, korta videos, eller annan media – på 

internet. Microbloggande har blivit populärt mellan vänner och kollegor som ofta uppdaterar 

innehåll och följer varandras inlägg vilket skapar en känsla av gemenskap online (Ehlers 2013:21). 



12 
 

2.5.3 YouTube 

YouTube grundades i februari 2005 och ägs sedan 2006 av Google (YouTube, Press 2012 ). Här 

kan miljarder människor upptäcka, titta på och dela originalvideoklipp. YouTube är ett forum där 

användare kan ta kontakt, hjälpa varandra och inspirera över alla gränser, och fungerar som en 

distributionsplattform för dem som skapar originalinnehåll eller annonserar i stor eller liten skala 

(YouTube, About 2012). 

2.5.4 Wikipedia 

”Wiki software” är en mjukvara som tillåter webbsidor att bli skapade och redigerade i 

samarbetsformat genom användandet av en gemensam browser (webbläsare) (Wikipedia B 2011):  

A wiki (wɪki/ wik-ee) is a website that allows the creation and editing of any number of interlinked web 
pages via a web browser using a simplified markup language or a WYSIWYG text editor.[1][2][3] Wikis 
are typically powered by wiki software and are often used collaboratively by multiple users. Examples 
include community websites, corporate intranets, knowledge management systems, and note services. The 
software can also be used for personal notetaking. (Wikipedia A 2011) 

Wikipedia har 19,7 miljoner artiklar (3,8 miljoner i den engelska versionen den första januari 

2012) vilka har blivit författade genom ett samarbete av frivilliga runtom i världen. Nästan alla 

artiklar kan bli redigerade av vem som helst som kan komma åt Wikipedias hemsida, utom i vissa 

fall där redigering inte är tillgängligt med syfte att förebygga vandalism. Wikipedia startades 2001 

av Jimmy Wales och Larry Sanger och är just nu den mest populära informationsdatabasen på 

internet (Wikipedia C 2011). 

2.5.5 Google 

Google grundades 1998 av Sergey Brin och Larry Page och var från början en sökmotor. Idag 

finns även många andra olika funktioner som till exempel Gmail (mailfunktion). Google är också 

ägare av YouTube sedan 2006. Idag finns det även registerat på Nasdaqbörsen (Google A 2012). 

2.6 Nackdelar med sociala och andra medier i skolan 

En rapport från Common Sense Media menar att elevers användande av underhållningsmedier 

(undersökningens definition: TV-program, musik, datorspel, sms, iPods, telefonspel, sociala 

nätverkssidor, appar, datorprogram, videos online och hemsidor som elever använder för 

underhållning) kan skada deras prestation i skolan. Denna undersökning säger till exempel att 71 

procent av alla tillfrågade lärare i undersökningen anser att dessa medier har skadat elevernas 

uppmärksamhetsförmåga. Samma undersökning säger också att 58 procent av de tillfrågade 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pronunciation_respelling_key
http://en.wikipedia.org/wiki/Website
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_links
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language
http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki#cite_note-urlEasy_Wiki_Hosting.2C_Scott_Hanselmans_blog.2C_and_Snagging_Screens-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Notetaking_software
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lärarna anser att elevers skrivande blivit sämre av användande av underhållningsmedier (Common 

Sense Media 2012:13). 

En lärare från en grundskola säger till exempel att: 

Students have been both helped and hurt by the instant access to information. Being able to 
‘Google’ answers to questions provides much quicker access, but it also makes students less 
comfortable wrestling with uncertainty or curiosity. (Common Sense Media 2012:7) 

55 procent av lärarna påpekar även att det specifikt är sociala medier som har en dålig inverkan 

på elevernas sociala utveckling (Common Sense Media 2012:10). 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Sociala medier, pedagogik och lärande 

Collins & Halverson har i sin artikel ”The second educational evolution: rethinking education in 

the age of technology” sammanfattat ett antal möjligheter och utmaningar gällande tillämpning av 

digital teknologi i lärande och utbildning. Lärandet genomgår vad de kallar för en andra revolution 

där även tv- och datorspel har kommit in som ett verktyg för lärande. Idag kan man till och med 

lära sig något på nätet. Detta gäller inte uteslutande den yngre generationen utan människor i alla 

åldrar. De anser att nya teknologier utmanar traditionella sätt att lära och konstaterar att idag kan 

den som vill forma sitt eget lärande på sina egna villkor. Idag kan alla människor lära sig nya saker 

när de vill och var de vill. Det traditionella klassrummet är inte längre lika aktuellt (Collins & 

Halverson 2010:18). 

Collins & Halverson menar vidare att lärare är anställda för sin expertis. Många lärare vill inte få 

sin expertis ifrågasatt om elever skulle hitta motsägelsefull information eller om eleverna har 

frågor som ligger utanför lärarens expertisområde. De påpekar att skolan är byggd på ett sådant 

sätt att kunskap är något som är fixerat och att lärarens jobb är att förmedla denna till eleverna 

(Collins & Halverson 2010:19). 

Elza Dunkels har i sin avhandling Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet undersökt 

vad 104 barn i årskurs 6 tycker är bra och dåligt med internet och hur de hanterar det dåliga 

genom att intervjua dem över internet (Dunkels 2007:27). Området hon analyserade 2007 var då 

nytt och hon har i sin analys utgått ifrån att hennes resultat är preliminära då nya aspekter senare 

kan komma in några år senare. Hon har också inspirerats av tanken att resultatet ska ses som en 

form av social verklighet (Dunkels 2007:29). 

Dunkels frågor cirkulerade kring varför kunskapsklyftan mellan unga och vuxna var så stor. 

Varför springer elever hem från skolan för att kommunicera med samma vänner de just lämnat i 

skolan fast över internet, och varför skolkar elever för att istället sitta hemma och lära sig nya 

saker över internet (Dunkels 2007:11)? I hennes resultat visar det sig att de negativa sidorna med 

internet inte var så betydelsefulla utan att internet istället bidrar med en ytterligare spelyta för 

kommunikation utöver de som finns i verkliga livet (Dunkels 2007:12). 

Som vuxen kan man ibland känna sin maktposition hotad av ungdomar. Ungdomars 

kunskapsnivå diskuteras med negativa förtecken trots att det inte finns några historiska bevis för 

en negativ trend (Dunkels 2010:43). 
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Skolan måste vara en aktör som för en diskussion mellan eleverna och deras familjer om 

nätanvändning hävdar Dunkels. Resurser och en tillgång till en infrastruktur finns i skolan på ett 

sätt som vi inte kan begära av hemmen. Skolan skulle kunna utgöra en bra grund för diskussioner 

om unga och nätet som kan föras vidare till eleverna och genom eleverna hem till familjerna 

(Dunkels 2009:96). 

Niklas Ekbergs avhandling Lärares möte med sociala medier (2012) undersöker hur lärare uppfattar 

sociala medier i undervisningen. Avhandlingen är uppdelad i två delar; i del ett analyserar han 

relevanta vetenskapliga publikationer om sociala medier och i del två har han utifrån analysen av 

litteraturen intervjuat åtta grundskole- och gymnasielärare mer ingående. Analysen är gjord 

utifrån en tanke om att kunna följa och förstå deltagarnas enskilda berättelser och samtal kring 

det upplevda mötet med den nya tekniken i undervisningen (Ekberg 2012:113f). Resultaten visar 

att möten med sociala medier bidrar med både nya möjligheter och utmaningar. Han påpekar att 

elevens roll idag inte längre är som en passiv mottagare utan den har förändrats till att bli en 

producent av kunskap. Han menar också att det kan uppstå konsekvenser av att använda sociala 

medier i klassrummet. Etablerade hierarkier i ett klassrum kan ifrågasättas då skolan inte längre 

har makten över information och därför inte kan välja vilken information och kunskap som ska 

förmedlas från skolans sida (Ekberg 2012:126). 

En av de lärare Ekberg intervjuade påpekar att sociala medier sväller ut, blir för oöverblickbara 

och att det kan bli för tidskrävande. Läraren måste hålla reda på vad som händer på de sociala 

sidor han eller hon har satt upp för sina elever. Både de privata sidorna för varje elev men också 

på de gemensamma publiceringsytorna (Ekberg 2012:151). 

Findahl skriver i undersökningen Svenskarna och internet 2011 om svenskars användande av 

mobilen för att koppla upp sig på nätet. Undersökningen är gjord för .SE, Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur och syftar till att undersöka hur den svenska befolkningen i alla åldrar 

använder internet (Findahl 2011:5). Findahl redogör han för att det har skett en stor ökning på 

endast ett år i kategorin ”andel av befolkningen 12+ år som på olika sätt kan koppla upp sig på 

internet”. Användandet har stigit från 16 procent år 2010 till 30 procent år 2011 (Findahl 

2011:12) och att 52 procent av den svenska befolkningen har ett konto på Facebook (Findahl 

2011:5). 

Nästan alla, 92–99 procent, av skolbarnen har tillgång till dator och Internet i skolan. I hemmet är 
tillgången 98 till 100 procent. Användningen är dock betydligt lägre i skolan än hemma på fritiden. 
Hemma är nästan alla över 15 år dagliga användare och från 12 år använder 95–100 procent Internet 
åtminstone några gånger i veckan. I skolan är ett dagligt användande ovanligt och det dröjer fram till övre 
tonåren, 18–19 år, tills hälften av eleverna använder Internet dagligen i skolan. (Findahl 2009:23) 
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Findahl kommenterar även användande av sociala medier och sidor med användargenererat 

innehåll. Hälften av ungdomarna i undersökningen Unga svenskar och internet 2009 under 25 år har 

en blogg, är medlemmar i ett socialt nätverk, lägger upp foton och lägger upp videos (Findahl 

2009:22). 

3.1.1 Den äldre generationsklyftan 

Chris Jones analyserar flera olika undersökningar från hela världen i sin artikel ”Networked 

Learning, stepping beyond the Net Generation and Digital Natives”. Han menar att det under de 

senaste 10 åren har skett ett generationsskifte. Dessa studier visar att unga elever är en blandad 

grupp med olika intressen och beteende snarare än en homogen grupp (Jones 2012:30). Enligt 

Jones varierar de teknologiska kunskaperna. Unga elever är inte naturligt benägna att använda 

nätverkande lärande. Den gängse synen som fortfarande finns mot äldre människor är att de 

fortfarande inte kan lika mycket som eleverna. Han kallar den äldre generationen för immigranter 

in i den nya världen och att de aldrig kommer att nå samma skicklighetsnivå som de som vuxit 

upp med den nya, digitala tekniken (Jones 2012:27). Jones definierar den nya generationen som 

de som är födda under början av 80-talet och framåt (Jones 2012:36). Den äldre generationen 

förväntas bli som den nya generationen men enligt Bennet kommer den äldre generationen 

endast att räknas som ”immigranter” och aldrig kommer att bli digitala ”infödingar” som den 

yngre generationen (Jones 2012:32). 

Webb 2.0 kan betraktas som ett idealt inslag i all utbildning som lägger fokus på elevernas 

engagemang för lärandet. Ekberg menar att mycket av de senare årens forskning medger att det 

är befogat att använda sociala medier i utbildningssammanhang. Han menar att användningen 

kan motiveras med en positiv inverkan på kollaborativt skapande och främjande av en individuell 

reflektion (Ekberg 2012:118).  

3.2 Kollaborativt skapande och att dela med sig 

I sin artikel ”Differences in Understandings of Networked Learning Theory: Connectivity or 

Collaboration” undersöker och ifrågasätter Ryberg, Buus och Georgsen befintliga uttryck inom 

Webb 2.0. De menar att många subtiliteter går förlorade genom att bara tolka dem på ett enkelt 

och ensidigt sätt. Det finns många sätt att tolka de befintliga uttrycken och de föreslår att fokus 

bör läggas på kollaborativt skapande och samarbeten (Ryberg, Buus, Georgsen 2012:55). Allt 

eftersom Webb 2.0-teknologin blev allt mer populär har vi kunnat se en förnyelse av uttryck som 

samarbete, dela, dialog, deltagande och elevfokuserat lärande. Genom uttrycken ovan anser de att 
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det finns ett behov av att se elever som producenter snarare än konsumenter av kunskap. Genom 

Webb 2.0 och UCC-kanaler blir eleverna producenter av material istället för bara deltagare, något 

som kan jämföras med att läsa en bok eller delta och skriva den själv (Ryberg m.fl. 2012:43). 

Baltzersen diskuterar i sin artikel ”Texter i en wikigemenskap” tidigare forskning kring 

kollaborativt skapande med Wikipedia som exempel. Eftersom det inte finns någon redaktör av 

artiklarna tyder mycket på att denna kollektiva form för att producera (vad han kallar för veta-att-

kunskap) är överlägsen de traditionella sätten att förmedla kunskap. Det är en kunskap och ett 

engagemang som innebär frivillighet istället för styrning eller kontroll. När en artikel skapas 

kontrolleras den av andra användare på Wikipedia som hjälper till att rätta till faktafel tills det att 

artikeln så småningom består av ren fakta från trovärdiga referenser (Baltzersen 2012:128f). 

I Peter Gigers avhandling Participation Literacy – Part 1: Construction the Web 2.0 Concept analyserar 

han webben som plattform för kollektiv intelligens. Han menar att Webb 2.0 är en ideologi som 

baseras på deltagande. Hans undersökning består även av en teknisk analys av Webb 2.0 som 

koncept (Giger 2006:7). Enligt Giger är UCC något som inte bara skapas av en individuell 

användare utan att material skapas genom ett samarbete av flera olika användare. Med participation 

literacy ska en person ha kunskaper om hur man deltar och inbjuder till deltagande i en Webb 2.0-

miljö (Giger 2006:82). 

Wikipedia har de senaste åren varit föremål för omfattande diskussioner. Det har ifrågasatts för 

att informationen inte är tillförlitlig eftersom det till stor del är användarna själva som fyller på 

informationen. Baltzersen påpekar att enligt tidskriften Natures jämförelse mellan Wikipedia och 

Encyclopedia Britannica håller Wikipedia minst lika god kvalitet som encyklopedin (Baltzersen 

2011:127). 

Neil Selwyn har i sin artikel Faceworking: exploring students' education-related use of Facebook gjort en 

kvalitativ analys av 900 studenters olika ”väggar” på Facebook (från engelskans ”wall”; din 

personliga sida på Facebook och det som står att läsa på den). Resultatet visar fem 

återkommande teman: Reflektion och berättande om sina universitetsstudier, utbyte av praktisk 

information, utbyte av akademisk information, hjälpsökande, och utbyte av humor och rent 

nonsens (Selwyn 2009:161). Han undersöker vilken del av Facebook som är väsentlig för 

studenternas universitetsutbildning, vilka bevis det finns för att Facebook leder till ett ökat 

engagemang bland studenter i deras utbildning, och vad som kan påstås vara nytt för 

utbildningen via deras användande. Selwyn menar att Facebooks kvaliteter som kommunikativt 
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och kollaborativt medium avspeglar en bra modell för lärande i och med att de uppmanar till 

aktivt deltagande (Selwyn 2009:158).  

Gerber, Grund och Grote undersöker hur kommunikationen mellan lärare och elev i ett blandat 

lärscenario (blended learning – både digitala och fysiska träffar under en kurs) fungerar. Detta 

testades genom att undersöka antalet meddelanden mellan lärare och elever och vad dessa 

innehöll. Det finns ett samband mellan studenternas kommunikations- och samarbetsaktiviteter 

men också nivån på deras lärande. Skillnaden mellan handledarnas aktivitet och studenternas är 

att handledarnas aktivitet mer rörde sig kring organisatoriska frågor medan studenternas 

kommunikation rörde sig i större utsträckning kring mellanmänskliga och innehållsrelaterade 

ämnen. Kvantiteten på kommunikationen var inte lika viktigt som kvaliteten på 

kommunikationen (Gerber, Grund, Grote 2008:232). 

3.3 Integritet bland ungdomar på nätet 

PEW Research Centers rapport Teens, Social Media and Privacy från Berkman Center for Internet 

and Society vid Harvard University menar att åtta av tio amerikanska ungdomar är medlemmar i 

någon typ av socialt medium. De har intervjuat 802 tonåringar i åldrarna 12 till 17 och 802 

föräldrar. De menar även att eftersom smartphoneanvändandet har ökat är det en stor andel av 

dessa ungdomar som endast använder telefonen för att uppdatera sig på sina sociala medier. 

(Madden, Lenhart, Cortesi, Gasser, Duggan, Smith & Beaton 2013:16f) 

Bland tonåringar i åldrarna 14-17 är flest flickor som använder sociala medier. 48 procent säger 

att de besöker sidorna flera gånger varje dag jämfört med 36 procent av pojkar i samma 

åldersgrupp. (Madden m.fl. 2013:22). Det är dessutom större sannolikhet (70 procent) att flickor 

har en stängd profil på Facebook där endast vänner kan se profilen (Madden m.fl. 2013:22). 

Rapporten påpekar också att Facebook kan vara en reproduktion, reflektion och förlängning av 

interaktioner mellan ungdomarna utanför internets ramar. Några elever i rapporten menar att det 

kan vara ett avståndstagande från ”drama” ungdomarna emellan. En 15-årig flicka beskriver att 

hon konstant befinner sig på Facebook men att hon trots allt hatar det. En annan flicka anser att 

det kan vara en stressfaktor med skvaller och det viktiga i att ha många vänner och att hon mått 

mycket bättre efter hon lämnat Facebook (Madden m.fl. 2013:38). 

Många av ungdomarna i studien är dock säkra på vad de lägger ut och att de inte är rädda för att 

dela med sig saker då de anser att de saker de lägger ut inte är privata. De har inget att gömma 
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eller att de har ett naturligt ”filter i hjärnan” då de lägger upp nytt material. De anser att de vet 

vad som är en bra idé att lägga upp och vad de inte bör lägga upp. (Madden m.fl. 2013:47). 

Författarna påpekar att när ungdomarna bryr sig om sin integritet och säkerhet på dessa sidor 

handlar det till en viss del anpassa sig till en vuxenvärld som förväntar sig ett ansvarstagande från 

dem. Det blir på så vis ett sätt att så småningom bli vuxen genom engagemang i sin personliga 

integritet (Madden m.fl. 2013:50). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studien har genomförts inom ramen för en teoretisk syn på dagens kommunikativa internet som 

en interaktiv arena där deltagarna har specifika kompetenser för att delta och bidra. De besitter 

en så kallad participation literacy, en specifik form av kompetens för deltagande på dessa olika 

arenor. Den som väljer att bidra gör så med text, bild och videofilmer för att antingen återknyta 

till redan befintlig information eller bidra med ny information och på så vis skapa en ny 

diskussion. 

Andra centrala uttryck i denna uppsats är Webb 2.0, ett vidareutvecklat internet där det gavs 

större uttryck för kommunikation än det som tidigare funnits. Detta uttryck förklaras i kapitel 2.2. 

4.1 Participation literacy 

Ett viktigt teoretiskt begrepp för studien är Peter Gigers uttryck participation literacy. Detta handlar 

om kunskapen att dela med sig av innehåll och delta i diskussionen. 

När vi idag diskuterar sociala medier är det just med vikt på det sociala i uttrycket. Människor 

delar med sig och tar emot ny information. Målet för de viktigaste sociala medierna bygger på att 

de som använder dessa medier delar med sig av ny information, annars skulle det inte finnas 

något innehåll på dessa sidor. 

Användaren måste därför ha kunskapen om hur detta går till. Användaren måste veta hur det går 

till att lägga upp en text, vad det innebär att svara på ett inlägg, hur man lägger upp en bild och 

hur man får en diskussion att fortgå. 

Peter Giger använder begreppet participation literacy. Detta implicerar färdigheter och kunskaper 

om hur man deltar och hur man inbjuder till deltagande i en Webb 2.0-miljö. Enligt Giger ska 

ingen kunna peka ett finger och säga att någon har kunskaperna och att någon annan inte har 

dem (Giger 2006:82). Giger menar här förmågan hur man lär sig att delta, dela med sig och skapa 

på nätet (Giger 2006:41) vilket sannolikt kommer att vara ett viktigt verktyg i framtiden. Att vara 

”kunnig” innebär att vara lika delar skicklig på att dela med dig din kunskap som att låta andra 

dela sin kunskap med dig (Giger 2006:41). Detta innebär också att man bör veta när det är säkert 

att dela med sig och inte. 

Participation is becoming the soul of the Internet. Perhaps you could say that an Internetian is valued by 
their degree of participation, instead of their wealth, clothes etc. (Giger 2006:26) 
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Internet genomgick en stor förändring när den så kallade IT-bubblan sprack år 2001. 

Dessförinnan bestod internet till stor del av envägsinformation. Användaren kunde ta del av 

information som fanns att läsa på en sida men inte hjälpa till att bidra till eller påverka innehållet 

av den. På Wikipedia är användaren viktig för att sidan ska kunna fortleva eftersom det är de 

miljontals användarna på sidan som hjälper till att skapa, redigera och göra artiklarna så korrekta 

som möjligt med hjälp av hänvisningar till andra sidor för så korrekta referenser som möjligt 

(Giger 2006:24). 

Webb 2.0 som sådant är inte bara en teknisk utveckling utan även en ideologi. Giger påpekar att 

det är en deltagande ideologi där medlemmar av en gemenskap på sociala medier, ett community, 

lär sig av varandra och att kunskapsbasen växer vid varje interagerande. Han menar med detta att 

grundvärderingarna i Webb 2.0 är demokrati och deltagande (Giger 2006:7). 

4.2 Samhörighet och lärande i communities 

Etienne Wenger skriver om olika tillhörigheter och communities i sin bok Communities of practice 

och förklarar sin syn på hur vi som människor lär oss. 

Learning in this sense is not a separate activity. It is not something we do when we do nothing else or 
stop doing when we do something else. […] Learning is something we can assume – whether we see it or 
not, whether we like the way it goes or not, whether what we are learning is to repeat the past or to shake 
it off. Even failing to learn what is expected in a given situation usually involves learning something else 
instead. (Wenger 2009:8) 

Wengers uppfattning om lärande är en del av vårt deltagande i olika grupper (communities) och 

organisationer (Wenger 2009:8). Detta står i kontrast till vad många instinktivt associerar till vid 

omnämnandet av ordet ”lärande” exempelvis klassrum, träningssessioner, kursböcker, läxor och 

övningar. 

I likhet med Wenger anser Säljö att lärande sker i ett socialt sammanhang. Social interaktion 

enligt Wenger är det centrala elementet i lärande och kunskapsutveckling genom kommunikation 

med andra i vår egen utvecklingszon. Människan, enligt Säljö, är en redskapsproducerande och 

användande varelse som omvandlar världen för sina syften. De redskap som människan skapar 

förändrar sättet hon kommunicerar, arbetar och roar sig på och därmed också hennes sätt att lära 

(Säljö 2013:225). 

De kulturella redskapen inkorporerar tidigare insikter och färdigheter och blir därmed delar av 

våra dagliga verksamheter. Eftersom dessa redskap är materiella (bilder, skrifter, databaser och 

andra redskap) kan kunskap bestå över generationer (Säljö 2013:228). De kulturella redskapen är 
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de viktigaste uttrycken för vårt kollektiva lärande och vi tar del av samhällets samlade 

erfarenheter när vi lär oss använda dem (Säljö 2013:229). 

Ett kulturellt redskap är alltså något människan lär sig bemästra över tid. Det är ett verktyg som 

går igenom olika faser. Den första är den initiala kontakten med redskapet (Säljö 2013:229), sedan 

en fas av mer intensiv användning som övergår till den fasen där redskapet bemästras av den som 

använder det och där du kan förklara för andra hur det fungerar (Säljö 2013:230). Till sist menar 

Säljö att redskapet naturaliseras, att det tas för givet, och blir en del av vår omvärld (Säljö 

2013:231).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka ungdomars egen uppfattning om sitt användande av UCC-

resurser och deltagande på sociala medier. 

1 Vilka insikter har de intervjuade gymnasieungdomarna om sitt eget användande av ett urval 

av de mest använda webbaserade UCC-resurserna? 

2 Anser de intervjuade gymnasieungdomarna att de genom deltagande bidrar aktivt till 

innehållet i webbaserade UCC-resurser, och om så är fallet, på vilket sätt? 

3 Hur reflekterar de intervjuade gymnasieungdomarna kring att lägga upp personligt innehåll på 

webbaserade UCC-resurser? 
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6 Metod 

6.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Undersökningen i denna uppsats är kvalitativ. Med hjälp av intervjufrågor (bilaga 1) har totalt 14 

elever intervjuats vid 4 olika tillfällen. Eftersom intervjumetod använts har följdfrågor kunnat 

ställas och elever har ombetts utveckla om något varit oklart. 

Metoden som har använts är en så kallad induktiv metod. Patel & Davidson menar att forskaren 

kan studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. Man vet 

här inte någonting om teorins räckvidd, generalitet, eftersom den baserar sig på ett empiristiskt 

underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor (Patel & Davidson 

2003:24). 

I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. Visserligen är 
rollerna olika i så måtto att intervjuaren genomför detta samtal för att belysa ett forskningsproblem och 
intervjupersonen har kanske ställt upp på intervjun utan att egentligen ha någon direkt nytta av den. (Patel 
& Davidson 2003:78f) 

Mina intervjuade elever hade ingen nytta av mina intervjuer då det var jag som ville ha 

information. Eftersom jag har erfarenheter av intervjuer sedan tidigare var det den metod som jag 

bedömde skulle generera mest information då fokus kan ligga på eleverna som källa till 

information. Jag har gjort enkätfrågor tidigare och många elever kan ha erfarenheter av att delta i 

för många undersökningar. Jag valde därför gruppintervjuer som metod istället för enkäter 

eftersom jag enklare kunde följa upp mina frågor. 

Enligt Metodpraktikan kan samtalsintervjuer ge goda möjligheter att registrera svar som är 

oväntade. Esaiasson m.fl. nämner även möjligheten till att följa upp svar om man som intervjuare 

känner att något svar behöver utvecklas (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L 

2007:283). 

Det svåra med att göra kvalitativa intervjuer var att få med alla små nyanser i både mina frågor 

och elevernas svar. Att förklara kroppspråk och ironi i elevernas tal i skrivet format kan vara 

problematiskt. Det var också svårt att bestämma vilka frågor som skulle vara med i intervjuerna 

och hur frågorna skulle ställas. Patel & Davidson talar till exempel om den personliga relationen 

mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Det gäller att komma ihåg att vi inte talar bara 

med ord utan även med gester och ansiktsmimik (Patel & Davidson 2003:71). 
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6.2 Urval 

Patel & Davidson nämner att elever kan ha valts ut på grund av att de har en särskilda kunskaper 

inom något ämne (Patel & Davidson 2003:70). Två av skolorna var mer vana med att använda 

laptops på daglig basis och hade därför mer vana med datorer inom skolarbetet.  

I studien ingår gymnasieelever som går olika linjer. Detta har betytt att jag har kunnat undersöka 

olika typer av attityder men att jag kommit fram till ungefär samma resultat oavsett vilken grupp 

jag ställt frågorna till. 

Eleverna i studien är mellan 16 och 18 år gamla och studerar olika inriktningar på olika skolor. 

De är slumpmässigt utvalda av lärare på gymnasieskolor i en mellansvensk stad. 

Könsfördelningen är åtta pojkar och sex flickor. 

6.3 Genomförande 

Eleverna intervjuades vid tre olika tillfällen i grupper om fyra, förutom testpersonerna som var 

två personer. Intervjuerna skedde i separata grupprum med en inspelningsbar mp3-spelare och är 

cirka 29 minuter i genomsnitt förutom intervjun med testpersonerna som är cirka 40 minuter. 

Den sistnämnda ägde rum på ett café. 

Jag har försökt använda mig av ett så begripligt språk som möjligt. Eftersom UCC inte är ett 

allmänt och vedertaget begrepp var jag tvungen att beskriva detta för eleverna innan jag inledde 

intervjun. Jag har försökt föra mig med ett språk som var förståeligt för eleverna. 

Jag har delvis använt mig av öppna frågor och följt upp med ”hur, var, när och varför”-frågor. 

Det har gett eleverna en möjlighet att utveckla sina svar och få berätta med egna ord. Problemet 

är att dessa frågor kan vara svåra att följa upp och är arbetskrävande eftersom svaren måste 

klassificeras (Esaiasson m.fl. 2007:277). 

Jag har använt frågorna som finns bifogade (bilaga 1). Två av de 14 intervjuade var testpersoner 

för att se hur frågorna fungerade men då dessa också gav intressanta svar har jag även använt 

deras svar i resultaten.  

Några av frågorna har medvetet varit väldigt uppenbara, som till exempel ”Har du hört talas om 

Facebook?”. Detta för att inkludera alla elever i frågan. UCC förklarades för eleverna med det är 

användaren som skapar innehållet på en sida. Om till exempel Facebook inte skulle ha några 

användare skulle Facebook inte existera. 
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6.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna är inspelade med en inspelningsbar mp3-spelare. Jag har därefter lyssnat igenom 

ljudfilerna med intervjuerna och därefter transkriberat dem. Jag har utifrån de svaren jag har fått 

här sammanställt min tematisering till resultatet av svar som följt min frågeställning. 

Svaren i resultatredovisningen har sammanställts från flera olika tillfällen då jag funnit ett mönster 

då eleverna svarat på samma eller liknande sätt vid olika tillfällen. 

Citaten är ordagrant antecknade från intervjuerna med eleverna. De är dock anpassade till 

skriftspråk men om det har förekommit slanguttryck har jag velat ta med det. Vissa ord är 

ändrade för läsbarhetens skull som till exempel ”alltså” från ”asså”. 

Resultatet är tematiserat utifrån frågorna i syftesformuleringen och är analyserat ur ett fokus på 

meningskoncentration. Det har inte funnits några sätt att tolka innehållet i dessa intervjuer på 

annat sätt än de intervjuades egna svar då jag ej haft någon möjlighet att följa upp intervjuerna 

efter de gjordes. Således är alla intervjusvar tolkade som ärliga svar på frågorna utan 

underförstådd mening. 

Elevernas svar är sammandragna till kortare yttranden med huvudinnebörden intakt. Intervjuerna 

är först igenomlyssnade, sedan är de sammanfattade i citat till resultatdelen. Efter det är de 

sammanställda tematiskt enligt frågeställningen, sedan har jag anknutit citaten efter 

frågeställningen vid det specifika temat och till sist har elevernas svar fått sammanfatta det ämne 

som gäller just vid det aktuella stället i resultatredovisningen (Kvale, Brinkmann 2009:221f). 

Eftersom det endast är elever som är intervjuade här och denna studie endast handlar om deras 

egna vanor så är det en hög grad av validitet. Syftet var att samla in data kring hur dessa elever 

använder UCC och sociala medier och det är även de svar som presenteras. Det är eleverna som 

har svarat för sig själva. Informationen kommer således från dem själva och inte från en annan 

part. Kvale och Brinkmann menar dock att en intervjuperson kanske inte säger ”sanningen” om 

ett faktiskt förhållande, men uttalandet kan ändå uttrycka sanningen om personens uppfattning 

om sig själv (Kvale, Brinkmann 2009:270) vilket ändå stämmer väl överens med mina 

frågeställningar och mitt syfte. Reliabiliteten i denna undersökning kan också uppfattas som hög 

då de data som eleverna frambringat har gått att använda gentemot frågeställningen och syftet. 

Kvale och Brinkmann påpekar också att en intervjuperson kan ge olika svar till olika intervjuare 

(Kvale, Brinkmann 2009:263). Detta kan vara en faktor för reliabiliteten över tid då internet, och 

mer specifikt de kanaler frågorna handlat om, förändras beroende på vid vilken tidpunkt 

intervjun äger rum. 
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6.5 Etiska överväganden 

Alla elever har informerats om att de kommer att vara anonyma. För att finna elever till intervjuer 

kontaktades bekanta lärare som ombads föreslå elever som kunde svara på frågor. Ingenstans i 

denna uppsats kommer namn att publiceras.  

Personerna i intervjuerna kommer nedan att benämnas som hen då jag värnar om anonymiteten 

hos eleverna. I vissa fall avslöjar dock vissa citat personens kön. 

Enligt vetenskapsrådet innefattas humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning av fyra huvudkrav. 

 Informationskrav (6.5.1) 

 Samtyckeskrav (6.5.2) 

 Konfidentialitetskrav (6.5.3) 

 Nyttjandekrav (6.5.4) 

6.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagaren om vad som förväntas av dem 

samt villkoren för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002:7). Vid intervjutillfälle 1 kontaktades elever 

jag kände sedan tidigare för att prova intervjufrågorna. Vid tre av tillfällena kontaktades och 

informerades en lärare på respektive skola vad min forskning innebar och denne fick sedan fråga 

elever som ville ställa upp. Eleverna var fullt medvetna om vilken typ av frågor de skulle svara på 

när intervjuerna startade. Jag hade även meddelat på förhand hur svaren skulle spelas in och hur 

de skulle redovisas. 

6.5.2 Samtyckeskravet 

Eleverna valde själva att ställa upp på intervjuerna. De blev informerade av respektive lärare som 

berättade att jag skulle komma och blev således intervjuade av egen vilja. De kunde även lämna 

intervjun precis när de ville utan hinder enligt vetenskapsrådets regel om medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:9). 

6.5.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att alla uppgifter om eleverna ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002:12). Det är bara jag och berörda lärare/elever som vet 

vilka som deltar i intervjuerna. Jag frågade inte heller om elevernas namn vid de olika intervjuerna 
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förutom vid Intervjutillfälle 1 som var en testintervju för att testa frågorna. Vid det tillfället kände 

jag redan till elevernas namn.  

6.5.4 – Nyttjandekravet 

Regeln om nyttjandekrav innebär att informationen jag samlat in endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14). Jag har inte för avsikt att använda det här materialet i 

annat syfte än för denna uppsats. Eleverna blev vid samtliga intervjutillfällen informerade om att 

det endast var jag som skulle ha tillgång till de filer jag spelade in. Jag använde mig av en mp3-

spelare vid 2 tillfällen och en intervjumikrofon med hårddiskinspelning vid det tredje. När jag var 

klar med intervjuerna sparade jag sedan ned dem på en extern hårddisk där endast jag hade 

tillgång till dem.  
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7 Resultat 

Här nedan följer redovisning av huvudteman i intervjusvaren. 

7.1 Vilka insikter har de intervjuade gymnasieungdomarna om sitt eget användande av ett 

urval av de mest använda webbaserade UCC-resurserna? 

Eleverna är alla på det klara med hur samtliga de sociala medier jag ställt mina frågor om 

fungerar. Några teman utkristalliserar sig i intervjuerna och många av svaren är snarlika. 

Det finns två teman som återkommer när eleverna berättar om sitt användande av sociala medier. 

- De vill berätta vad de gör. 

- De vill ha underhållning 

Dessa punkter kan gälla som ståndpunkt för alla de sociala medier de fick frågor om förutom 

Wikipedia. Wikipedia använder eleverna när de behöver hämta snabb information till skolarbeten. 

Mycket av det här är det som gäller Facebook. De andra kanalerna kräver lite mer ansträngning 

och uppdateras därför inte lika ofta. 

Det råder också en nyfikenhet bland eleverna att ta reda på mer information när ett medium blir 

aktuellt. Vad gäller Twitter berättar en elev att hen var tvungen att kolla upp vad det var ”för att 

det finns överallt” och därför ville hen veta mer om vad det var och prova själv. En annan av 

respondenterna tycker att Twitter helt enkelt är värdelöst. 

Den mest omfattande delen i elevernas svar är punkt 1; att de vill berätta vad de gör för något för 

andra. Även om de inte säger det direkt själva så är det underförstått att de vill visa upp något de 

har gjort eller vill säga till omvärlden. Eleverna postar statusar på Facebook genom att skriva 

korta texter om något som hänt, ett citat eller något de vill berätta, de lägger upp videos på 

YouTube, de visar egna verk de har skapat på andra medium än de jag ställt frågor om (några 

berättar att de till exempel lägger upp bilder de skapat själva på deviantART – ett forum för 

konstnärer) och de skriver blogginlägg. Att de vill berätta vad de gör kan också tolkas som att de 

vill berätta vad det är de håller på med just nu. 

Nä jag vill att folk ska veta om det är något kul jag gör eller om jag är sur eller så 

Alla elever är på det klara med vad alla sociala medier jag ställer mina frågor om är för något och 

hur de fungerar. Alla elever har ett konto på Facebook men bara några har ett konto på Twitter. 

Nästan hälften av eleverna har en egen blogg som uppdateras då de vill berätta vad som händer 
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på dagarna vilket även det kan falla in under kategorin att de berättar om vad de gör på dagarna. I 

genomsnitt uppdaterar de aktiva bloggarna två gånger om dagen men de säger även att det beror 

på vad det är för dag. Den huvudsakliga anledningen säger de är att de vill berätta vad som 

händer om dagarna men också berätta om vad de kallar ”roliga fakta”. Vad ”roliga fakta” betyder 

i det här fallet framgår dock inte. 

Något som hela tiden återkommer oavsett vilken typ av socialt medium frågan gäller är 

Facebook. De flesta av eleverna har ständig tillgång till Facebook. Det blir som en knytpunkt för 

internet och att de ibland egentligen inte själva vet vad de gör när de är inloggade.  

[…] alltså alla de här sidorna man är medlem på och så blir det att man sitter inne på Facebook, 
uppdatera, uppdatera, uppdatera […] Okej men nu går jag in och kollar några profiler, ja dom kanske har 
några nya bilder, uppdatera, uppdatera, det är det man gör. Så man är inne på Facebook för mycket fastän 
man egentligen inte gör nånting där. Man bara glor. 

Något som också återkommer i de flesta av intervjuerna är att de uppdaterar för att de inte har 

något bättre för sig. En elev konstaterar kallt att hen helt enkelt uppdaterar för att hen har tråkigt. 

Ibland handlar det också om att de letar efter saker att göra på nätet bara för att något inte är 

underhållande. En elev säger att hen kan sitta och leta och leta efter något bara för att det som 

avhandlas under lektionen är tråkigt. 

Hemma det blir mer ehm, man går in och kollar. Sen så blir det att man sitter man sitter helt still och bara 
glor. I skolan när det till exempel är nått som inte e så kul då blir det att man försöker hitta nånting man 
kan göra. Man tittar överallt, alla sidor. Finns det nånting? 

En elev säger att hen är ute efter ”Lite gillningar och lite haha-kommentarer”. Eleven berättar att 

det kan vara roligt för andra att läsa om sådant som har hänt om man själv har gjort något 

klumpigt som man vill dela med sig av. Det hen är ute efter då är att folk ska bry sig och 

samtidigt får en bekräftelse på att någon faktiskt bryr sig om statusen ifråga. 

Värt att notera är att eleverna även ser på andras statusar och vad det säger om en person. Vid ett 

tillfälle kommenterar en elev det med att det vore konstigt med någon som har få vänner och 

uppdaterar mycket. Om det då inte kommer in någon respons på dessa tycker eleven att det 

känns meningslöst att uppdatera så mycket. 
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7.2 Anser de intervjuade gymnasieungdomar att de genom deltagande bidrar aktivt till 

innehållet i webbaserade UCC-resurser, och om så är fallet, på vilket sätt? 

Samtliga elever svarar att de bidrar aktivt till innehållet i webbaserade UCC-resurser. Alla bidrar 

på olika sätt genom att uppdatera statusar, lägga upp bilder och kommentera dessa statusar och 

bilder. 

Samtliga svar i intervjuerna visar att alla på något sätt bidrar till innehållet i alla medierna de blev 

tillfrågade om. Alla intervjuade skriver regelbundet statusar, lägger upp bilder och några har gjort 

egna videos med egenskapat material. Majoriteten uppdaterar sin Facebookstatus dagligen. Några 

uppdaterar flera gånger varje dag och några menar även att de bara uppdaterar när det är något 

särskilt de vill uttrycka.   

[…] Jag brukar bara lägga upp plojgrejer alltså kulgrejer eeh i stort sett eller om jag är arg. Då brukar jag få 
ut allt på så mycket…så många sätt som jag kan för att man inte kan liksom fokusera på en sak för då blir 
det för mycket på det. 

De använder sina olika kanaler för att fylla dem med olika typer av material. Med Facebook är det 

mestadels statusar men också bilder. De vill lägga upp sådant de har skapat eller bilder på var de 

är just nu men med YouTube kan det vara att de vill nå ut till andra som har samma intressen 

som de själva. Så är ofta fallet med bilder de lägger upp. Några av eleverna anser att det kan vara 

intressant att lägga upp bilder så att andra kan se vad de har gjort och så kan en diskussion uppstå 

genom bilden. De som läser bloggar är också aktiva kommentatorer till de bloggar de läser. De 

som själva skriver bloggar anser att man i sin blogg kan få ut mer information än vad man kan 

göra med en Facebookstatus. En elev påpekar att det inte finns någon som vill läsa en tio rader 

lång Facebookstatus och att man istället använder bloggen för att skriva längre inlägg. 

Det är även spritt just hur eleverna väljer att uttrycka sig. Några skriver om saker de håller på med 

just för tillfället och andra väljer att skriva något bara för att skapa en diskussion. En elev påpekar 

till exempel att hen tycker om att argumentera och diskutera och använder därför sin status på 

Facebook för just det. Denne påpekar dock att de flesta tycker att det kan vara jobbigt och att det 

blir vridet på ett sätt och kan bara låta drygt emellanåt. En annan av eleverna vid tillfället håller 

med: 

Du kommer med så här sjuka grejer som bara är irriterande ibland. Man ba’ ”ååh” […] du så här vrider 
det på något jättemysko sätt i det eget huvud och ba’ ”ja men det här låter jättebra” 

Facebook är det dominerande forumet för bilder de har tagit. Några använder sig av alternativa 

forum för att dela med sig av sitt material men det är i huvudsak Facebook de använder för både 

sina intressen och för sådant de har skapat själva. 
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Eleverna lägger också ut bilder. Bland de bilder de lägger uppär det tre kategorier som 

utkristalliserar sig: 

- Intressen. 

- Egna skapade verk. 

- Bilder på kompisar. 

Under kategorin intressen lägger eleverna upp bilder som kan påkalla intresse hos någon som har 

samma intressen som de själva. De lägger upp bilder på sina hobbyer så att andra kan se vad just 

de har gjort och därmed uppstår en diskussion som kan generera nya idéer.  

Några av eleverna nämner också att de är medlemmar i många olika typer av forum för 

diskussioner, där de delar med sig av sådant de har skapat själva som till exempel EC (EmoCore), 

Fotosidan, deviantART och Bilddagboken. En elev nämner även att hen tidigare varit aktiv 

deltagare i ett forum för mopeder där hen skrev egna inlägg och kunde ställa frågor till andra som 

hade samma intresse. 

Många använder även Facebooks taggningsfunktion och ”taggar” sina vänner. De som använder 

taggarna vill påkalla uppmärksamheten från sina vänner så att deras vänner ska veta om att de är 

med i just den bild de har lagt upp eftersom den taggade vännen då kan se att hen blivit taggad. 

En parentes till bildinnehållet är att de flesta delar med sig av bilder de har hittat när de är ute på 

nätet. Detta gäller även videoklipp från YouTube. De delar även med sig av länkar och annat från 

andra ställen på nätet. 

När man väl har börjat lägga upp saker så kan man inte sluta å sen ba är det en torrperiod och en månad å 
sen ba: Det här ska folk se det här ska folk se det här ska folk se. 

7.3 Hur reflekterar de intervjuade gymnasieungdomar kring att lägga upp personligt 

innehåll på webbaserade UCC-resurser? 

De flesta av ungdomarna svarar att de tänker på vad de skriver innan de skickar en kommentar 

eller ett blogginlägg. De flesta säger också att de tänker på vad de skriver innan de skickar en 

kommentar på Facebook. En elev uttrycker: 

Nä men det är väl klart att jag tänker på det för annars kan det ju bli helt fel. 

De flesta av de intervjuade är försiktiga med vad de lägger ut på nätet. De flesta har inte några 

problem med att lägga upp material eller kommentarer om skola eller arbete men de censurerar 

sig själva. De är restriktiva med informationen de delar med sig av. 
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En elev säger till exempel att hen tänker på vad hen lägger upp då eleven har många olika 

kontakter som tar illa upp av olika saker. Eleven kan skriva den ytliga versionen som till exempel 

att hen var ute med sina vänner och att det gick lite vilt till men att det inte förekommer några 

mer ingående detaljer i den uppdateringen. Samma elev menar att om hen har några åsikter om 

någonting så läggs det bara upp till en viss del. En annan elev pekar på att människor 

runtomkring dem kan ta illa upp av vad som skrivs.  

Jag tänker ganska mycket på vad jag säger för att det är liksom nånting som folk kan ta väldigt illa upp och 
liksom missuppfatta och så. Och det är så svårt att förklara vad man tänker med ord. Det är nästan som 
att man måste föra liksom samtal med personen […] just för det här med missuppfattningar och att man 
kan tolka ord på olika sätt och liksom så. 

Det förekommer också åsikter om man verkligen behöver säga det man är på väg att säga. Som 

till exempel om det är nödvändigt att lägga upp vad man gjorde i helgen eller vart man ska åka 

någonstans. Eleverna upplever att det är onödig information. 

När det kommer till bilder menar samma elev att det kanske kan vara roligt att lägga upp en bild 

om det är något som någon annan skulle tycka var roligt men att hen gör en distinktion mellan 

vad som är nödvändigt och inte. 

Om man fotat nåns husdjur då frågar jag först innan om jag får lägga upp det för att det ska man göra och 
jag lägger inte ut bilder på mina kompisar heller utan att fråga innan att ”är det okej?” 

Många av eleverna lägger upp bilder på kompisar men att de är lyhörda för att plocka bort dem 

om det skulle vara så att kompisen inte vill ha den bilden kvar: 

Jag kan ju lägga upp bilder på kompisar å de men om dom inte vill att dom ska finnas kvar då tar jag ju 
bort dom 

En av eleverna uttrycker att om man inte kan stå för vad man gör på internet ska man inte göra 

det överhuvudtaget. Eleven visar inte upp för sina föräldrar vad hen har gjort på nätet men 

försöker inte heller dölja det då hen har sin mamma som vän på Facebook. Eleven påpekar att 

hen till exempel inte publicerar vad hen gjorde förra helgen för det vill föräldrarna inte veta. De 

flesta av eleverna är överens om att man inte ska lägga ut något man inte kan stå för. 

En av eleverna har skapat fem konton på Facebook med motiveringen att hen kanske inte vill ta 

bort någon vän eller liknande. Istället skapar hen ett nytt konto. Eleven använder en alternativ 

personlighet för att hen kanske inte vill stå för vad hen säger. Samma elev berättar även om sina 

bloggvanor då hen inte har en utan flera bloggar. 

Informationen de delar med sig av i bloggar påminner det om det som de säger om Facebook. 

Det som är genomgående är att de inte vill hänga ut varken sig själva eller andra och att de 
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bibehåller en sorts integritet när de skriver. Efternamn skriver de flesta inte ut. En elev påpekar 

att hen inte skriver ut vissa saker (vad framkommer inte) men att hen skriver ut namn. En annan 

elev påpekar att denne är mer privat med information om andra än när det kom till information 

om personen själv. 

En elev påpekar att hen har fler bloggar som hen använder för olika ändamål. En blogg använder 

eleven för att skriva av sig för sig själv. En annan använder hen för att kopiera vad andra gör för 

att provocera och göra folk irriterade på vad de läser. Ytterligare en annan använder hen för att 

skriva om sitt liv. Eleven berättar att hen är olika personer beroende på vilken blogg hen 

använder. Angående graden av integritet på bloggen säger eleven att den varierar beroende på 

vilken blogg hen för tillfället skriver i. Eleven berättar att hen inte skriver ut namn på sin 

provocerande blogg och ”kanske döljer en bild” för att folk ska bli intresserade. Eleven säger 

också att hen inte tänker så mycket på vad hen skriver. 

På frågan om de skriver något bra eller dåligt om skolan menar eleverna vid ett tillfälle att de inte 

gör det men vid eftertanke att de faktiskt gör det. En elev svarar först nej på frågan om hen 

skriver något negativt om skolan. När klasskompisarna vid tillfället protesterar kommer hen på 

att hen faktiskt skrev något dåligt om skolan dagen innan. 
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8 Analys av resultat 

I min analys med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna har jag använt Säljös (2013) 

begrepp om kulturella redskap och Gigers (2006) begrepp Participation Literacy. 

8.1 Elevernas insikter om sitt eget användande 

Facebook, YouTube, Twitter och de andra sociala medierna jag frågat ungdomarna i mina 

intervjuer om är alla kulturella redskap enligt Säljö (2013:228). Eleverna använder redskapen fullt 

naturligt vilket enligt Säljö betyder att de tagit sig förbi den inledande fasen, vidare genom 

utvecklingsfasen till neutraliseringsfasen där eleverna använder verktygen på ett självklart sätt 

utan ansträngning. Mina frågor till eleverna kommer mitt i den fasen när de alla eleverna är så 

inarbetade med redskapen att de bemästrar att röra sig fritt mellan medierna och använda dem 

som de vill. I och med detta uppstod det heller aldrig några oklarheter om innehållet i mina 

frågor. I linje med Gigers begrepp Participative Literacy (2006:41) är inga av elevernas handlingar 

medvetna när de rör sig i de sociala mediemiljöerna utan de bara agerar för att de har kunskapen. 

De bara loggar in och använder de sociala medierna utan svårigheter och utan ansträngning.  

Resultatet visar att alla elever har full förståelse för hur de olika UCC-resurserna används och kan 

ses som kunniga deltagare som använder redskapen på ett autonomt manér. Några använder 

UCC-resurserna mer och andra använder dem mindre. Enligt Participative literacy är samtliga 

elever kunniga i hur de använder sig av de sociala medierna och är också på det klara i hur man 

för en dialog (Giger 2006:41).  

Eleverna är alla jämnbördiga i sitt användande av medierna. Alltså finns det inte någon som kan 

säga åt någon annan att de är en bättre eller sämre användare av medierna. De bara använder 

medierna på olika sätt. 

8.2 Lärande genom aktivt deltagande 

Resultatet av studien visar att eleverna kommunicerar med varandra hela tiden på de sociala 

medierna oavsett om det gäller att få respons på något eller bara visa upp något. Via de redskap 

de använder, till exempel Photoshop (bildredigeringsprogram), är det även här en form av 

kommunikation och ett lärande då de väljer att lägga upp det de har skapat på nätet. Säljö 

(2013:225) påpekar att social interaktion är det centrala elementet i lärande och 

kunskapsutveckling. Det är genom kommunikation med andra i vår egen utvecklingszon som vi 

deltar i samhällets kollektiva erfarenheter (Säljö 2013:225). Lärande, enligt Säljö, innebär att 
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människor ökar sin förmåga att interagera med valda delar av den information och de 

erfarenheter som ingår i vårt samhälles kollektiva minne. Det är i samspel mellan oss själva, de 

kulturella redskapen och våra olika lärmiljöer som våra sätt att lära formas (Säljö 2013:241).  

Alla elever som intervjuats är aktivt bidragande deltagare då de lägger upp något oavsett om det 

har att göra med en status, en bild eller en kort film på något de själva tycker om. Eleverna lägger 

upp material för att kommunicera och för att visa vad de har skapat. Elever som ägnar tid åt 

andra medier än UCC-resurser, som intresseforum och liknande lär sig något av den interaktion 

som enligt Säljö (2013:229) uppstår om de behöver hjälp med något eller en åsikt om något de 

skapat själva. De lär sig således något nytt genom att delta. 

När det kommer till de elever som delar med sig av sådant som bilder och statusar, bara för att 

kunna underhålla andra ligger det i linje med Säljö som menar att de redskap som människan 

skapar genererar en förändringsprocess i sättet att arbeta, kommunicera och lärande (Säljö 

2013:225).. Kommunikationen här kan ske på fler plan än bara textmässigt, en bild som någon 

delat med sig av kan även den vara ett startskott för en kommunikation och i förlängningen 

kanske även konstruktiv kritik och därmed kan den som delat material lära sig något nytt. 

8.3 Elevernas reflektioner om personligt innehåll 

Eleverna är försiktiga när det kommer till innehållet som rör deras vänner och vill inte trampa 

någon på tårna till exempel. Det kan till en viss del också ha att göra med att de inte vill bli 

bedömda som dåliga människor eller som i linje med vad Giger säger att deltagande är internets 

”själ” och att internetmedborgare bör bedömas efter sitt deltagande (2006:26).Giger skriver att 

man utöver kunskapen att dela med sig av kunskap och ta del av andras insikter även som kunnig 

deltagare bör vara medveten om när det är säkert att dela med sig och inte (2006:41). Resultatet 

visar att de flesta elever är restriktiva med detaljerat innehåll och vill inte hänga ut någon. Detta i 

linje med hur Giger beskriver hur en internetmedborgare bedöms (2006:26). Här visar det på att 

eleverna i enlighet med Säljö har lärt sig något av tidigare erfarenheter där tidigare insikter och 

färdigheter spelar in. Till exempel att de tillfrågar personen inlägget handlar om innan de gör det 

offentligt. När det kommer till information om sig själva har de dock inga större problem att 

lämna ut detaljer när de till exempel skriver ett blogginlägg. Detta gäller även när de lägger upp 

personligt innehåll. 

Om en internetmedborgare bedöms blir det enligt Giger en måttstock för ens egen moral som 

person (2006:26). Eleverna lär sig genom erfarenhet hur långt det är möjligt att gå när saker läggs 

upp på internet. Vilka gränser som går att tänja på och vilka som bör lämnas otestade.  
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9 Diskussion 

9.1 Resultaten i relation till tidigare forskning 

Den här undersökningen ligger i linje med tidigare forskning med vissa skillnader. Min 

undersökning visar till exempel att 100 procent av de intervjuade har ett konto på Facebook att 

jämföra med Findahl (2011:5) som menar att 52 procent av hela den svenska befolkningen finns 

på detta sociala medium. Här kan man kanske fråga sig vilken generation det är som rör sig på de 

sociala medierna. 

Collins och Halverson (2010:18) sätter fingret på att det traditionella klassrummet inte längre är 

aktuellt. Eftersom eleverna fritt rör sig mellan olika kanalerna finns det ett öppet spelrum för nya 

sätt att lära sig i en klassrumssituation. Elevernas besitter redan en kunskap men som Collins och 

Halverson säger så har det nu dykt upp nya möjligheter och utmaningar gällande tillämpningen i 

klassrummet. Om de intervjuade eleverna är medvetna om det eller inte är inte klart men som 

exempel lär sig de som ägnar tid i intresseforum något nytt varje gång de lägger in en fråga eller 

läser något som någon annan har skrivit. Också de som delar sina egenskapade verk på andra 

forum får konstruktiv kritik och kan lära sig något nytt för framtiden. Här är utmaningen hur 

man tar in detta i klassrummet. Skulle det gå att enbart använda internet för en uppgift för att få 

hjälp av en främmande person som inte är associerad med varken skolan eller klassen? 

Enligt Findahl (2009:9) så finns det inga elever som fått internet med modersmjölken men mina 

intervjuade elever är mycket väl medvetna om hur de sociala medier och UCC-kanaler jag har 

frågat om fungerar. Frågan är om de har fått lära sig allt på egen hand eller om de fått någon 

form av undervisning i ämnet, oavsett om det är hemifrån eller av kamrater.  

Under några av intervjuerna åker mobiltelefonerna upp med jämna mellanrum för att kolla sms 

eller snabbt logga in på Facebook för att se om det hänt något nytt och även detta stämmer 

överens med Findahl som berättar att användandet av mobilen för att kolla sina sociala medier. 

9.2 Resultaten i relation till teoretiska perspektiven 

Bland mina intervjuade elever händer det ibland att de kommenterar varandras inlägg som till 

exempel eleven som har en kommentar om ”sjuka grejer bara du kan tänka ut” gentemot en 

annan elev. Det förekommer aldrig under intervjuerna att de ifrågasätter någon annans 

användande och de flesta verkar vara vänner med varandra på de sociala medierna. Enligt Giger 

(2006:82) kan alltså ingen peka finger åt någon annan och säga att någon är en bättre användare 
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än någon annan. Det är ingen svårighet för eleverna att varken förstå eller använda UCC-

kanalerna då alla rör sig fritt i miljöerna och kan använda kanalerna på det sätt det är menat att de 

ska användas (Giger 2006:41). Eleverna har kontroll på hur dessa verktyg fungerar. Enligt Säljö 

(2013:230) har de nått fram till det han kallar neutralisering bemästra verktygen. 

Giger (2006:26) menar också att internet innan 2001, och innan IT-bubblan sprack, bestod 

mestadels av envägsinformation. De intervjuade eleverna använder ofta internet för att skapa en 

reaktion kring något de lägger ut. Eleven som till exempel påpekar att hen vill ha några ”haha 

kommentarer” och några gillningar vill ha en reaktion från dem som kan se bilden och således 

skapas en kommunikation där de kan diskutera den aktuella bilden i kommentarsfältet oavsett om 

konversationen har en seriös eller oseriös ton. Det gäller också de som kommunicerar via andra 

forum där de får respons på sina verk.  

Att misslyckas med att lära sig något som förväntas av en i given situation innebär enligt Wenger 

att man oftast lär sig något annat istället (Wenger 2009:8). I den här studien kan det till exempel 

gälla konsekvenser av att skriva ut en annan persons namn i elevernas bloggar. Hos vissa av dessa 

elever är det underförstått att det gör man bara inte och därmed låter de bli. Här är Wengers teori 

intressant i det att det kan vara något som har hänt sedan tidigare hos eleverna som gör att de 

agerar på det sättet men det sas inte rent ut under intervjuerna. 

9.3 Pedagogiska konsekvenser 

Min studie kastar ett ljus över att elever av idag är mycket duktiga användare av de sociala 

medierna. Här är bara frågan hur vi som pedagoger väljer att använda dessa i en 

klassrumssituation. Tillåts läraren åka med på samma sociala medietåg som sina elever? Lärare 

tänker inte alltid på samma sätt som eleverna och vice versa. Här är frågan om lärare och elever 

kan mötas vid en punkt där de kommer överens om att använda ett socialt medium på samma 

sätt. Elevernas sfär är ofta stängd och där släpps inte läraren in på samma sätt som deras 

kamrater. Den äldre generationen kommer enligt Chris Jones (2012:32) ständigt att räknas som 

immigranter i den moderna världen. Ekberg menar också att det kan bli oöverblickbart för 

läraren att hålla reda på vad som händer om sociala sidor sätts upp av en lärare (Ekberg 

2012:151). 

Jones (2012:27) menar också att det inte finns något som kallas för ”naturligt benägna” 

användare av nätverkande lärande. Detta kan få en konsekvens i det faktum att det, om det är så 

att lärare och elever står på olika nivåer av förståelse, kan vara lätt för lärare att ta sina elevers 

kunskapsnivå som en och samma nivå. Jones påpekar däremot att elever inte är en homogen 
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grupp utan ligger på olika kunskapsnivåer. Här är den stora utmaningen återigen att det måste 

finnas en förståelse mellan lärare och elever om kunskapsnivåer. 

Vad gäller insikter och tidigare erfarenheter är det oklart i intervjuerna om det har hänt något 

som gjort att de väljer att inte ta med vissa detaljer men att elevernas egen moral, grundat på 

tidigare värderingar, gör att de håller andra människor anonyma i sina inlägg. Sannolikt reflekterar 

eleverna över vad det kan bli för konsekvenser när de väljer att täcka över vissa namn. Säljö 

(2013:228) menar till exempel att eftersom redskapen är något som kan bevaras för eftervärlden 

är inläggen oåterkalleliga när de en gång lagts upp.  

Något som diskuterats mycket i medierna de senaste åren är näthat och mobbning på nätet. Detta 

är en direkt konsekvens av publicerande av privat information. Både attacker på specifika 

personer i media och ett upplopp på grund av bilder som kommit upp. Här är studien i relation 

till andra frågor som resultaten kastar ett ljus över talande. Det kommer alltid att finnas 

människor som bryter mot moraliska regler men bland mina intervjuade elever är det, i alla fall 

enligt svaren på mina intervjufrågor, ingen som medvetet hänger ut någon annan. Detta stämmer 

också överens med PEWs undersökning (2013) om ungdomars integritet på nätet då de, enligt 

undersökningen, anser sig ha ett naturligt ”filter i hjärnan” och att eleverna i PEWs undersökning 

vet vad som är en bra idé att lägga upp och inte.  
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10 Konklusion 

Peter Gigers teori om Participation Literacy genomsyrar hela denna studie (2006). Den stämmer 

väl överens med det jag har kommit fram till i denna undersökning. Alla elever i denna 

undersökning är vana användare av samtliga UCC-resurser och det är inte någon av dem som 

anser sig kunna mer än någon annan vid något av intervjutillfällena. Alla elever besitter en form 

av participation literacy. 

Jag är övertygad om att det finns saker på nätet som vi lärare aldrig kommer att få vetskap om 

grundat på att det är något som pågår bakom kulisser som är stängda för oss som pedagoger. Det 

som är svårt här är att försöka upprätta någon form av socialt samspel mellan skolan och vad 

som händer på nätet men jag tror att det kan vara svårt att få ta del av den hela bilden som pågår. 

Förhoppningsvis kan vi föra en dialog om vad som är okej och inte och hur man behandlar 

varandra i skolan. Precis som i verkliga livet, oavsett om det är vuxna eller elever, så kommer det 

att finnas underliggande saker vi aldrig kommer att veta. Frågan är här om det är ett större 

problem idag än innan internet existerade. 

När det kommer till Kvale och Brinkmanns (2009:263) teori om reliabilitet är den här 

intervjustudien utförd under en specifik period, hösten 2011. Jag är osäker på om jag skulle fått 

samma svar om jag ställt frågorna idag. Idag har mycket annat hänt som till exempel att 

Instagram tagit mer plats och att många tonåringar, grundat på samtal med mina egna elever, valt 

att lämna Facebook, eller i alla fall ägnar mindre tid åt det, och att de istället har vänt sig till 

Instagram, Snapchat och Vine. Dessa tre baseras på bilder istället för kommunikation på en 

textuell basis. 

Denna studie är endast en början. Sedan internet slog igenom i Sverige har det idag, år 2013 gått 

bara 18 år vilken gör internet till en tonåring. Sociala medier som kom med webb 2.0 (Giger 

2006:23) är än så länge bara ett barn och är ett outforskat område. Jag är inte säker på att 

Facebook och de sociala medier vi har idag, särskilt inte om elever är på väg bort från Facebook, 

kommer att vara det gällande mediet i framtiden. 

Med min studie vill jag bidra till ytterligare kunskap kring ett relativt outforskat område. Många 

skrifter som ges ut är inte officiella studier och av den varan finns det för få vetenskapliga 

undersökningar. Jag vill med min studie hjälpa till med en liten sten i kunskapsbrottet som 

officiell forskning kan frammana. Det finns få studier kring ämnet, särskilt om elevers 

användande av sociala medier i skolan och i synnerhet vad läraren har för roll i det hela. 



41 
 

PEW (2013) har till exempel gjort en intressant undersökning men samma studie gäller inte för 

svenska ungdomar. Det vore intressant att läsa om den svenska motsvarigheten och hur det ser 

ut bland svenska ungdomar. Min studie kan i alla fall någorlunda ställas i jämförelse med PEWs 

officiella studie. 

Under intervjuernas gång har jag inte heller fått några direkta svar på just HUR duktiga eleverna 

är på att använda redskapen men jag tolkar det som att de är vana och duktiga användare på 

snabbheten i deras respons när frågan ställs och att de kan motivera sina svar. 

Saker som borde förbättras inför framtida forskning är att satsa på just framtida forskning. Det 

har varit väldigt svårt att hitta bra forskningsmaterial om ungdomars användande av internet. Det 

gick så långt att jag mailade till Johnny Lindqvist som skrivit en undersökning Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur och frågade om det fanns mer forskning på området ”Ungdomar och 

integritet på nätet” men även hans svar var att det inte finns.  

Jag är övertygad om att det kommer att komma mer forskning på området och det kommer att 

bli intressant att läsa det som kommer att undersökas de kommande åren. Det behövs mer 

forskning kring gymnasieungdomars syn på sitt deltagande i sociala medier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor till elever 

Allmänna frågor om dator- och internetanvändande 

Vad har du regler för datoranvändning/internet hemma? 

Hur mycket använder du internet varje dag? Inklusive mobiltelefonen. 

Skiljer sig användningen av internet hemma och i skolan? 

Visar du dina föräldrar det du skapat på nätet? 

Om JA: Varför? 

Om NEJ: Varför inte? 

Ser du internet som en annan verklighet eller som en del i din egen verklighet? 

Tänker du på vad du skriver/lägger upp på nätet? 

- Censurerar du dig själv? 

- Vad vill du ha för reaktion på det du skriver? 

Skriver du något om skolan (bra eller dåliga saker) eller om du har något extraarbete, något om 

det? 

Använder du internet mest för att skapa eget material (kommentera, skriva, lägga upp bilder 

osv…) eller mest för att delta? Och om du skapar själv, vad bidrar du med?  

Delar du med dig av saker du har skapat själv på nätet? Bilder, musik, videos etc. Och isåfall vad? 

(MySpace, PureVolume, Soundcloud, FlickR, Bilddagboken?) 

Är du med i något annat forum där du och andra delar med dig av saker du skapat? 

Om ja: Vad? 

Om nej: Varför inte? 

Har du en mobiltelefon med kamera?  

Lägger du upp dina bilder på nätet? 
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Frågor om Facebook 

Har du hört talas om Facebook? 

Har du ett konto på Facebook? 

Hur mycket tid spenderar du på Facebook om dagarna? 

Hur ofta uppdaterar du din status? 

Varför uppdaterar du din status? 

Vad brukar du skriva (privat info, citat, texter, funderingar etc…) 

Läser du allt som dina kamrater uppdaterar? 

- Kommenterar du dem? 

Lägger du ut foton på Facebook? 

Taggar du dina vänner i bilder? Vem är det intressant för? Tror ni att man gör det bara för att 

man kan? 

Frågor om Twitter 

Har du hört talas om Twitter? 

Har du ett eget konto på Twitter? 

Varför sökte du dig dit? 

Hur ofta uppdaterar du din Twitter? 

Hur ofta använder du Twitter, dvs läser andras inlägg och så vidare. 

Hur många följer du på din Twitter? 

Hur många följer dig? 

ReTweetar du artiklar och annat du ser/läser på nätet? 

Om ja: Varför? 

Om nej: Varför inte? 

Lägger du även ut bilder/ljud och liknande på Twitter? 



49 
 

Frågor om bloggar 

Har du hört talas om bloggar? 

Läser du andras bloggar? 

Har du en egen blogg? 

Hur ofta skriver du? 

Om ja: Vad handlar den om? Har den ett eget tema? 

Om nej: Varför har du inte skaffat någon? 

Hur privat är du med informationen du delar med dig av? 

Skriver du om andra människor i dina inlägg? 

Hur privat är du med information om ANDRA när du skriver? 

Taggar du andra människor? Vilka är de viktigaste taggarna? 

Om ja: Kommenterar du andras bloggar? 

Om nej: Varför inte? 

Taggar? Hur använder du taggar när du skriver dem? 

- Varför tror du att man använder taggar? 

Frågor om YouTube 

Har du hört talas om YouTube? 

Hur använder du YouTube? I vilka sammanhang? Aktivt eller bara ser på filmer? Tutorials osv. 

Har du en egen kanal på YouTube? 

Hur använder du den?  

Om ja: Lägger du upp egna filmer och isåfall vad för typ av filmer? 

Kommentarer på dina egna videos? 

Får du många kommentarer och isåfall vad får du för typ av kommentarer? 

Om nej: Varför inte? 
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Kommenterar du andras videor? 

Brukar du dela andras videor på andra sociala medier? 

Frågor om Wikipedia 

Har du hört talas om Wikipedia? 

Brukar du aktivt ändra eller lägga till information själv på Wikipedia? 

Om du lägger till information: Anger du referenser för det du lägger till? 

Brukar du hämta information från Wikipedia? 

Om nej: Varför inte? 

Granskar du den informationen du hämtar eller tar du den bara för en sanning? 

Övriga frågor 

Kan du komma på några fler ställen där det är användaren som skapar materialet på hemsidan? 

Och isåfall vad gör du där? 

 

 

 


