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Abstract 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka attityder till sociala medier hos 
yrkesverksamma gymnasielärare. Jag har utgått från vad lärarna själva säger om 
sociala medier och därefter försökt skapa en bild av hur de ser på sociala medier i 
undervisning och som verktyg i elevers lärande. Jag har använt mig av en 
forskningsmetod där jag genomfört kvalitativa intervjuer. Metoden valde jag då jag 
ville försöka förstå och tolka ett mer komplicerat innehåll. Eftersom sociala medier 
som lärande verktyg i undervisningen ger intryck av att variera starkt mellan olika 
skolor och mellan olika lärare, har jag för min undersökning valt intervjupersoner i 
olika åldersgrupper, med olika erfarenhet och på olika skolor. Litteraturen jag använt 
mig av är till stor del samtida. Detta då sociala medier är en relativ ny företeelse som 
det inte forskats så mycket om. En av slutsatserna jag dragit är att det finns en stor 
variation i lärarattityder och hur lärare ser på sociala medier som lärandeverktyg och 
om de bidrar till elevernas förmågor på ett relevant sätt.  
 
 
 
 
Ämnesord: Sociala medier, lärarattityder, lärandeverktyg  
 

 



 
 
 

Förord 
Jag har valt att undersöka de sociala mediernas plats i dagens ungdomsskola. Jag valde ämnet då 

jag anser det dagsaktuellt, relevant och intressant för mitt arbete som pedagog. Idag sker det en 

spännande utveckling inom skolans värld, med nya läro- och ämnesplaner och ökat intresse för 

IKT och medieanvändning i skolan. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit på olika sätt till genomförandet av mitt 

examensarbete. Till de lärare som ställt upp på intervjuer och avsatt arbetstid och engagemang 

till att besvara mina frågor, till IKT-pedagogerna på Kristianstads kommun som svarat på frågor 

och till personalen på Kristianstads Högskolas bibliotek som varit till stor hjälp.   

 

Ett särskilt tack till min handledare Britt-Marie Dahlman som väglett och bidragit med 

konstruktiv kritik. 

 

Maria Garney 
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1 Inledning 
 

Idag sker en spännande utveckling i skolans värld. Under hösten 2011 har nya läroplaner 

börjat användas, gymnasieskolan har förändrats med nya ämnesplaner och gymnasiereformen 

Gy2011 har införts. Skolan har med dessa förändringar antagit utmaningen att utvecklas i takt 

med samhället och tidsandan och de förändrade kravs som ställs på en nutida skola. Idag finns 

i samhället ett ökat intresse för en ny snabb informations- och kommunikationsteknik. Allt 

mer av vår mellanmänskliga kommunikation sker digitalt och över Internet.  

 
De flesta unga som växer upp idag har tagit till sig de nya medierna och använder dem i allt 

större utsträckning i sin dagliga kommunikation och sociala samvaro. I .se (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur) rapport Svenskarna och Internet (Findahl, O 2010), framgår det att 

användningen av sociala medier som Facebook, bloggar etc. ökar särskilt bland unga 

människor. De senaste femton åren har andelen unga som använder Internet i princip ökat från 

noll till hundra procent (Kairos Future, 2011). Även popularitet för tv, film och andra medier 

har ökat. Det som främst ökar är den medieanvändning som handlar om interaktivitet, sociala 

nätverk, socialt utbyte och samspel. Enligt rapporten växer idag den verkliga 

Internetgenerationen upp. De som från att de börjar gå är omgivna av datorer och Internet 

(Findahl, O 2010 s. 21). Skolverket anser därför att individen i det moderna samhället 

behöver en grundläggande medie- och digital kompetens, för att dels kunna hantera den 

moderna tekniken och dels kunna orientera sig i och kritisk granska mediernas innehåll 

(www.skolverket.se). Den globala förändring när det gäller våra medie- och 

kommunikationsvanor har även påverkat skolans utveckling, både vad det gäller 

undervisningens form och innehåll. Datorteknikens insteg i skolorna under senare år, nya 

medier och den revolution som skett av våra kommunikationsmönster, har också på olika sätt 

påverkar synen på kunskap och lärande. Som så ofta med nya trender har ungdomarna varit 

snabba att sätta sig in i de nya medierna och vad de innebär. Men skolan har generellt sett inte 

hängt med i samma utsträckning, även om IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 

blivit en allt viktigare del vid till exempel informationssökning. 

 

I de nya läro- och ämnesplanerna finns det en klar syftning till att de nya medierna och 

teknikerna ska finnas med i det lärande ungdomsskolan avser att ge eleverna. Digital 

kompetens och nya (sociala) medier förväntas nu genomsyra skolans kursinnehåll på olika 

sätt. En digital delaktighet finns med som en grundsten med syfte att förbereda eleverna för 

såväl arbetsliv och fortsatta studier, som delaktighet i samhällslivet. I gällande styrdokument, 

står det att ”eleverna skall kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, samt att eleverna skall kunna 

orientera sig i det stora informationsflödet och den snabba förändringstakt som råder i 

samhället” (Lgr11 hämtat från www.skolverket.se). Till detta kommer att skolan har ett 

grundläggande uppdrag att förbereda eleverna för ett aktivt samhällsliv som medborgare. För 

att kunna ge eleverna de framtidskunskaper som krävs för att förstå samhället och kunna vara 

delaktiga, ställs idag kravet att pedagogerna åtminstone till vissa delar är insatta i 

kommunikationsteknologin och den kommunikation som sker över Internet. För det som sker, 

sker allt oftare online på nätet. 

 

Min ingångspunkt i arbetet var att jag upplevde att en ny digital medieteknik och nya sociala 

medier snabbt gjorde insteg i ungdomarnas vardagsliv och skapade en ny kommunikativ och 

social kultur, men efter det jag sett ute i arbetslivet anammas detta ganska begränsat av 

pedagoger i ungdomsskolan. Sedan 90-talet har det satsats på att utveckla IT-användningen i 

skolan, ändå visar en ny studie från 2011 att fyra av tio lärare och elever inte tycker att lärarna 
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har tillräckligt bra IT-kompetens för att använda IT i undervisningen på ett bra sätt (Kairos 

Future, 2011). Samma undersökning visar att i skolan idag endast en mycket liten minoritet av 

lärare använder sig av nyare IKT-verktyg som t.ex. sociala medier i undervisningen (Kairos 

Future, 2011). 
 

Jag använder mig själv av sociala medier i min vardagskommunikation och i min 

undervisning och anser att det finns utvecklingsmöjligheter i tekniken och de nya medierna. 

Jag ställde mig frågan; finns det kompetens och intresse bland lärarna att använda den nya 

tekniken som verktyg i undervisningen? Vad finns det för attityder och tankar kring sociala 

medier, skolan, läraruppdraget och samhällsutvecklingen? Som jag ser det finns det en 

diskrepans medan vad styrdokumenten pekar mot gällande användningen av nya medier i 

skolan och hur den faktiska verkligheten ser ut. Jag tror dessutom att pedagogens 

förhållningssätt till informations- och kommunikationsteknik har stor betydelse för eleverna. 

Studien IT och digital kompetens i skolan (Kairos Future, 2011) ger en bild av att lärarens 

inställning och attityd har stor betydelse för elevernas prestationer. 

 

”Centrala framgångsfaktorer för att IT ska förbättra elevernas prestationer är att 

lärarna tycker det är kul att använda datorer, att de vågar experimentera och att IT 

används för att eleverna effektivare lär sig baskunskaper.” (Kairos Future, 2011 s.3). 

 

Jag vill med min undersökning skapa mig en bild av hur lärares attityder till och användande 

av sociala medier ser ut på gymnasieskolan i dag. Är det något som ses som positivt eller 

negativt? Påverkar det läraruppdraget och är det till och med så att vi behöver en ny syn på 

kunskap och lärande i den digitala revolutionens spår? Jag hoppas också få inspiration till 

metoder och användningsområden som jag kan få nytta av i mitt läraryrke.  

 

IKT, sociala medier, digital kompetens m.fl. är centrala begrepp i examensarbetet. Det är 

relativt nya begrepp och därför har jag lagt till en kort ordlista i slutet på arbetet (9) för att 

förklara dessa begrepp. Vid kursivering av vissa ord som t.ex. blogg innebär det att jag 

hänvisar till denna ordlista i slutet av arbetet där begreppet förklaras närmare. 

 
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
I mitt examensarbete vill jag utforska de nya sociala och kommunikativa mediernas plats i 

skolvärlden. Syftet är att undersöka attityder till sociala medier hos yrkesverksamma 

gymnasielärare. Jag har för avsikt att i min undersökning utgå från vad lärarna själva säger 

om sociala medier och deras åsikter om de nya sociala mediernas funktion och plats i skolan. 

Jag vill också undersöka hur lärare ser på sociala medier som verktyg i elevers lärande. 

Kortfattat är mina frågeställningar i examensarbetet: 

 

– Hur använder lärare sociala medier i sin undervisning? 

– Hur ser de på sociala medier som lärande verktyg? 

 

 

 

3 Bakgrund 
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I detta avsnitt ger jag en bakgrund till min studie samt ett urval av lärande teorier, tidigare 

forskning och litteratur som jag anser att man kan knyta till mitt arbete.  

 

 

3.1 Kommunikationssamhälle 

Det samhälle vi lever i idag är ett samhälle som hela tiden utvecklas och förändras. Historiskt 

sett så har vissa perioder präglats av en långsam utveckling, medan det under andra perioder 

sker en snabb utveckling. Utifrån ett historiskt perspektiv kan som exempel på företeelser som 

revolutionerat utvecklingen sägas vara; uppfinnandet av skrivkonsten, boktryckarkonsten, 

telefonin, etermedierna radio och tv: s genombrott samt Internet. I den period vi befinner oss i 

idag går utvecklingen mycket fort. Inte minst ny informations- och kommunikationsteknologi 

har inneburit en omvälvande förändring på vårt sätt att kommunicera och leva våra liv 

(Myndigheten för skolutveckling, Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, 

2007 s.7). Detta snabba förändringstempo ställer självklart höga krav på oss som individer att 

hänga med i utvecklingen både socialt och tekniskt.   

En av de delar inom informations- och kommunikationsteknologin som haft störst 

genomslagskraft under de sista åren är de så kallade sociala medierna. Sociala medier innebär 

de plattformar som skapas för att vi ska kunna mötas och interagera på Internet. Det kan vara 

olika communitys d.v.s. forum för social interaktion som t.ex. Facebook, Youtube och 

MySpace där man delar musik- och filmklipp, bloggar och så kallade minibloggar som Twitter 

som begränsar meddelandet till 140 tecken. Idag är de sociala mediernas värld 

gränsöverskridande socialt, geografiskt, genus- och åldersmässigt. För de flesta ungdomar är 

de sociala medierna en naturlig del av vardagen. De skaffar sig ett socialt nätverk, 

kommunicerar och ägnar sig åt socialt samspel. Det som händer i ungdomarnas värld händer 

allt mer i dessa sociala nätverk. Tittar man på färska siffror ser man att hälften av svenskarna 

(52 %) är medlemmar på Facebook (Bilaga2). Globalt hade Facebook i september 2011 mer 

än 800 miljoner användare. Av dessa användare beräknas cirka 400 miljoner vara aktiva varje 

dag. Därtill kommer många andra communitys och sociala nätverk. Bland unga är siffran 

ännu högre. Ungefär 96 % av ungdomarna använder sig av sociala medier hösten 2011 

(Findahl, O 2011). De senaste åren har siffran för dem som använder sig av sociala medier 

stadigt ökat med 10 % per år och de uppåtgående siffrorna visar inga tecken på att avta. Att 

kommunicera och interagera är en naturlig del av vardagen och i vår läroprocess. I denna 

samhällsutveckling är det svårt att tänka sig att en så viktig samhällsinstitution som skolan 

kan förbli oberörd.  

 

   

3.2 Skolan och den digitala samtiden 
Behovet av lärande upphör aldrig, men tekniken kommer aldrig att lösa lärandets problem, 

menar Roger Säljö i kapitlet Lärande i det 21:a århundradet (Säljö, R & Linderoth, J red 

2002 s. 17). Han menar vidare att lärandet kommer att förändras på många sätt när nya 

medieredskap introduceras i undervisningen. Säljö hävdar att allteftersom tekniken utvecklas 

så förändras och utvecklas också människornas behov av kunskaper. 

”En teknisk och social revolution av det slag som utmärkte föregående århundrade 

måste också innebära att såväl människors sätt att lära som vad hon lär sig 

förändras i olika avseende” (Säljö, R & Linderoth, J red 2002 s. 14) 

Lärandet befinner sig nu på väg in i ett nytt digitalt landskap.  Digital informationsteknik har 

drastiskt ökat tillgången på information och möjligheterna till kommunikation, samtidigt som 
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datorn möjliggör nya former för lärande. De sociala medierna har förändrat vårt sätt att lära, 

leva och kommunicera och skolan står inför att ta sig an och anamma möjligheterna.  

 
Lärarnas yrkesroll har förändrats mycket under de senaste åren. När IKT blivit allt mer 

centralt i skolans värld, har lärarens roll allt mer blivit att guida eller vägleda eleverna till 

viktig information. I boken Att vara lärare i vår tid (Egidius, H 2005) pekar författaren Henry 

Egidius på hur lärarrollen har gått alltmer mot att vara arbetsledande, coachande och 

handledande. Pedagogen kan ses som en guide som går före och leder elevernas sökande efter 

information och fakta på Internet. Det gäller för läraren att själv vara insatt i utbudet som 

finns så att han/hon kan lotsar eleverna rätt. Efter hand har lärarrollen förändrats från att vara 

den som förmedlar kunskap till att vara någon som lär eleverna värdera och tolka information. 

Jag tolkar det så att undervisningen i ungdomsskolan utvecklas alltmer mot att sätta elevernas 

lärandeprocess i centrum, och där kommunikation och dialog blir viktiga nyckelord.  

 

”I stället för att förmedla kunskaper handlar pedagogyrket idag mycket om att 

skapa miljöer där elever är aktiva i sin egen lärprocess och även får möjlighet 

att lära sig använda de tekniska redskapen de behöver för denna process.”  

(Teknikdelegationen, 2010 s.15) 

 

Citatet ovan är från rapporten Framtidens lärande, i dagens skola? (Teknikdelegationen, 

2010). Det belyser den utveckling som sker i dagens skola. Eleverna förväntas vara aktiva och 

medskapande i sin lärprocess och ta ett allt större ansvar för sitt lärande. De förväntas också 

kunna tänka kritiskt, reflektera och veta hur de ska söka nya kunskaper.  

 

3.2.1 Modern kunskapssyn 

Skolinspektionen skriver i rapporten Tvärgående granskningsaspekt IT-användningen i 

undervisningen (Skolinspektionen, 2011 s.14) ”Det moderna lärandet och en modern 

kunskapssyn kräver nya sätt att lära, där datorn som redskap kan möjliggöra nya former för 

lärande”. I kölvattnet av de nya mediernas genombrott och användandet av dem i skolan har 

det uppstått nya tankegångar om vad som är lärande och vad som är kunskap. Elza Dunkels är 

en forskare som undersöker ungas nätkulturer. Hon har byggt upp och handhar 

forskningsbloggen Nätkulturer som ingått i det forskningsprojekt som lett fram till 

avhandlingen Bridging the Distance - Children's Strategies on the Internet (Dunkels, E 2007). 

I avhandlingen skriver hon om ungas Internetvanor och om hur en ny kultur vuxit fram bland 

dagens unga som lever med tillgång till Internet dygnet runt. I avhandlingen tar Dunkels även 

upp frågor som berör lärande och pekar på samtida lärandemodeller. I sitt arbete hävdar hon 

att datorer och Internet har förändrat villkoren för lärande och kommunikation för dagens 

unga - the digital natives. Internet med sin stora mängd information och underhållning skapar 

förutsättningar för ett naturligt och informellt lärande, ett lärande som sker utanför 

utbildningssystemet. Hon hävdar också att med Internet har det skett en utökning och tillväxt 

av det hon kallar ett kollektivt lärande. Ett lärande som är samverkande och bygger på andra 

människors arbete. Vi arbetar tillsammans för att ständigt utöka vår samlade kunskap 

(Dunkels, E 2007 s. 53). En kollektiv intelligens där ingen vet allt men alla vet lite och 

tillsammans vet man mycket. Ett exempel på detta kollektiva lärande som Dunkels tar upp är 

Wikipedia, en fri encyklopedi på Internet med öppet innehåll som användare runt om i världen 

står bakom. Denna sida har skapats ”collaboratively” dvs. många användare har gått samman 

för att sammanställa, skapa och dela information. Wikipedia har snabbt blivit en 

världsomspännande uppslagssida som används av miljoner människor globalt. Idag 

delar/share unga information på Internet och samarbetar/collaborate, det vill säga skapar 

gemensamt information. Det är helt acceptabelt att ta del av andras information och bygga 
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vidare på den eller skicka den vidare till nya användare. Ett annat exempel på kollektivt och 

kollaborativt lärande hämtar jag från Skolverkets hemsida och artikeln Bloggin for 

Facilitating Understanding: A Study of Video Game Education (Zagal, J P & Bruckman, A, 

2011). Artikeln beskriver hur 56 universitetsstudenter vid Massachusetts Institute of 

Technology använde sig av en gemensam blogg som en del av arbetet i en kurs i speldesign. 

Både intervjuer och analyser av deltagarnas inlägg tyder i artikeln på att en blogg kan vara ett 

redskap för (kolloborativt) lärande. Den hjälpte de studerande att utforskade ämnet ur olika 

perspektiv och reflektera över sina erfarenheter. Därmed ledde arbetet till nya slutsatser och 

hjälpte studenterna att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till det de studerade. 

Att blogga tillsammans kan alltså erbjuda möjligheter för kollaborativt lärande och fördjupad 

förståelse för det aktuella ämnet. På finska Utbildningsstyrelsens hemsida finns en 

sammanfattande text om inlärningsfördelarna med det kolloborativa lärande i denna form:    

”Inlärning sker bäst i en social kontext utifrån en kollektiv kunskapsbildning och 

delad expertis. Att externalisera och presentera sina tankar för de andra lärande 

spelar här en central roll, liksom även kamratresponsen. I den kollektiva 

kunskapsbildningen utvecklar de lärande sina tankar och konstruerar kunskap 

tillsammans; de får kommentarer och nya idéer av de andra lärande och måste också 

reflektera över sitt tänkande.” (hämtat från www2.edu.fi/kenguru) 

Dessa interaktioner och utbyten av kunskaper, åsikter och erfarenheter präglar de ungas värld 

idag och gör ofta att de har en helt annan kunskapssyn än vad som funnits tidigare inom 

skolan. Detta synsätt påverkar självklart ungdomarna och i förlängningen även skolan i stort. 

Det är viktigt att det finns en beredskap och öppenhet hos den pedagogiska personalen så de 

kan anamma denna kunskapssyn, en kunskapssyn där lärandet mer fokuserar på förmågan att 

använda sig av information istället för rena faktakunskaper. Den nya tekniken och de nya 

medierna ställer därmed krav på skolan och pedagogerna att hålla sin kunskapssyn 

uppdaterad.  

 

Dunkels tar också upp det naturliga och informella lärandet som hon anser frodas i de nya 

mediernas rika utbud och snabba flöde av nyheter. Naturligt lärande sker på ett naturligt, 

oplanerat sätt medan vi gör olika saker eller söker information. Det informella lärandet är det 

som sker utanför vedertagna strukturer. Det finns en kontrast mellan informellt och formellt 

lärande som är viktig att uppmärksamma anser Dunkels. Mycket av det de unga lär sig idag, 

lär de sig utanför skolan (Dunkels, E 2007 s.49). Det formella lärandet som de sedan möter i 

skolan och är det som bedöms ger inte alltid en heltäckande bild av elevernas kunskaper. Ett 

exempel är skoltrötta pojkar i tonåren som tillbringar mycket tid med att spela Massively 

Multiplayer Online det vill säga onlinespel som World of Warcraft (WoW). I dessa spel kan 

deltagarna spela mot spelare över hela världen och alla instruktioner och all kommunikation 

är på engelska. Dessa killar kan trots att de gått till skolan sporadiskt och inte deltagit i 

undervisningen i engelska, komma till skolan och skriva nationellt prov med högsta resultat.  

 

Eftersom dagens elever på sin fritid använder sig av digitala medier i stor utsträckning blir det 

också en utmaning för skolan att anknyta till de kunskaper eleverna redan har med sig och 

därmed kunna möta eleverna där de står. I Skolinspektionens sammanfattande rapport framgår 

det att hur IT används i skolan inte korresponderar med hur ungdomarna använder den på 

fritiden eller att deras tidigare kunskaper och intressen tas tillvara i skolan. 
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”IT-användningen i skolan skiljer sig också från det sätt på vilket eleverna använder 

IT på fritiden. Elevernas egna kunskaper, idéer och intressen reflekteras sällan i 

utbildningssystemet” (Skolinspektionen, 2010 s.12) 

Utifrån dessa texter tolkar jag det som att de sociala medierna skapar nya former av lärande 

som gör att vi som pedagoger behöver hålla oss öppna i vår kunskapssyn.  
 

 

3.2.2 Media Literacy 

Skolverket skriver på sin hemsida Ett vidgat textbegrepp att det idag behövs en generell 

mediekompetens eller en ”Media literacy” för elever. Media literacy är ett begrepp som fick 

sin början i USA men sedan fått internationellt genomslag. Begreppet innebär en kunskap i att 

förstå, tolka och kritiskt förhålla sig till medier. Det visar på det faktum att vi idag behöver 

mediekompetens för att klara av vårt vardagliga liv. Enligt Skolverket konsumerar och 

producerar eleverna i den svenska skolan medier i allt större utsträckning och skolan har en 

roll att anpassa sig efter detta och ge eleverna den Media literacy de behöver för att förstå och 

hantera sin vardag och det omgivande samhället. För att kunna uppnå denna kunskap behöver 

man veta hur medierna fungerar och hur de påverkar vår kultur och samhällsutveckling. Med 

förståelsen kan sedan en helhetssyn på den (mass-) mediala bilden av samhället växa fram och 

även en medvetenhet som möjliggör kritisk tolkning. Jag tolkar riktlinjerna i styrdokumenten 

som att vi lärare ska verka för att eleverna ska kunna tolka och förhålla sig kritiskt till den 

mediala verklighet som omger dem i det moderna samhället och att undervisningen bör 

förändras i kapp med vår tidsanda. Det går inte att underskatta mediers makt över eleverna. 

Som lärare är en av våra uppgifter att visa på och lotsa eleverna genom dagens enorma 

mediala utbud. Eleverna behöver möta moderna medier i undervisningen och få verktyg att 

tolka dem och det de förmedlar. Medierna kan också bli en mötesplats för lärare och elever 

där de gemensamt kan närma sig och orientera sig samtiden.  

 

 

3.2.3 Mediepedagogik 

Mediepedagogik kan definieras som att skaffa kunskap om medier, kommunicera med medier 

samt skapa egen media i olika form (t.ex. film, foto, ljudinspelning). Mediepedagogik är ett 

begrepp som diskuterats i skolan sedan 60-talet då nya medier som tv, film och radio gjorde 

sitt intåg på bredare front. Som en följd av att medierna fick en allt större betydelse för både 

barn och vuxna i det framväxande kommunikationssamhället fick de också efterhand en plats 

i skolans värld. Inom Svenska finns från Skolverket angivelser för det man kallar det vidgade 

textbegreppet. 

 

”Att tillägna sig och bearbeta text behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske 

även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar 

elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar 

förutom skrivna och talade texter även bilder” (hämtat från www.skolverket.se) 

 

Begreppet det vidgade textbegreppet fanns för första gången i Skolverkets dokument 1994, 

och har sedan lyfts fram mer och mer under åren som följt. I det vidgade textbegreppet 

understryks elevernas möjligheter att inhämta kunskaper också från andra medier. Det 

vidgade textbegreppet är något som skolan måste anamma för att gå hand i hand med 

mediernas utveckling, menar Skolverket (2007).  Det vidgade textbegreppet återfinns också i 

ett fristående styrdokument med rubriken Ett vidgat textbegrepp.  
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Det vidgade textbegreppet har gjort att arbetet med olika medier lyfts fram, framförallt har 

man arbetat med medier i Bild, Svenska och Samhällsorienterande ämnen. Även om de 

sociala medierna inte nämns uttryckligen i det vidgade textbegreppet, som drama och film, 

tolkar jag det som de innefattas där. Jag menar att dessa medier för modern ungdomskultur 

och kommunikation borde ha sin plats i skolans värld. Som det vidgade textbegreppet är 

formulerat poängteras att eleverna ska tillägna sig och bearbeta texter, vilket de gör när de 

t.ex. läser eller skriver en blogg eller skriver en kommentar till ett inlägg på Facebook. På 

Internet finns också olika texttyper, både mer konventionella och det som kan ses som mer 

otraditionellt (t.ex. i online-spel). Det finns också bilder, animationer och filmer vilket är en 

del av textbegreppet enligt Skolverket.  

 
3.2.4 IT i skolan 
Forskning om de nya sociala mediernas roll i undervisningen är begränsad, vilket 

möjligen kan bero på att de är en relativ ny företeelse. Om IT och dess användning i skolan 

finns det mer materiel att tillgå. Under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet har 

användning av datorer och informationsteknik i skolorna diskuterats och utvärderats i olika 

undersökningar och forskningsrapporter (www.skolverket.se). Den senaste stora satsningen på 

IT i skolan var ItiS (IT i Skolan) som pågick mellan år 1999-2002. Skolverket gjorde med ItiS 

en stor nationell satsning för att öka kunskaperna om IT bland landets lärare. Resultatet av 

denna satsning visade sig i en allmän höjning av datorkompetensen. Många lärare sa sig också 

ha övervunnit sin datorrädsla (ItiS slutrapport, 2004). Sedan 2002 då ItiS avslutades har det 

hunnit hända en hel del ute i landets skolor och i samhället i stort. Skolverket är den 

myndighet som på uppdrag av regeringen har ett övergripande ansvar för utveckling och 

användning av informationsteknik i skolan. I Skolverkets rapport om Uppföljning av IT-

användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2009) uppger många lärare att de behövde 

förbättra sin kompetens inom ett eller flera områden för att kunna använda datorer i sitt 

arbete. Mest behöver lärarna fortbilda sig hur datorn som pedagogiskt verktyg kan användas. 

Många kommuner satsar idag på kompetensutveckling bland lärare genom att erbjuda dem 

fortbildning i it- och mediekompetens för att komma tillrätta med dessa siffror. Den så kallade 

PIM-utbildningen (Praktisk IT- och Mediekompetens) är en av satsningarna för att förbättra 

lärarnas IT- kompetens på alla skolnivåer. Kristianstad kommun är en av de kommuner som 

erbjuder lärare PIM-utbildning.  

 

I KK-stiftelsens rapport från 2011 IT i skolan – en internationell jämförelse (KK-stiftelsen, 

2011) visar siffror att idag har över hälften av Sveriges lärare deltagit i kvalificerad 

kompetensutveckling kring IT i skolan. Undersökningen visar vidare att inställningen till 

datorer i skolan blir mer positiv för varje år, även om det fortfarande finns ett 

fortbildningsbehov bland lärare. Många lärare anser inte att de har den kompetens de behöver 

för att integrera IT som en naturlig del i undervisningen och använda det som pedagogiska 

redskap. Just vikten av en integrering pekar Skolinspektionen på i vid en kvalitetsgranskning 

av skolan (Skolinspektionen, 2011). I rapporten betonar Skolinspektionen att det är viktigt att 

integrera IT i verksamheten som ett pedagogiskt redskap i undervisningen för att uppnå goda 

resultat (Skolinspektionen, 2011 s.14). Skolinspektionens trycker på betydelsen av 

kompetensutveckling för lärare för att utveckla IT-användningen i skolan. Mycket tyder på att 

IT-kompetensen skiljer sig mellan olika skolformer, där lärare i för- och grundskolan anser 

sig ha lite kompetens, medan gymnasielärare tycker de har en bra IT-kompetens.   
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Från IKT-bloggen.se hämtar jag följande citat;                        

 

 ”Nästan hälften av all förskolepersonal och 50 % av alla grundskolelärare  

  bedömer sin egen IT-kompetens som ”Mindre bra” eller ”Inte alls bra”.”  

  (hämtat från www.iktbloggen.se) 

 

 
3.3 Lärandeteorier 
 

3.3.1 Sociokulturella teorier 
Den som främst förknippas med uppkomsten av de sociokulturella teorierna är den ryske 

psykologen och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Hans teorier har påverkat den 

moderna pedagogiska utvecklingen på många väsentliga områden. Vygotskij menar att den 

sociala samvaron med andra människor är viktig för varje individs lärande och utveckling av 

en identitet. Enligt den sociokulturella teorin utvecklas individens medvetande dels i en social 

kontext tillsammans med andra och dels i en inre process där intrycken och tankarna som 

individen tillgodogjort sig tillsammans med andra bearbetas. Det innebär, enligt Vygotskij, att 

alla förmågor en person tillgodogjort sig, vare sig det är intellektuella eller sociala, så har de 

kommit ur relationer med andra. Den syn vi har på oss själva och världen omkring kommer ur 

mänskligt samspel. Tänkandet är en social företeelse. ”Tillgång till andra människor är det 

nav som all utveckling snurrar kring” (Strandberg, L 2006 s.27).  Jag anser att det går att 

knyta Vygotskijs sociokulturella teori till användningen av de sociala medierna i 

undervisningen. Den sociala samvaron och mötet med andra är centrala för lärande och 

utveckling enligt den teorin. Lärandet sker tillsammans med andra och i en kommunikativ 

process. I de sociala medierna är det kommunikation mellan människor som det främst 

handlar om. Interaktion och kommunikation via nätet. 

 

Roger Säljö är den forskare som främst utvecklat de sociokulturella teorierna i Sverige. I 

boken Lärande & kulturella redskap (Säljö, R 2005) utvecklar han sina tankar om hur det 

sociokulturella perspektivet kan påverka lärandet. Säljö menar att lärande är något som sker 

överallt och inte bara genom undervisning och i skolan. Han beskriver lärande som ”en aspekt 

av alla mänskliga handlingar och måste förstås som en integrerad del av sociala praktiker” 

(Säljö, R 2005 s.16). Efter dessa sociokulturella teorier blir det i en pedagogisk verksamhet 

viktigt att förstå och ta tillvara det eleverna lär sig i olika sociala sammanhang, även utanför 

skolan. Dessa kunskaper har ett värde i sig. Utifrån en större insikt i elevens sociala och 

kulturella kontext, kan en pedagog bättre förstå och i sitt arbete utgå ifrån de kunskaper 

eleverna redan har. 

 

I boken Lärande i praktiken (Säljö, R 2000) beskriver Säljö, hur människans teknologiska 

utveckling, omvärld och kultur har haft betydelse för hennes sätt att lära och utvecklas. Säljö 

menar att ordet kultur är ett lämpligt samlingsnamn för de resurser som finns i individen, i 

den materiella omvärlden och i den sociala interaktionen; alla viktiga beståndsdelar för det 

mänskliga lärandet. Säljö tar bl.a. upp betydelsen av både den sociala interaktionen och olika 

typer av sociokulturella redskap (artefakter) som stöd i lärandet och utvecklande av tänkandet. 

Exempel på olika sociokulturella redskap är olika slags bruksföremål, t.ex. verktyg, 

instrument, men också olika former av informations- och kommunikationsteknologier. Till de 

senare kan man räkna massmedier, datorer, Internet liksom mer traditionella verktyg 

förknippade med skrift som böcker, skrivpapper och penna (Säljö, R 2000 s.29). Som jag 

tolkar det är vi beroende både av materiella verktyg och immateriella resurser för vår 

utveckling. ”Utvecklingen av materiella resurser går hand i hand med utvecklingen av idéer 
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och intellektuella kunskaper. I de fysiska redskapen vilar många av våra gemensamma 

kunskaper och erfarenheter.” (Säljö, R 2000 s.30).  

 

3.3.2 Multipla intelligenser 

Den amerikanske pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner, är mest känd för 

att ha lanserat begreppet ”multipla intelligenser”. Han publicerade på 1980-talet en bok där 

han beskrev 7 olika intelligenser eller kompetenser som han ansåg människan kan ha inom 

olika områden. Det kan vara visuell/spacial förmåga, logisk, musikalisk, social, kinestetisk 

etc. (Gardner, H 1994). Han har sedan dess utvecklat sitt arbete och bl.a. lagt till två 

ytterligare intelligenser. Hans arbete visar på att lärande kan ske genom flera sinnen och desto 

fler man kan använda/stimulera i undervisningen, desto större vinst. Om olika verktyg 

används i undervisningen, ges det fler möjligheter för olika kompetenser att komma till sin 

rätt. Synen på människan som mångfacetterad, med många kompetenser och förmåga att lära 

på flera sätt, går hand i hand med den utveckling mot den flexibilitet och individanpassning 

som finns i skolan idag. Den målstyrda skolan ställer andra krav idag än tidigare på att 

pedagoger ska kunna ge ökade möjligheter för eleverna och att kunna ta tillvara deras 

individuella kompetenser. 

 

 

 

4 Arbetets förankring i styrdokumenten 
 
Finns de sociala medierna och kommunikation som sker via de moderna medierna med i 

skolans styrdokument? Som jag skrev i inledningen är den svenska skolan under hösten 2011 

inne i ett omvälvande skede där en ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner introduceras. 

Jag har som en del av arbetet med mitt examensarbete studerat gällande styrdokument för att 

få en insikt om vilka riktlinjer som finns för skolans arbete med de nya medierna. Som helhet 

anser jag att man kan se att det finns en tydlig intention att utveckla och öka användningen av 

informations- och kommunikationsteknik i skolan. 

 

 

4.1 Skollag 
I propositionen för den nya skollagen (Regeringskansliet Prop. 2009/10:80) står det med 

anledning av den tekniska utvecklingen, att elever utan kostnad ska ha tillgång till ”böcker 

och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (10 kap. 10 §, skollagen, 

2010:800). Det finns även en formulering som säger att skolan i utbildningen ska ta hänsyn 

till ”elevers varierande behov avseende kommunikation, information och informationsteknik” 

(prop. 2009/10:80). Enligt skollagen är det rektors ansvar att det finns utrustning och lokaler 

som möter kraven i undervisningen för att den ska vara tidsenlig och att eleverna ska ha 

tillgång till teknik för kommunikation och informationsteknik. 

 

 

4.2 Grundskola 
För grundskolan fanns det redan i Lpo94 och nu i Lgr11 klara formuleringar som anger att 

eleverna ska kunna använda informationsteknik som verktyg för lärande. I Lpo94 (Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94) står det att 

skolans uppdrag är att främja ett lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 

samma läroplan återfinns ett mål som syftar till att eleverna kan använda informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo94). I Lgr11 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11) betonas det att det är ett viktigt mål 
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för skolan att eleverna behärskar modern teknik. Skolan har ett ansvar för att varje elev efter 

grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (Lgr11). 

 

Till detta kommer att skolan har ett grundläggande uppdrag att förbereda eleverna för 

framtida studier, arbetsliv och ett aktivt samhällsliv som medborgare. Eleverna ska kunna 

orientera sig i det stora informationsflöde och den snabba förändringstakt som råder i 

samhället (Lpo94, Lgr11, Lpf94). Skolan ska också ge eleverna en grund för livslångt lärande 

genom att skolan tar hänsyn till bl.a. ett föränderligt samhälle och den nya teknologin, vilket 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta (Lpf94). Skolan kan inte själv 

förväntas förmedla alla de kunskaper eleverna kommer att behöva utan skolan ska skapa de 

bästa förutsättningarna och miljöerna för elevernas kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta 

till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället (Lpo94, Lpf94). 

Inom ämnesundervisningen i grundskolan förväntas eleverna få kunskap om olika medier och 

användningen av dessa, liksom att eleverna förväntas få en grundläggande digital kompetens. 

Källkritik och informationssökning skall också genomsyra alla ämnen redan på grundskolan. 

Redan från skolår 1 skall elever lära sig metoder för att söka kunskaper. Ett exempel på den 

digitala kompetensens betydelse är att från skolår 1- 3 ska barnen lära sig att skriva både på 

dator och för hand. Teknikkraven ökar sedan successivt under hela grundskolan. Ett annat 

exempel är att det i kursplanen för svenska årskurs 1-3 (Lgr11, s. 224) står det att eleverna 

skall undervisas i texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter. 

 

Som jag ser det går det att koppla användande av de sociala medierna som lärande verktyg till 

de mål grundskolans styrdokument formulerar. De är onekligen en teknik avsedd för att ge 

människor möjlighet att kommunicera, söka kunskap, vara kreativa och skapa nytt. De sociala 

mediernas stora informationsmängd ger nya kunskapskällor och möjlighet till nya tankar. Det 

stora flödet av bilder, ljud, musik, filmer som finns, är inte bara en källa till inspiration utan 

ger också eleverna en stor möjlighet att uttrycka sig kreativt och skapa nytt. De sociala 

medierna tar också tillvara de kunskaper som finns i det omgivande samhället. 

 

 

4.3 Gymnasieskola 
När eleverna lämnar grundskolan ska de alltså redan ha grundläggande digital kompetens, 

kunskaper om nya medier, samt kunna använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande. Under hösten 2011 har en ny gymnasieförordning (Gy2011) 

börjat gälla. En relativt omfattande förändring har skett i ämnesplaner och inom de olika 

gymnasieprogrammen. Inom Estetiska programmet finns sedan höstterminen 2011 

inriktningen Estetik och media. Inom denna inriktning ska eleverna få kunskaper om 

kommunikation i olika medier och mediernas roll i samhället. Här finns det redan en naturlig 

koppling till sociala medier. Övergripande för Estetiska programmet står det i examensmålen 

att eleverna ska få fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv och 

utveckla sin förmåga att kommunicera med och tolka digitala medier och verktyg. 

(Examensmål för Estetiska programmet, Skolverket, 2011 s. 228). Vidare står det i 

examensmålen: 

 

”Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande 

och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, 

hantera och värdera stora mängder av information, belysa frågor ur olika perspektiv, 

hantera digitala verktyg och medier ska finnas med i utbildningen som förberedelse 
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för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.” (Examensmål för Estetiska 

programmet, Skolverket 2011 s. 227) 

 

Jag tolkar ovanstående som att det finns en koppling till användning av de sociala medierna 

på Estetiska programmet. 

 

I examensmålen för Samhällsvetenskaps programmet står det: 

 

 ”Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar 

 och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om 

 kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i 

 att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala 

 verktyg och medier ... Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, 

 sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.”  

(Examensmål för Samhällsvetenskapliga programmet, Skolverket 2011 s. 257)  

 

I kommentarerna till examensmålen står det vidare; 

 

 ”Kommunikation och modern medie- och informationsteknik betonas i 

 examensmålen och är viktigt för hela utbildningen, inte bara för medieinriktningen. 

 Med medier avses budskapets bärare och med informationsteknik de tekniska 

 förutsättningarna att förmedla. Information sprids genom en mångfald av olika 

 medier på ett sätt som innebär att den enskilda människans möjligheter att sprida 

 åsikter snabbt, såväl lokalt som globalt, ständigt utvecklas. Detta ställer stora krav 

 på samhällsmedborgarna att behärska de nya medier som utvecklas och att kunna 

 använda dem i det dagliga livet. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att 

 utveckla kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar 

 uppkommer. De ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att kommunicera 

 om och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och 

 medier. Det ställer krav på att arbetssätt som inkluderar detta ingår i utbildningen, 

 och att olika typer av relevanta verktyg är tillgängliga för eleven.”     

 (Kommentarer till examensmål, Skolverket 2011 s. 259) 

 

Som jag utläser detta avsnitt innebär det att oavsett vad som står i de enskilda ämnesplanerna 

är det centralt för hela gymnasieprogrammet att eleven får möjligheter att utveckla sin 

förmåga att navigera i omvärlden och utvecklas till kompetenta medborgare i det moderna 

kommunikationssamhället. Speciellt formuleringen ”De ska också ges möjlighet att utveckla 

färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av 

digitala verktyg och medier” kan ses som att det finns plats för utvecklingen av sociala 

medier i undervisningen.  

 

Vid genomläsningen tolkar jag det som att i takt med att samhället utvecklats och förändrats 

har det skett en förändring även i styrdokumenten. Digital kompetens och nya (sociala) 

medier förväntas nu genomsyra gymnasieskolans program och olika ämnen för att förbereda 

eleverna för såväl arbetsliv och fortsatta studier, som delaktighet i samhällslivet. 

 

 

4.4 Internationellt, nationellt och kommunalt  
Inom EU finns ett uttalat mål att eleverna ska bibringas en grundläggande digital kompetens 

(digital literacy). Man ser möjlighet till lärande som en nödvändig och livslång process som 
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sträcker sig från förskoleåren till pensionsåldern. År 2006 tog EU fram åtta 

nyckelkompetenser
1
 för livslångt lärande som visar på de kompetensområden den framtida 

EU-medborgaren behöver. Digital kompetens är en av dessa nyckelkompetenser. Lära att lära 

är en annan av nyckelkompetenserna. 
 

Nationellt har de nya styrdokumenten lyft fram digital kompetens och kommunikation. 

Regeringen vill se att IKT integreras i undervisningen på ett mer medvetet och strukturerat 

sätt, och att det används för att utveckla både ämnesundervisningen och elevernas digitala 

kompetens (Skolinspektionen, 2011). Generellt kan man säga att Sverige tidigare 

internationellt sett länge legat i framkant när det gäller IKT användning, både i samhället och 

i skolan, men nu finns det indikationer på att Sverige och framförallt den svenska skolan har 

halkat efter i utvecklingen (KK-stiftelsen, 2011). På kommunal nivå handlar det mycket om 

den aktuella kommunens ekonomiska förutsättningar t.ex. när det gäller fortbildning och 

utrustning. Många politiker säger sig vilja satsa på IKT idag, bl.a. i Kristianstad kommun 

(Kristianstadsbladet, 2011). Den fortbildning för lärare som kommunen erbjuder är s.k. PIM-

utbildning (Praktisk IT- och Mediekompetens).  

 

Jag har inte lyckats hitta siffror för användningen av sociala medier i skolan. Det tycks variera 

mellan skolor och kommuner. Problemet, anser Lärarnas Riksförbund, är att hur IKT används 

i skolan idag är mycket upp till den enskilde läraren och beror på dennas lust och intresse. 

Lärarnas Riksförbund efterlyser därför en nationell strategi för hur lärarna ska kunna använda 

IKT mer effektivt för att höja elevernas kunskaper. De menar att då sociala medier har 

kommit för att stanna bör skolan hitta vägar att dra nytta av de fördelar som sociala medier för 

med sig (Lärarnas Riksförbund, 2010). 

 

 

 

5 Metod 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken metod jag valt för den undersökande delen i 

examensarbetet, varför jag valt denna metod och vilka avgränsningar och etiska 

övervägningar jag gjort. För att försöka besvara mina frågeställningar har jag valt att arbeta 

utifrån en kvalitativ metod. Jag kommer framförallt att använda mig av kvalitativa intervjuer 

med yrkesverksamma lärare på gymnasiet. Detta för att kunna ge en bild av deras erfarenheter 

och inställning till sociala medier som verktyg i lärandet och i förhållande till läraruppdraget 

och samhället. Den kvalitativa metoden används, till skillnad från den kvantitativa metoden, 

för att samla in empiri som gör det möjligt att analysera och försöka hitta tendenser och mer 

djupgående mening/mönster. Jag har valt att använda mig av kvalitativa eller djupintervjuer 

för att få fram olika individers tankar och få en inblick i deras attityder. ”Djupintervjuer 

passar bra när forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Denna metod passar bra till detta innehålls mer invecklade 

karaktär” (Denscombe, M 2009 s. 232). 

 

 

5.1 Avgränsningar 
På grund av tidsbrist genomför jag ett begränsat antal lärarintervjuer. Det innebär att det inte 

blir ett särskilt brett urval av lärare utan att en liten grupp får utgöra underlaget. Ett större 

                                                 
1 Nyckelkompetenserna är; kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande 

och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, initiativförmåga och företagaranda, lära att lära, digital kompetens, 

social och medborgerlig kompetens och kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
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antal intervjuer skulle ge ett vidare perspektiv och ge större validitet och sannolikhet till 

undersökningens resultatet. 

 

 

5.2 Urval till intervjuerna 
Urvalsprocessen i en kvalitativ studie utgår från att hitta personer som har rätt förutsättningar 

för att ge den kunskap som intervjuaren efterfrågar. Trost (Trost, J 2010 s. 149) beskriver 

vikten av att hitta balans och variation mellan de personer som väljs ut för intervjuer. I en 

kvalitativ studie är underlaget så litet att det är svårt att hitta undersökningspersoner som 

representanter alla perspektiv. Eftersom användandet av sociala medier i undervisningen ger 

intryck av att variera starkt mellan olika skolor och mellan olika lärare, har jag för min 

undersökning försökt att hitta intervjupersoner i olika åldersgrupper, med olika erfarenhet och 

på olika skolor. Enligt Denscombe handlar det inte om ett slumpmässigt urval utan 

utgångspunkten forskaren tar i undersökningen sker från ett icke-sannolikhetsval. Detta kan 

väljas t.ex. om forskaren inte anser att det är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen. Detta kallar Denscombe ett subjektivt urval. 

 

”Vid subjektivt urval ”handplockas” urvalet för undersökningen. Termen används 

vid situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller 

företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem 

eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefull data.” (Denscombe, M 

2009 s. 36) 

 

Jag valde gymnasiet för att det är där den inriktning finns som jag vill arbeta med. I min 

undersökning planerade jag först att enbart intervjua lärare som jobbade på Estetiska 

programmet, detta för att lättare kunna knyta arbetet till styrdokumenten. Efterhand bestämde 

jag mig istället för att prata med lärare på olika skolor och med olika ämnen för att få en 

bredare bild av det område jag ville belysa. Jag har intervjuat lärare på tre kommunala 

gymnasieskolor i två olika mellanstora städer. En av skolorna är ett Riksgymnasium för 

kognitivt- och fysiskt funktionshindrade. Jag har även valt att intervjua en lärare på ett 

friskolegymnasium för att få fler perspektiv. Friskolornas plats i utbildningsvärlden har livligt 

debatteras sedan friskolereformen 1992 och många friskolor har profilerat sig som 

pedagogiska alternativ till den befintliga skolan. Denna friskola har en uttalad medieprofil 

som skapar förväntningarna om ett stort intresse för nya medietekniker. Vid uppstarten av mitt 

examensarbete kontaktade jag IKT-pedagogerna på Kristianstad kommun och bad dem 

rekommendera skolor där de visste att sociala medier användes i undervisningen. De föreslog 

då att jag skulle ta del av de skolbloggar som finns på Kristianstad kommuns hemsida. Bland 

dessa skolbloggar väcktes min nyfikenhet för en elev som går på en gymnasieskola för 

kognitivt- och fysiskt funktionshindrade i Kristianstad. Jag kontaktade gymnasieskolan för att 

få veta mer och intervjuade sedermera två lärare där.  

 

Trost (Trost, J 2010 s.141) menar att inga kvalitativa studier egentligen är representativa i 

statistisk mening och därför är det inte nödvändigt för forskaren att försöka göra ett statiskt 

representativt urval. Mitt urval av intervjupersoner är inte statistiskt representativt, men det är 

en grupp jag anser har bredd och variation. Detta gäller även när det kommer till ålder, 

bostadsort, genus och antal år i läraryrket. Jag hoppas denna bredd i urvalet kan ge flera olika 

aspekter och en vidgad förståelse av resultatet. Trost (Trost, J 2010 s.143) anger inte någon 

speciellt siffra för hur många intervjupersoner forskaren bör ha med i kvalitativa studier. Han 

skriver dock att det är bättre med ett mindre antal intervjuer som forskaren bearbetar noggrant 

än ett stort antal som inte bearbetas lika mycket.   
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5.3 Intervjuer 
I Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, S 1997) beskriver författaren en metod som är 

tillämpbar i uppstartsskedet av ett forskningsprojekt för att ge forskaren överblick över hela 

processen. Kvale anser att för att få bästa resultat vid en kvalitativ intervju (Kvale, S 1997 s. 

84) ska forskaren försöka se hela processen genom att skapa en plan för intervjun. För att göra 

processen mer överskådlig delar Kvale upp intervjun i sju olika stadier eller steg.  De olika 

stegen är 

 

1. Tematisering 

2. Planering 

3. Intervju 

4. Utskrift  

5. Analys  

6. Verifiering 

7. Rapportering 

 

Under tematisering menar Kvale att forskaren formulerar undersökningens ämne och syfte 

innan intervjuerna. Undersökningens vad och varför specificeras innan frågan om hur 

(metoden) formuleras. Under fas två planeras sedan hela undersökningen innan fas tre själva 

intervjuerna tar sin början. I fas fyra förbereds intervjumaterialet för bearbetning och analys. 

En överföring sker ofta från råmateriel till bearbetad form, från talspråk till skriftspråk. Sedan 

bearbetas och analyseras det insamlade materialet. I fas sex fastställer forskaren 

intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Slutligen i den sista fasen sju 

rapporteras resultatet av undersökningen och metoden i passande form. Jag tycker att 

modellen ovan för intervjuns sju stadier ger en bra överblick över hur arbetet kan se ut. Jag 

har haft nytta av att tänka igenom stegen för att kunna planera arbetet med undersökningen.  

 

Eftersom detta är första gången jag använder mig av kvalitativ eller så kallade djupintervju i 

mitt undersökande arbete, förberedde jag mig inför själva genomförandet av intervjuerna 

genom att läsa olika böcker om intervjuteknik. I Intervjuteknik (Häger, B 2001) ges konkreta 

tips om vad en intervjuare vid intervjutillfället bör tänka på t.ex. aktivt lyssnande, kroppsspråk 

under intervjun, val av plats, att formulera öppna frågor, d.v.s. frågor utan färdiga 

svarsalternativ för att inte styra respondenternas svar, öppna frågor kan sedan följas upp med 

följdfrågor som kan precisera om något är otydligt. Författaren understryker också vikten av 

att den som ska intervjua är konkret, väl insatt i ämnet och har syftet med intervjun klart. 

 

För att kunna ställa samma frågor till samtliga intervjuade och därmed säkerställa ett relevant 

intervjuunderlag, konstruerade jag en intervjuguide. Jag bestämde mig för att även om jag 

utgick från de färdigformulerade frågorna i intervjuguiden, skulle jag hålla mig öppen för att 

variera frågornas ordning och låta de intervjuade utveckla sina resonemang. Intervjuguiden 

finns med som ett stöd och gör det lättare att hålla sig kring ämnet och se till att alla områden blir 

diskuterade. Jan Kragh Jacobsen definierar i Intervju – konsten att lyssna och fråga (Jacobsen, 

J 1993 s. 19) en intervjuguide som en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en 

rad intervjuer med olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att alla intervjupersoner får 

möta relevanta och likartade teman. Trost beskriver intervjuguider på liknande sätt i 

Kvalitativa intervjuer (Trost, J 2010 s. 71). Tillvägagångssättet ger en viss säkerhet för att 

man får en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och 

jämföras med varandra. Sist men inte minst gör metoden också möjligt för nya och 
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oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns gång. Denscombe beskriver i 

Forskningshandboken (Denscombe, M 2009) en intervjumetod som utgår från en 

intervjuguide och som han kallar semistrukturerad intervju. Vid den semistrukturerade 

intervjun har den som intervjuar en färdig lista med frågor eller ämnen som ska tas upp, men 

kan vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och de intervjuade kan tala mer 

utförligt om de ämnen som tas upp. Svaren är öppna, till skillnad från svaren i en strukturerad 

intervju, och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter 

(Denscombe, M 2009 s. 234). Då jag redan på förhand visste vilka frågeställningar jag ville 

diskutera runt så var det modellen med en semistrukturerade intervjun jag valde att utgå från. 

 

Denscombe menar att innan intervjutillfället ska undersökaren ha tagit ställning till hur 

intervjusvaren ska registreras (Denscombe, M 2009). Jag valde att göra fältanteckningar under 

samtalen och skrev sedan ner dem direkt efteråt, medan mitt minne av samtalet ännu var 

tydligt, istället för att spela in dem med bandspelare. I metodböckerna framkommer det att 

författarna har olika ståndpunkter om värdet av att spela in intervjuer. I Forskningshandboken 

rekommenderar Denscombe forskare att spela in intervjuerna med bandspelare eller 

videokamera för att kunna gå tillbaka i materialet och ge materialet validitet. Trost skriver i 

Kvalitativa Intervjuer (Trost, J 2010 s. 74-75) att arbetsmetoden med ljudinspelning är en 

smaksak för forskaren då den innehåller både för och nackdelar. Många människor vill inte bli 

inspelade och då får man acceptera det. Många blir besvärade, hämmade och störda av 

tekniken vilket kan påverka resultatet. Även i Vetenskaplig metod (Ejvegård, R 2009 s. 51) 

beskriver författaren bandspelarens hämmande inverkan på vissa personer. De uttalar sig mera 

försiktigt när bandet surrar och registrerar vad de säger. Även det faktum att intervjuaren för 

anteckningar under samtalet kan verka störande för vissa personer. Jag sluter mig därför till att 

forskaren kan välja registreringsmetod efter vad han/hon tycker är lämpligt för sitt arbete. 

Trost sammanfattar i Kvalitativa intervjuer att aldrig så noggranna inspelningar, utskrifter 

eller anteckningar kan helt ersätta det intryck man får vid själva intervjun, inte heller det man 

ser hör eller ”läser mellan raderna”. Allt sådant är värdefullt vid analys av data (Trost, J 

2010). 

 

Eftersom sociala medier är ett ganska brett och svårdefinierat begrepp inledde jag intervjuerna 

med en kort beskrivning kring sociala medier och vad man brukar räkna dit. Intervjufrågorna 

finns med som Bilaga 1. Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter beroende på hur mycket 

intervjupersonerna hade att säga. 

 

 

5.4 Etiska ställningstagande 
Trost slår fast ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska 

kraven” (Trost, J 2010 s. 123). Som forskare har man ett ansvar att se till etiska aspekter följs 

vid intervjuer och vid hantering av fakta. Människor som deltar i forskningsstudier ska visas 

respekt och inte fara illa vid undersökningen. Denscombe skriver följande ”Det råder allmän 

samstämmighet om att människor inte ska lida skada genom sin medverkan i 

forskningsprojekt”. (Denscombe, M 2009 s.195). Detta innebär bl.a. att man tar hänsyn till 

den intervjuades anonymitet, behandlar fakta konfidentiellt och att forskaren har tystnadsplikt 

om det framkommer känsliga uppgifter. Även Vetenskapsrådet har tagit fram riktlinjer för ett 

etiskt forskningsförfarande inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990). Vetenskapsrådet betonar att forskaren alltid måste tänka på att göra 

avvägningar på både lång och kort sikt. De fyra huvudkrav Vetenskapsrådet tar upp för etiskt 

förfarande är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar om syfte och 
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genomförande av undersökningen samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar 

om att den intervjuade själv bestämmer över sin medverkan och i vilken mån man vill ta del. 

Intervjupersonen kan t.ex. avbryta intervjun när den vill. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och deltagarna ska anonymiseras. Det sista 

kravet Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet. Nyttjandekravet tar upp att alla fakta som 

samlats in under undersökningen endast får användas till den aktuella forskningen 

(Vetenskapsrådet, 1990 s. 7-14). 

 

Jag tog personlig kontakt med de lärare jag ville intervjua. Innan intervjun informerade jag 

dem om att eventuella känsliga uppgifter var konfidentiella, att de skulle vara anonyma och 

att de fritt fick avbryta intervjun när de kände för det. Jag förklarade också vad det var jag 

hoppades uppnå med intervjun; studiens syfte. Eftersom jag har med mig en ”ryggsäck” med 

erfarenheter och åsikter om sociala medier och dessas användning, både privat och i 

undervisningen, känns det viktigt för mig att redan från början försöka hålla mig neutral i 

intervjusituationerna och vid bearbetningen av insamlad empiri. En viss tolkning av 

intervjusvar och insamlat materiel är dock oundviklig. 

 

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Vid en undersökning är det viktigt att eftersträva en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet. En fråga som ställs är om ett resultat kan 

göras om av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale, S 1997 s. 263). Vid kvalitativa 

intervjuer är det därför av största vikt att forskaren vid metodbeskrivningen tar med alla 

förutsättningar som rått, beskriver tillvägagångssätt och urval så tydligt som möjligt, då 

tanken är att någon annan ska kunna genomföra undersökningen på samma sätt om de vill 

pröva resultatet. Undersökningen validitet handlar om dess giltighet d.v.s. vilken sanning och 

tillförlitlighet den har (Kvale, S 1997 s. 264). Självklart är detta något forskaren bör 

eftersträva. 

 

5.6 Bearbetning och analys av intervjuer 
Efter att intervjuerna genomförts måste resultatet bearbetas och analyseras för att forskaren 

ska kunna dra slutsatser. Kvale (Kvale, S 1997 s. 162) menar att det är viktigt att forskaren 

redan i inledningsstadiet planerar för analysfasen i arbetet. Han tar upp fem olika metoder för 

intervjuanalys (Kvale, S 1997, s. 170-175). Den första metoden är meningskoncentrering 

vilket innebär att meningarna som intervjupersonerna sa, formuleras mer koncist och 

kortfattade. Den andra metoden kallar Kvale meningskategorisering och innebär att man 

kodar intervjun i olika kategorier. Långa uttalande reduceras till enkla kategorier, grupperas 

eller klassificeras. Detta för att svaren ska bli mer överskådliga. Den tredje metoden kallar 

Kvale för narrativ strukturering. Narrativ strukturering innebär att en text eller berättelse 

byggs upp av det som berättas under intervjun. Forskaren försöker skapa en sammanhängande 

historia av intervjuunderlaget för att få fram det underliggande materialet. Den fjärde metoden 

Kvale tar upp benämner han meningstolkning. Den innebär att forskaren går under det som 

faktiskt sägs i intervjuerna och gör en djupare och mer spekulativ tolkning av texten. Detta 

innebär att forskaren kan använda sig av bredare referensramar och lägger in mer av egen 

tolkning av svaren i sin analys. Den sista analysmetoden som Kvale tar upp kallar han Att 

skapa mening genom ad hoc metoder. Metoden beskrivs som ett eklektiskt tillvägagångssätt 

d.v.s. valet av metod sker utifrån vad situationen kräver. Eftersom jag valt att begränsa mina 

intervjuer till ett mindre antal personer och med intervjuerna vill kartlägga deras attityder till 
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sociala medier i undervisningen, har jag valt en meningstolkande metod. Jag började 

analysarbetet med att gå igenom alla intervjusvar. Jag delade därefter upp svaren i kategorier 

för att göra dem mer överskådliga. Eftersom presentation av alla intervjusvar skulle bli för 

omfattande för denna redovisningsform har jag sammanställt svaren, även om några är direkt 

återgivna.  
 

5.7 Intervjupersoner 
I det följande presenterar jag intervjupersonerna kortfattat. Jag har valt att kalla dem IP1, IP2, 

IP3, IP4, IP5 för att säkerställa deras anonymitet. 

 

IP1 har arbetat inom skolans värld sedan Medieprogrammet startades för femton år sedan. IP1 

jobbar på en mellanstor kommunal gymnasieskola sedan elva år med medie- och 

datainriktning. IP1 är positiv till och använder sig av de sociala medierna privat, oftast varje 

dag. IP1 har använt sig av de sociala medierna i undervisningen vid något tillfälle, men 

arbetar inte återkommande med dem. Bl.a. har IP1 haft grupper på Facebook för att hålla 

kontakt med sina mentorselever och med elever i vissa kurser.  

 

IP2 är yrkesverksam lärare på gymnasiets Estetiska program, sedan tio år på en stor 

kommunal gymnasieskola. Tidigare var IP2 lärare på högstadiet. Privat använder sig IP2 

knappt alls av sociala medier, men har under senare tid skaffat sig ett Facebook konto. IP2: s 

barn har även introducerat honom för Youtube. I undervisningen använder sig IP2 inte alls av 

sociala medier. 

 

IP3 arbetar sedan femton år som special- och SO lärare på en gymnasieskola för elever med 

fysiska- och kognitiva funktionshinder. IP3 har arbetat som lärare i drygt trettio år. Privat 

använder sig IP3 inte alls av sociala medier. I undervisningen har IP3, på elevernas initiativ, 

börjat visa filmer från Youtube vid redovisningar och som diskussionsunderlag vid lektioner. 

För tre år sedan hade skolan ett ämnesövergripande projekt där lärarna jobbade tillsammans 

och provade bl.a. att blogga med eleverna, men detta projekt har inte fått någon fortsättning 

då det ansågs ”tungrott”. 

 

IP4 är yrkesverksam lärare sedan tjugofem år och arbetar sedan elva år på samma skola som 

IP3 med inriktning medieämnen. Privat använder IP4 sociala medier som Facebook och 

Youtube, men inte i någon större omfattning. IP4 har ett Facebook konto sedan något år och 

använder det främst för att hålla kontakt med familj och vänner. IP4 använder sig av de 

sociala medierna i sin undervisning ganska ofta. Främst Youtube där det finns mycket 

informativa filmer som IP4 tycker passar i hennes undervisning. Också Wikipedia är en bra 

tillgång, även om IP4 hellre ser att eleverna använder NE (National Encyklopedin). 

 

IP5 är lärare på ett friskolegymnasium som ingår i en större friskolekoncern. Skolan profilerar 

sig som liggande i framkant med medieämnen och datoranvändning. IP5 är 1-7 lärare i botten 

men är yrkesverksam på gymnasiet sedan femton år främst inom media- och dataämnen. Han 

har jobbat på friskolan sedan fem månader, tidigare jobbade han på olika kommunala skolor. 

IP5 använder sig i mycket hög grad av sociala medier både privat och i sin undervisning.  
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6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisar jag svaren som samlats in vid intervjuerna. Under varje kategori finns 

en sammanställning av intervjupersonernas svar samt en del direkta citat.  

 

6.1 Sociala medier i undervisningen  
Jag började mina lärarintervjuer med att diskutera kring sociala medier och vad det innebär. 

Sociala medier är ett ganska nytt begrepp som används för ett relativt stort medie- och 

kommunikationsområde och det kan vara svårt att definiera begreppet på ett enkelt sätt. Jag 

uppfattade det som att de flesta lärare jag intervjuade hade hört talas om sociala medier men 

att några hade en ganska vag uppfattning exakt vad det var. Några av lärarna som använde sig 

av de sociala medierna i sin egen kommunikation, hade en klar bild av dem och vad de kunde 

användas till. Jag inledde själva intervjudelen med att fråga om yrkesbakgrund, i vilken mån 

intervjupersonerna, i fortsättningen kallade IP, använde sig av de sociala medierna privat och 

om de använde sig av dem i sin undervisning. Dessa svar finns redovisade i en samman- 

fattande text vid varje IP under föregående stycke 5.7 Intervjupersoner. Jag frågade också om 

IP hade deltagit i någon utbildning i hur man använder sociala medier i undervisningen, vilket 

samtliga svarade nej på. Fyra av fem IP hade gått en PIM-utbildning på arbetsgivarens 

initiativ. Detta gällde de lärare som var eller hade varit anställda av Kristianstad kommun. 

Ingen relaterade denna PIM-utbildning till användningen av sociala medier i undervisningen, 

utan det de lärt sig om dessa hade de lärt sig själva eller av närstående, kollegor eller elever. 

Sedan riktade jag in intervjufrågorna på det område som jag egentligen ville undersöka d.v.s. 

de sociala medierna som pedagogiskt redskap i undervisningen och lärarnas attityder till detta.  

 

6.1.1 För- och nackdelar  

På frågan; Ser du några för- respektive nackdelar med att använda de sociala medierna i 

undervisningen? varierade svaren mycket beroende på om IP själv var bekant med sociala 

medier och använde sig av dem privat och i undervisningen eller om IP inte gjorde det. 

 

IP1 använder sig inte så mycket av sociala medier i undervisningen. Tidigare hade IP1 kurser 

där det passade bättre in i kursplanerna att arbeta med sociala medier, men IP1 anser inte att 

arbetssättet passar in i de kurser IP1 har idag. IP1 har bl.a. haft Facebookgrupper där hon 

kommunicerat med olika elevgrupper och mentorselever. Fördelen är att det går snabbt att 

interagera med eleverna i olika ämnen och att eleverna tycker det är roligt.  

 

– Jag tycker att det är ett bra sätt att komma i kontakt med eleverna och ge dem 

information eftersom de kollar hela tiden. (IP1)  

 

Nackdelen är att det kan bli lite väl mycket lektionstid som går till socialt samverkande. 

 

– Eleverna är nästan alltid inne på olika sociala nätverk. Ofta är det inte alltför 

störande, men det går tid till det och det händer att eleverna inte lyssnar så bra 

eftersom de håller på med annat.  

 

Nackdelarna är också att arbetet med sociala medier kan vara svårhanterligt och att det inte 

finns system och en vana att använda dem från tidigare. Eftersom det ofta är en ny skolmetod 

för eleverna tar det lång tid för dem att sätta sig in i den.  
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IP2 använder sig inte alls av sociala medier i undervisningen. IP2 har mest praktiska ämnen 

och kan inte se hur man kan få in den nya kommunikationstekniken i dem. IP2 har ett intresse 

för att prova om tillfälle ges, men anser inte att han har tillräckligt med kunskap idag. Just 

bristen på kunskap anser IP2 är det stora problemen för att använda ny teknik i skolan. 

Nackdelen anser IP2 är att om eleverna fritt får använda Internet på lektionerna blir det lätt så 

att de tappar fokus på undervisningen. Även om man inte är i datorsal så har eleverna 

Smartphones med sig på lektionerna och kan googla information och chatta med andra. Det 

blir lätt mycket tid som läggs på Internetkommunikation. Samtidigt anser IP2 att det är 

praktiskt att låta eleverna använda sina Smartphones för att söka information och även att man 

kan komma i kontakt med dem via mail. Några av eleverna har privata bloggar och de har 

visat dem för IP2 och sina klasskamrater. Dessa bloggar tycker IP2 visar på hur bra eleverna 

kan vara på att visa vad de gjort. 

 

IP3 svarar att fördelen är att det går snabbt och lätt att få fram information. Som lärare kan du 

t.ex. med hjälp av filmklipp som finns upplagda på Youtube få aktuella bilder av nyheter och 

vad som händer i världen. IP3 tar som exempel hur han visat klipp från krisen i Grekland och 

den ”arabiska revolutionen” i undervisningen för att få dagsaktuella bilder från det som 

debatteras i övriga medier som tidningar etc. Wikileaks är också en aktuell händelse som IP3 

pratat om med sina elever. 

 

– Det har blivit så lätt att visa inslag från hela världen när man har tillgång till en 

Smartboard och Internet. Det är roligt om man kan variera undervisningen. (IP3) 

 

Eleverna använder sig av Wikipedia i stor utsträckning i IP3: s undervisning för att hitta 

information och IP3 säger att det blivit allt vanligare att eleverna använder sig av Youtube-

klipp vid redovisningar. IP3 anser att en annan fördel med att använda sig av de sociala 

medierna är att det stimulerar fler sinnen. 

 

– Det är ju en gammal sanning att ju fler sinnen man kan använda desto bättre. Det 

motiverar eleverna och gör undervisningen roligare. (IP3) 

 

Fördelen, anser IP3, är också att det naturligt gör att man som pedagog kan ta upp 

demokratiaspekter i världen och även mediernas betydelse för demokratifrågor. Framför allt 

kan pedagogen ta upp frågor om källkritik och vikten att granska den information som läggs 

ut. Som nackdel med de sociala medierna ser IP3 att många elever har svårt att ”sköta det” 

d.v.s. har svårt att jobba fokuserat med undervisningsuppgifter när social kommunikation, 

chatt, Facebook, Youtube, onlinespel etc. distraherar. Mycket tid går då till att få eleverna att 

”göra det de ska”.  

 

IP4 anser att fördelen är att de sociala medierna är det som eleverna lever med i sin vardag. 

Eleverna tycker det är naturligt att använda dem och navigerar lätt för att hitta den fakta de 

behöver. En annan fördel med de sociala medierna, som t.ex. Youtube, är att de tar upp nya 

företeelser snabbt och att pedagogen kan använda sig av detta. Det är det eleverna är 

intresserade av, inte vad som hände för en vecka sedan. De sociala medierna är ett bra 

komplement till det undervisningsmateriel som finns, även om läroböckerna fortfarande 

behövs för att ge grunden. Nackdelen är att den stora mängden av information som finns 

tillgänglig gör att lärandet ofta blir ytligt, ej fördjupat. Eleverna vet inte vilken information de 

ska söka eller var de ska söka den, så då väljer de gärna första bästa. En utmaning blir för 

läraren att själv kunna navigera i utbudet så att han/hon kan visa eleverna var det finns 

relevant kunskap. En nackdel är också att eleverna inte ”kan välja tillfälle och hur de ska 
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hantera tillgången” vilket gör att det kan bli mycket lektionstid som går till annat t.ex. 

chattande och surfande.  

 

– Eleverna har ofta olika sociala medier igång under lektionerna. Det brukar ju sägas 

att dagens ungdomar är multitasking. De kan göra mycket samtidigt. Men de är inte så 

koncentrerade, ofta tappar de fokus och kan bara koncentrera sig en stund. Tyvärr har 

många lätt för att göra annat när de skulle hänga med i undervisningen. (IP4) 

 

En annan nackdel är att det inte finns någon inarbetad metod för att arbeta med sociala 

medier. Det projekt som genomfördes för några år sedan ansågs för ”tungrott” och idag är det 

egentligen bara en elev som jobbar mycket med sin blogg och visar den utåt. 

 

IP5 tycker att det är viktigt att ta tillvara elevernas intresse och det de redan kan. Han jobbar 

mycket med sociala medier i undervisningen och ser det som en naturlig del i elevernas liv 

och därmed även i skolarbetet.  

 

– Eleverna tycker det är roligt om det de gör är på riktigt. Det ökar motivationen om 

de känner att de gör skarpa projekt som det finns folk som tittar på ”på riktigt”. De 

flesta eleverna kan redan mycket vad det gäller nya medier när de kommer, för de har 

intresset. (IP5) 

 

IP5 jobbar med att utveckla Facebook som ett redskap för kommunikation mellan lärare, 

elever och föräldrar och ser det också som ett skyltfönster för skolans verksamhet. Vissa av 

eleverna har egna bloggar där de visar sina skolarbeten, och de använder sig också av olika 

forum, fria delade program och Youtube. IP5 tycker det är bra att eleverna visar upp sina 

arbeten utåt, han tycker att det stärker självförtroendet och motivationen hos eleverna. Han 

kan först inte alls komma på några nackdelar, men säger sedan att det tyvärr kan finnas 

möjligheter för ökad mobbing när man blir anonym på nätet.  

 

6.1.2 Elevattityder 

Jag ställde frågan om hur eleverna ställde sig till att läraren använde sig av sociala medierna i 

undervisningen. De lärare som använt sig av de sociala medierna i undervisningen svarade 

samtliga att eleverna var positiva till det.  

 

– Eleverna tycker det är roligt att man använder sig av det som de använder sig av på 

fritiden i skolan och som de tycker är något de kan. (IP4) 

 

– För många elever blir det en aha-upplevelse när man använder sig av sociala medier 

i undervisningen. Många tycker det är motiverande och det blir en uppskärpning när 

de känner att det blir på riktigt och deras grejer visas utåt till en riktig publik. (IP5) 

 

Jag ställde följdfrågan till de lärare som använt sociala medier i undervisningen; Upplever du 

att studieresultatet för eleverna påverkas av att du använder dig av sociala medier i 

undervisningen? Här var svaren tveksamma. IP3 säger att om läraren tänker på att låta 

eleverna använda flera sinnen och använder sig av både musik, ljud och rörliga bilder som 

komplement så ökar motivationen och det blir bättre resultat. IP1 säger att det är bra att som 

lärare kan man få bättre kontakt med eleverna och återkoppla snabbt. Eleverna reagerar 

positivt på det. IP5 säger att om läraren använder flera arbetsmetoder kan fler elever få chans 

att visa vad de kan, även de elever som anses som ”svaga”. De flesta av IP tyckte inte de hade 
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arbetat med sociala medier tillräckligt för att kunna ge ett klart svar om det påverkade 

studieresultatet 

 

6.1.3 Relevans 

På frågan är det relevant att arbeta med sociala medier i undervisningen svarade merparten av 

IP att det ansåg de att det var. De svarade att det var en del av samhällsutvecklingen idag att 

ha tillgång till snabb kommunikation och informationsinhämtning. Eleverna växer upp i ett 

globalt samhälle och det är det de ska hantera i framtiden.  

 

– Eleverna idag växer upp i ett samhälle där allting går snabbt. De måste lära sig de 

nya medierna som ofta är det naturliga för dem. Det är viktig kunskap de tar med sig. 

(IP5) 

 

– Om undervisningen känns relevant för eleverna ökar deras motivation. Därför är 

det viktigt att ta upp saker som påverkar deras livssituation. (IP3) 

 

Det ställs nya krav på pedagogerna att hänga med i utvecklingen. Det blir t.ex. en utmaning 

för lärarna att själva kunna navigera i det stora utbudet som finns så att de kan lotsa eleverna 

till relevant kunskap.  

 

– För att få med ungdomarna måste de vuxna som jobbar i skolan vara med. Idag kan 

många ungdomar mer än lärarna och många lärare har svårt att släppa kontrollen och 

visa att de kan mindre än eleverna. De vill vara de som kan mest. Därför kan det bli 

så att lärarna undviker det som är nytt och som de inte riktigt behärskar. (IP4) 

 

Det tar tid att få en sådan överblick för läraren, att sätta sig in i materiel som finns. En av 

lärarna säger t.ex. att det helt enkelt inte finns tid att sätta sig in i allt nytt.  

 

6.1.4 Läraruppdraget 

På frågan; Hur ser du på Läraruppdraget och de sociala medierna? svarade alla IP att skolan 

hade en viktig roll när det gällde att förbereda eleverna för en framtida samhällsroll. Några 

tog upp vikten av en global förståelse, förståelse för demokratibegreppet och att lära eleverna 

de sociala koder som finns i samhället och hur man behandlar varandra. Huruvida  

användande av de sociala medierna var en väg att uppnå detta varierade svaren om. En av 

lärarna tog upp konkreta exempel på hur han visat Youtube-klipp från demonstrationer och 

utifrån dem diskuterat demokrati med eleverna. En annan av IP gav ett konkret exempel på 

hur han använt de sociala medierna för att prata om sociala koder och hur eleverna 

förväntades uppträda i ett framtida arbetsliv. Tre av IP svarade att de diskuterat vilka lagar 

som gäller för t.ex. upphovsrätt med hjälp av sociala medier. För min förståelse av svaren har 

jag tanken med mig att IP arbetar med flera olika skolämnen vilket kan ha en inverkan.  

 

6.1.5 Syn på lärande och kunskap 

Jag ställde också frågan om lärarna tyckte att användningen av nya medier påverkar synen på 

lärande och kunskap. IP3 svarar att eleverna kan skaffa sig mycket kunskaper idag genom 

andra källor än skolan, d.v.s. utanför utbildningssystemet. Många ungdomar har t.ex. lättare 

att navigera sig fram till kunskap på Internet än på ett skolbibliotek. Två av IP säger att de 

upplever att eleverna har kunskaper inom ett bredare fält och mer kunskaper inom 

dagsaktuella händelser än för tio år sedan. Kunskaperna är dock ganska ytliga och inte 

underbyggda med riktig faktakunskap (vilket ger eleverna en grund att stå på som gör att de 

kan ifrågasätta och reflektera). Några av lärarna anser också att eleverna har med sig mindre 
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faktakunskaper från grundskolan idag än tidigare. Att det informella lärandet ökat anser 

lärarna definitivt, just för att information idag är så lättillgängligt. IP5 berättar om ett 

projektarbete där en elev med hög frånvaro, som inte velat delta i viss undervisning, 

presenterade ett mycket välgjort arbete han gjort självständigt och lagt ut på Internet. Han 

hade där med hjälp av ny teknik kunnat arbeta fritt på sitt eget sätt.  

 

– De elever som anses ”svaga” kan om man använder olika arbets- och 

redovisningssätt få chansen att visa vad de kan. (IP5) 

 

Ett kollektivt lärande, där vi lär gemensamt, anser de flesta lärare jag talat med är positivt. Det 

är bra att dela med sig av de kunskaper man har och därmed hjälpa andra. Att bygga vidare på 

andras kunskaper kan ses som bra och positivt. IP5 berättar om hur han låtit eleverna 

samarbeta med att söka kunskap som en del av en provuppgift, för att sedan lösa en uppgift 

tillsammans. Eleverna reagerade med att förskräckt fråga om det inte var fusk att göra så. 

Synen på hur man inhämtar och redovisar kunskaper lever kvar, även hos eleverna. 

 

IP5 som är den lärare som är mest positiv till sociala medier i skolan, säger att han egentligen 

inte ser något problem med att eleverna surfar eller är inne på sociala forum på lektionerna.  

 

– De lär sig saker på andra sätt, men de lär sig hela tiden saker. (IP5) 

 

6.1.6 Skolledning och skolkultur  

Lärarna jag pratat med upplever att skolledning på den skola de arbetar på står bakom dem i 

stort när det gäller fortbildning. IP3 och IP4 säger att de brukar få de utbildningar de ansöker 

om, men att det är upp till läraren att hitta och välja ut utbildningar. De upplever inte att det 

finns något uttalat önskemål att de ska utveckla nya medier eller explicit sociala medier i 

undervisningen. Detta sker i så fall på lärarens initiativ och efter eget intresse. IP3 eller IP4 

kan inte nämna exempel på att de sett modeller för eller metoder för hur de skulle kunna 

användas på ett bra sätt. Detta diskuteras inte heller i arbetslag eller mellan kollegor. IP1 

uttrycker sig liknande, vilket kanske beror på att de har samma arbetsgivare. IP2 säger sig inte 

ha vetskap om att skolledningen har några speciella åsikter, det viktigaste är att lärarna uppnår 

målen i ämnesplanerna, fast skolan har ny en egen sida på Facebook, ”för att finnas där 

eleverna finns”. IP5 tycker det är en fördel med en ung, ”hungrig” skolledning. Skolchefen 

och informationsansvariga på friskolekoncernen är mycket aktiva och bloggar, twittrar och 

lägger ut information på skolans hemsida och Facebooksida. Att skolan har en ung skolkultur 

och består av nästan bara unga kolleger ser IP5 som något positivt, ”för de hänger med och 

har bättre koll än äldre kollegor”. Han anser att detta även påverkar elevernas sätt att arbeta 

med nya medier. Har de unga lärare som kan tekniken använder de sig av den i större 

utsträckning på samma sätt som eleverna själva gör. Ingen av IP ansåg att brist på utrustning 

var något egentligt problem. 

 

 
7 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag intervjusvaren utifrån tidigare presenterad bakgrund. Jag kommer 

också att göra egna reflektioner, diskutera mitt litteratur- och metodval samt föreslå ämnen 

som jag under min undersökning sett vara områden som skulle passa för vidare forskning.  
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7.1 Sociala medier i undervisningen 
Av de fem lärare jag intervjuat var det endast en som aktivt använde sig av sociala medier i 

undervisningen. Det var också den intervjuperson som var mest positiv till sociala medier 

både som arbetsverktyg och på fritiden. Denna lärare lät sina elever använda sig av sociala 

medier i stor utsträckning för informationssök, att hitta handledningar och instruktioner i olika 

program (som Photoshop) och för att låta eleverna redovisa sina arbeten. Eleverna har haft 

flera skarpa projekt där de skapat och presenterat sina arbeten med hjälp av sociala medier 

(blogg, Youtube) och läraren håller också på att utveckla Facebook och Twitter för att skapa 

ett forum för skola, elever och föräldrar.  

 

En av de fem lärarna använder sig inte alls av sociala medier i undervisningen (och ytterst 

begränsat på fritiden). Han arbetar främst med det han benämner ”praktiska” kurser på 

Estetiska programmet och anser inte att det går att få in sociala medier i denna typ av 

undervisning. Han säger att han är öppen för att prova, men att han saknar kunskap.  

 

Tre av intervjupersonerna använde sig i någon mån av sociala medier i undervisningen. 

Eleverna använder t.ex. de sociala medierna för att söka information och vid redovisningar. 

Lärarna använder sig också av Youtube-klipp för att visa olika exempel och som underlag för 

diskussion. Dessa tre intervjupersoner har alla tidigare provat på att använda sig av sociala 

medier som pedagogisk metod. IP3 och IP4 har arbetat ämnesövergripande i ett projekt där 

eleverna bloggade och IP1 har använt sig av Facebookgrupper för att snabbt kunna ge 

information och återkoppling till vissa elevgrupper och mentorselever. Samtliga tre 

intervjupersoner har inte fortsatt eller vidareutvecklat detta arbete. De anser att det är 

för ”tungrott”, då det inte finns några inarbetade metoder eller tidigare rutiner. Det är inte 

heller något som man arbetar ämnesövergripande med eller diskuterar i lärarlagen. Även 

dessa tre anser att de saknar kunskaper som gör att de kan arbeta med sociala medier i 

undervisningen i någon större utsträckning. IP1 säger att det inte finns tid att sätta sig in i den 

nya tekniken. Lärare har idag så många andra arbetsuppgifter så då får de prioritera bort annat 

eller ha intresse nog att ägna tid på fritiden.  

 

 

7.2 Sociala medier som verktyg i lärandet 
På frågan om vilka för- respektive nackdelar lärarna såg med de sociala medierna tog lärarna 

upp aspekter som att det var bra med snabb och lättillgänglig information och att de ansåg att 

eleverna tyckte det var roligt när de använde sig av dem i undervisningen. Några nämnde att 

det ökade motivationen och intresset hos eleverna och att de tyckte det var ett bra sätt att 

variera undervisningen och få eleverna att ta till sig det materiel som presenterades. 

Nackdelarna var att lärarna inte tyckte att de funnit en metod som gjorde att de kunde använda 

de sociala medierna i någon större utsträckning i deras ämnen, att det ej fanns vana från 

tidigare eller tillräckligt med kunskap. Lärarna tog också upp att de tyckte det blev ”stökigt” 

på lektionerna och att eleverna lätt tappade fokus och inte hängde med på lektionerna. Mycket 

tid gick åt till sådant som egentligen inte hörde hemma i klassrummet utan tog tid från 

lektionerna.  

 
7.2.1 Lära att lära 

När jag frågar hur sociala medier kan användas som verktyg i lärandet tar IP3 upp hur viktigt 

det är att lära eleverna hur man lär, d.v.s. lära att lära vilket han tycker användningen av 

sociala medier kan bidra till. Lära att lära är också en av de åtta nyckelkompetenser som EU 

anser framtidsmedborgarna bör ha. Uttrycket Lära att lära tolkar jag som ett synsätt på 
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lärande som utgår från att eleverna bör lära sig de verktyg som behövs för att kunna söka 

information och skaffa sig de kunskaper de behöver. Som jag tog upp tidigare är detta även en 

bild som Henry Egidius målar upp av den nya lärarrollen i boken Att vara lärare i vår tid 

(Egidius, H 2005). Läraren får alltmer rollen som en guide eller vägledare som leder elevernas 

sökande efter information och fakta på Internet. Lärarrollen förändrats efterhand från att vara 

den som förmedlar kunskap till att vara någon som lär eleverna uttolka och värdera 

information. Det gäller då för läraren att själv vara insatt i utbudet som finns så att han/hon 

kan lotsar eleverna rätt. En av intervjupersonerna tog upp att det var viktigt att eleverna 

förstod att de aldrig skulle kunna allt, men däremot att de skulle veta var de hämtade den 

kunskap de behövde. Eftersom de sociala medierna är en så stor del av den information och 

kommunikation vi tar del av varje dag, blir det en viktig aspekt att eleverna lär sig navigera i 

utbudet och hitta den information de behöver. Samt att de har förmågan att sovra i materialet. 

 

7.2.2 Ny lärarroll 
En aspekt som tas upp är också att lärarna själva kan vara rädda för att släppa kontrollen och 

låta eleverna vara de som kan mest. ”Informationstekniken är en utmaning mot den 

traditionella och invanda kunskapshierarkin i skolan” skriver Säljö (Säljö, R & Linderoth, J 

red 2002 s. 21). Lärarna är inte nödvändigtvis den som vet mest längre och självklart kan 

detta vara en utmaning om man är van att vara den ohotade ledaren i en grupp. Även Egidius 

tar upp detta som en del av den nya lärarrollen. Det krävs att man är trygg i sin ledarroll för att 

möta det nya lärandet (Egidius, H 2005).  

 

7.2.3 Ytlig eller fördjupad kunskap 

IP4 anger att hon upplever att många elever har lätt för att hitta information och fakta, men att 

hon upplever att deras kunskaper är ”ytligt” och att de inte har någon grund att förankra 

kunskaperna i.  IP4 tycker inte heller att eleverna har någon större kunskap om hur man söker 

information på Internet utan ofta väljer ”första bästa” och inte går vidare och fördjupar sitt 

sökande eller tar fram mer, kompletterande material. Elevernas inlämningsarbete har ofta en 

”klippa-o-klistra” utformning där de okritiskt ”klippt ihop” olika delar från olika Internetsidor 

utan att ge det en djupare mening. Eleverna visar då att de inte någon större förståelse för 

innehållet eller är så bra på att förstå relevansen hos den hittade informationen. IP4 säger att 

den nya generationen är ”multitasking” d.v.s. att de har förmågan att göra flera saker 

samtidigt för att hantera ett allt snabbare informationsflöde. Men denna förmåga kan också 

leda till att eleverna blir mer ofokuserade. En annan av IP säger att eleverna är från ”Zapp-

generationen” d.v.s. de är vana att zappa eller byta kanal hela tiden så fort något blir tråkigt. I 

boken Från Homosapien till Homozappien (Olsson, M & Olsson M, 2006) beskriver 

författarna den uppväxande generationen som rastlösa mobila människor, skapad av det 

digitala och ständigt uppkopplade samhället. Författarna menar att ofta leder ett rastlöst 

letande och flackande mellan ”kanalerna” till att kunskapen fragmenteras (Olsson, M & 

Olsson M, 2006 s. 48) och vi söker underhållning snarare än fakta. Dagens ungdomar 

beskrivs som en generation som har svårt att koncentrera sig och fokusera d.v.s. att de har ett 

kort ”attentionspan”. Detta kan leda till att de får svårare att nå en fördjupad kunskap. Det är 

belagt att för att kunskap ska få mening behöver den sättas i ett sammanhang, den behöver ges 

någon mening för att rota sig och bli kunskap på djupet. ”På snabbhetens och 

underhållningens altare offrar vi kanske begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet” 

(Olsson, M & Olsson M, 2006 s. 148).  

 
Flera av intervjupersonerna tycker att kunskapen om källkritiken hos eleverna har stora 

brister. Det går inte att skriva källa: Google som källhänvisning som många elever gör, utan 

här finns det möjligheter att fördjupa diskussionen om kritisk granskning. Några av skolans 
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uppgifter är att uppmuntra elevernas förmåga till kritiskt tänkande och belysa vikten av 

källkritik. Med de nya kursplanerna ska informationssökande och kritiskt granskande starta 

redan från de tidigaste årskurserna. Självklart tar det tid att sätta detta i system, men med 

tanke på att den första Internetgenerationen växer upp (Findahl, O 2010) är det en beredskap 

som behövs. Det vidgade textbegreppet (www.skolverket.se) gör att eleverna redan från 

årskurs 1-3 ska ha erfarenhet av att tolka även webbens innehåll, så förhoppningsvis innebär 

detta en ökad kunskap som eleverna sedan bär med sig upp i skolsystemet. IP1, IP3 och IP5 

anser att det är bra att utgå från de sociala medierna för att diskutera källkritik. Eleverna bör 

ställa sig frågande till vem som lagt ut informationen och i vilket syfte det gjorts. Eftersom 

Facebookgrupper ofta blir forum där eleverna diskuterar mer eller mindre underbyggda 

åsikter, borde det vara både viktigt och aktuellt att ta upp dessa forum för diskussion. IP1 tar 

som exempel upp en händelse som inträffat på skolan hon jobbar, där nationalistiska grupper 

använt sig av en av skolans elevers Facebookgrupp för att sprida rasistiska uttalanden. Utifrån 

detta diskuterade lärarna med klassen vikten att veta vem som står bakom de åsikter och fakta 

som delas.  

 

7.2.4 Lära med flera sinnen 

Vid frågan om hur sociala medier kan användas i undervisningen, säger IP3 i intervjusvaren 

att det är bra om läraren kan använda flera sinnen i undervisningen. Eleverna stimuleras och 

det kan ge fler dimensioner till lärandet. IP3 anser att de sociala medierna kan bidra till att ta 

tillvara fler lärstilar. Howard Gardner tar i sina teorier om de multipla intelligenserna upp att 

människor kan ha olika kompetenser eller intelligenser som kan tas tillvara och utvecklas på 

olika sätt. Läraren kan se till elevernas olika förmågor eller kompetenser och tänka på att 

variera undervisningen utifrån dem. Det kan vara med hjälp av t.ex. musik, filmer, bilder, 

interaktiva spel som det finns gott om i de sociala medierna. Också i skolans styrdokument 

finns tanken på att vi kan lära på många olika sätt och med många sinnen. Om olika verktyg 

används i undervisningen, ges det fler möjligheter för olika kompetenser att komma till sin 

rätt. IP5 tar upp att om pedagogen använder flera arbets- och redovisningssätt får de elever 

som anses ”svaga” fler chanser att visa vad de kan. Att använda sociala medier i 

undervisningen kan vara ett sätt att gynna olika inlärningsstilar. Individanpassning och 

förmågan att vara flexibel för elevernas behov är en viktig del i den målstyrda skolan. 

Eleverna kan visa vad de kan på flera olika sätt och därmed finns det bättre förutsättningar för 

en rättvis bedömning. 

 

7.2.5 Lärandets sociala aspekt  

Jag uppfattade att de lärare jag talade med ansåg att de nya medierna var en naturlig del i 

elevernas vardag. Eleverna har ett socialt och kommunikativt samspel med andra via de 

sociala medierna. En av grundteserna i Vygotskijs sociokultuella synsätt på pedagogik, är att 

lärande alltid sker i samspel med andra. Lärandet är alltid socialt. Vi kommunicerar med 

andra och utvecklas genom det. För att utveckla lärandet kan vi t.ex. diskutera eller skriva, 

något många ungdomar ägnar mycket tid med att göra på digitala mötesplatser. Med ett sådant 

synsätt kan de sociala mediernas kommunikativa möjligheter ses som en viktig del av 

elevernas lärprocess och vara en väg att nå ut till eleverna på de sociala arenor där de naturligt 

kommunicerar och interagerar. Att vi lär tillsammans är också en av aspekterna i ett 

kolloborativt eller gemensamma lärandet. Det sociala samspelet mellan elever, interaktion och 

delad kunskap är viktiga komponenter. Kunskapen söks tillsammans i gruppen. Den 

sociokulturella teorin för även fram vikten av att förstå det kulturella sammanhang där 

kunskap presenteras. En pedagog har hjälp av att förstå hur elevens kultur, omgivning och 

sociala sammanhang påverkar hur man tolkar och tar till sig kunskap. Att förstå de kulturella 

och sociala mekanismerna blir en del av lärarens väg att förstå elevernas utveckling och 
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lärande. Jag tror att för att eleverna ska lära sig att orientera sig i verkligheten, måste 

elevernas vardag och det de lär sig på fritiden tas in i klassrummet. Även deras 

kommunikationsmönster som de använder i de sociala medierna. Jag tror att det finns 

pedagogiska vinster i att som lärare kunna se till sina elevers erfarenheter då man undervisar. 

Som jag ser det har skolan en viktig roll idag när det gäller att få eleverna att reflektera över 

sin verklighet och förstå den.   

 

7.2.6 Identitet, digitala mötesplatser och nätkultur 

Vygotskij menar att den sociala samvaron med andra människor är viktig för varje individs 

lärande och utveckling av en identitet. De sociala medierna har en stor betydelse för unga idag 

som identitetsskapare och digital mötesplats. När de skapar en publik bild av sig själva, bjuder 

in andra att ta del av den och upplever att de får bekräftelse, bygger de samtidigt upp en bild 

av vem de själva är. Elza Dunkels skriver om nätet som en arena för identitetsskapande för 

både vuxna och ungdomar (Dunkels, E 2007). De lärare som jobbade med funktionshindrade 

elever tog upp hur viktigt de förstått att den sociala gemenskapen på nätet var för deras elever. 

De sociala medier kan bli en viktig social tillgång och mötesplats för dem som har svårt att 

hitta andra forum där de kan delta. De sociala medierna når, som jag skrev tidigare, över 

ålders-, köns- och klassgränser. På så sätt är de väldigt jämställda och inkluderande. IP4 

poängterar dock att hon anser att en digital samvaro aldrig kan ersätta det personliga mötet. 

Men det kan komplettera det. Självklart finns det också risker med en mer anonymiserad 

digital mötesplats. Nyligen publicerade undersökningar (Slutrapport SOL: Ungdomar, 

Internet och psykisk hälsa, 2011) visar att ungefär var annan elev i grundskolan utsatts för 

kränkningar eller mobbing på Internet i någon form. Dunkels skriver att det kan bero på att vi 

är anonyma på nätet. Vi blir mindre hämmade när vi kommunicerar på nätet eftersom vi inte 

kan se varandra (Dunkels, E 2007) och denna ansiktslösa kommunikation kan vara en 

grogrund för kränkande behandling och mobbing. Mobbing är någonting som är svårt att helt 

komma undan. En av IP säger att det är en av uppgifterna att ta upp med eleverna vad som är 

okej och inte okej i bemötande av andra d.v.s. hur man ska behandla varandra. Det är en del 

av läraruppdraget att lära eleverna visa respekt för varandra och att veta vilka lagar som 

gäller. Antingen det gäller kränkande behandling, illegal fildelning eller upphovsrättsregler.  

 
7.2.7 Sociala medier och läraruppdraget 

Genom läraruppdraget får pedagogerna en övergripande roll som sträcker sig utöver den rent 

pedagogiska yrkesuppgiften. Lärarna har till exempel en övergripande uppgift att förbereda 

framtidens medborgare och rusta dem för ett framtida samhällsliv och ett livslångt lärande. 

Jämställdhet och genusfrågor är en annan viktig del för lärare att ta upp. En av frågorna jag 

ställde var hur pedagogerna såg på sociala medier i förhållande till läraruppdraget. I 

intervjusvaren sa alla lärarna att skolan har en viktig roll när det gäller att förbereda eleverna 

för en framtida samhällsroll. Några tog upp vikten av en global förståelse, demokrati och 

vikten av att lära eleverna förstå de sociala koder som finns i samhället och hur man 

behandlar varandra. Jag uttolkar mitt materiel som att de intervjupersoner jag mötte alla ansåg 

att lärandet har en social aspekt. Social inte bara i bemärkelsen att vi skapar kunskap 

tillsammans med andra individer i samma klassrum eller grupp, utan också i en vidare 

bemärkelse där vi påverkas och påverkar det omgivande samhället som vi är en del av. 

Fördelen med sociala medier är att de kan öppna upp klassrummet för det globala samhället. 

En av lärarna gav t.ex. exempel på hur han diskuterat krisen i Grekland och 

demokratiutvecklingen i olika länder utifrån aktuella Youtube-klipp.  

 

Den svenska skolan ska verka för demokratiska värderingar, liksom för demokratiska 

arbetssätt. De sociala medierna har en viktig demokratiaspekt. De har öppnat upp kanaler för 
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människor som aldrig tidigare haft möjligheter att uttrycka tankar och åsikter i den offentliga 

debatten. Aldrig har så många haft en chans att göra sig hörda och delta i samhällsdebatten.  

Siffror i rapporten Svenskarna och Internet (Findahl, O 2010) visar att nästan var tredje flicka 

på gymnasiet bloggar (medan pojkarna spelar datorspel). På de flesta Internetsidor går det att 

lägga till egna kommentarer. Läser man t.ex. en artikel på Dagens Nyheters hemsida kan man 

oftast i slutet av artikeln kommentera den, rekommendera den för sina vänner på Facebook 

eller twittra om den. Facebook är helt uppbyggt kring denna önskan att kommunicera och 

uttrycka åsikter och värderingar. Den ”Arabiska revolutionen” har under 2011 gett exempel 

på hur sociala medier kan spela en viktig roll i demokratiarbetet. Denna folkliga resning 

startade på Facebook och spred sig sedan över länder som tidigare varit politiskt tystade, tills 

revolutionen var ett faktum. Länder vi inte tidigare förknippat med demokrati står nu inför 

utmaningen att hantera att nya grupper av människor kan göra sina röster hörda. Idag hör man 

talas om att regeringar i vissa länder helt enkelt förbjuder eller stänger ner de sociala medierna 

för att undvika kritik eller samhällsdebatt. USA är ett av de länder som stått som symbol för 

ordet demokrati. I senaste presidentkampanjen fördes en intensiv valkampanj i de sociala 

medierna vilket gjorde att Barack Obama kunde få ett brett stöd i nya grupper som inte röstat 

tidigare. De senaste åren har informationsgruppen Wikileaks utmanat USA genom att lägga ut 

information som regeringen anser samhällsfarlig och gjort allt för att stoppa. Detta är också en 

del av den ”genomskinlighet” som eftersträvas i samhället idag. Alla medborgare ska ha 

möjlighet att ta del av information. Kanske kan de nya kommunikationsteknikerna skapa en 

plats där även de som traditionellt inte brukar höras i klassrummet eller det offentliga samtalet 

kan föra fram tankar och visa vilka de är (och vad de kan). Kanske kan det i längden leda till 

ett mer demokratiskt samhälle. 

 

7.2.8 Skolkultur 
Efter mina intervjuer drar jag slutsatsen att det har betydelse vilken skolkultur som finns på 

den skola där IP arbetar för den attityd som IP har till sociala medier i undervisningen. Enligt 

den nya skollagen har rektor på skolan det yttersta ansvaret för att det ska finnas de resurser 

som behövs för ”tidsenlig undervisning” och att eleverna har tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik. Den IP som jobbar mest med sociala medier är den som arbetar på en 

skola där de sociala medierna används i stor utsträckning i marknadsförings- och 

informationssyfte av friskolekoncernens ledning. Användningen av de sociala medierna 

sträcker sig från föräldrar och elever till skolans lärare och skolledning. Andra av IP har 

erfarenheter av att projekt som inkluderat sociala medier strandat för de upplevts som 

för ”tungrodda”. Ingen av IP tycker att de i någon större utsträckning diskuterar metoder i 

arbetslaget eller jobbar ämnesöverskridande med dem. Jag kan tycka att de nya kurs- och 

ämnesplanerna samt det vidgade textbegreppet borde göra det möjligt att få in de sociala 

medierna i ämnesövergripande arbete t.ex. med ämnet svenska. Ingen av lärarna jag 

intervjuade såg tillgång till teknik som ett problem när det gällde att arbeta med sociala 

medier i skolan, men att brist på kunskaper var det. Flertalet av lärarna sa att de inte hade 

någon utbildning hur de sociala medierna kunde användas och att de inte kände till några bra 

exempel eller metoder. Det överensstämmer med den aktuella studien från Kairos Future där 

fyra av tio lärare och elever inte tycker att lärarna har tillräckligt bra IT-kompetens för att 

använda IT i undervisningen på ett bra sätt (Kairos Future, 2011). Fyra av fem IP har gått en 

PIM-utbildning på arbetsgivarens initiativ. Detta stämmer någorlunda med de siffror som 

anger att över hälften av Sveriges lärare deltagit i kompetens- utveckling kring IT i skolan 

(KK-stiftelsen, 2011). Samma undersökning visade att fortbildningsbehovet fortfarande 

kvarstod och upplevdes bland lärare som stort. Ingen av lärarna som deltagit i PIM-utbildning 

ansåg att det gav relevanta kunskaper för att kunna använda sig av de nya medierna i 

undervisningen. Utbildningen upplevs vara på en alltför låg nivå och dessutom blev 
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kunskaperna snabbt inaktuella. Som jag skrev tidigare efterlyser Lärarförbundet en nationell 

strategi för att ge lärare verktyg i sitt arbete med sociala medier. Kanske är det som behövs för 

att ge intentionerna i styrdokumenten tydligare förankring i vardagsarbetet. Idag är det mycket 

upp till den enskilde lärarens intresse, engagemang och tid om han/hon vill jobba med nya 

medier.  

 
  

7.3 Egen diskussion 
De nya styrdokumenten visar på att en övergripande digital kompetens och kunskap om 

medier är något som bör eftersträvas för eleverna redan från tidiga skolår. Digital kompetens, 

förmåga att lära att lära, söka information, kommunicera och ta ansvar för sin lärprocess ses 

som förmågor som bör premieras i skolan och som viktiga framtidskompetenser för den nya 

samhällsmedborgaren. Ändå arbetar inte lärarna, efter de slutsatser jag gör, i någon större 

utsträckning med de nya kommunikationsmedierna. Siffror i en aktuell studie från hösten 

2011 visar även den att i skolan idag endast en mycket liten minoritet av lärarna använder sig 

av nyare IT-verktyg som t.ex. sociala medier i undervisningen (Kairos Future, 2011).  

 

7.3.1 Lärarattityder 

Jag tycker att de intervjuer jag gjort gett en god inblick i de attityder till de sociala medierna 

och deras plats i skolan som finns bland yrkesverksamma lärare idag. De slutsatser jag drar är 

att det finns ett förhållandevis brett spann som sträcker sig från dem som inte ser så stor 

relevans i att använda sig av sociala medier i skolan, till dem som ser dem som goda 

pedagogiska verktyg. De lärare som använder sig av sociala medier på sin fritid och sin 

personliga kommunikation har en positivare attityd än de som inte gör det. Det samma gäller 

för vilken datorvana läraren har och om läraren är van att använda sig av andra medier i 

undervisningen. Jag drar slutsatsen att de flesta lärarna inte har hängt med i utvecklingen i 

samma utsträckning som eleverna. Detta kan bero på tidsbrist som någon nämnt eller en 

rädsla för att visa att man inte kan och därmed släppa lite av kontrollen till eleverna. Jag drar 

också slutsatsen att en del av lärarna ser sociala aktiviteter på nätet som något som stör eller 

tar tid från undervisningen och något som förknippas med fritidsaktiviteter d.v.s. det eleverna 

gör utanför skolan och på sin fritid. I Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011) 

framgår det att elevernas tidigare kunskaper och intressen t.ex. det de gör på fritiden inte tas 

till vara i skolan i någon större utsträckning. Eftersom dagens elever på sin fritid använder sig 

av kommunikativa medier i stor utsträckning, och därigenom skaffar sig nya kunskaper blir 

det en utmaning för skolan att ta tillvara dessa. Vinsten med att anknyta till de kunskaper 

eleverna redan har, är att kunna möta dem där de står. Jag tror också att det finns en vinst i att 

tillvarata elevernas intressen och den nyfikenhet de har, inte minst för att öka motivationen i 

lärandet.  
 

7.3.2 Mentala hästkärror 

Jag upplever det som att många lärare känner sig osäkra på hur de ska använda de nya 

(sociala) medierna. Elza Dunkels skriver i sin avhandling Bridging the Distance (Dunkels, E 

2007 s. 56) om hur svårt det kan vara att tänka i nya banor när det handlar om att använda sig 

av och acceptera ett nytt media. Hon använder uttrycket ”mentala hästkärror” för att illustrera 

detta. Uttrycket kommer från att de första bilarna som kom såg ut som hästvagnar, 

konstruerade för att dras av en häst, trots att ingen häst längre behövdes. En del tidiga bilar 

hade till och med hästhuvuden längst fram. Tankemönstret häst-vagn var så fast rotad att de 

som utformade de första bilarna inte kunde se förbi det. Det dröjde innan tankemönstret bröts 

och bilarna kunde få sin egen form som bättre passade det den var avsedd för. Ett annat 

exempel var att de första digitala medierna utformades för att se ut som böcker, fast de hade 
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andra unika egenskaper som t.ex. interaktivitet. Många har ”mentala hästvagnar” när det 

gäller modern IKT-teknik och digitala medier, framförallt vuxna. Istället för att använda de 

nya mediernas möjligheter, ger man det formen av gamla medier, trots att dessa ofta varit 

begränsade. Det känns t.ex. inte som ett så långt steg för lärarna att visa Youtube-klipp eller 

låta eleverna söka information på Wikipedia, men till att utveckla mediernas möjligheter när 

det gäller t.ex. interaktivt berättande eller kolloborativt lärande är steget längre. För att få ett 

nytt förhållningssätt till de nya medierna inom skolan måste det därför till nya tankesätt där 

lärarna kan anamma de möjligheter som står till buds. Detta kommer troligtvis att ta längre tid 

och goda exempel kan behövas. Det kommunikativa, snabba samhället har inneburit ett 

paradigmskifte som berör inte minst en så viktig samhällsinstitution som skolan. Pedagogerna 

står därför inför en utmaning att utvecklas i takt med samhällsutvecklingen.  

 

7.3.3 Magisk teknik 
Säljö skriver att den materiella utvecklingen av redskap (artefakter) har påverkat både hur och 

vad vi lär. Men Säljö menar också att ingen teknik kan lösa alla lärandeproblem. Han skriver 

att det länge funnits tankar om en sådan magisk teknik som skulle lösa alla inlärningens 

problem. ”Drömmen om en mekanisering av undervisningen har levt under hela 1900-talet” 

(Säljö, R & Linderoth, J red 2002 s. 19). Alla som någon gång läst pedagogik har nog stiftat 

bekantskap med Behaviorismen, där man med hjälp av inlärningsmaskiner avsåg att skapa en 

effektiv instrumentell inlärning. Säljö menar vidare att flera av de tekniker (medier) som 

utvecklats under 1900-talet förutspåtts revolutionera undervisningen med i princip samma 

argument som används i samband med informations- och kommunikationstekniken. Redan 

1922 menade Thomas A. Edison att hans nya uppfinning filmen helt skulle revolutionera 

undervisningen och göra textböckerna onödiga. Sedan har samma sak påståtts om radio, tv 

och video. De nya mediernas betydelse har blåsts upp och den traditionella undervisningen 

har förutspåtts vara på väg ut till förmån för det nya mediet. Argumenten är att det nya mediet 

är tidsenligt och kan användas för att öppna upp klassrummet mot världen, möjligheter till 

individualisering ökar etc. Den traditionella undervisningen beskrivs som tråkig och 

ointressant för eleverna. Efter en relativt kort period har bruket av det nya mediet avtagit och 

undervisningen har återgått till sin vanliga form. Mediet har funnit sin plats i skolan, men i 

allmänhet som en del av en mycket begränsad verksamhet. Mediet har, trots att det blåsts upp, 

haft mycket lite inflytande på den dagliga verksamheten (Säljö, R & Linderoth, J red 2002 s. 

20). Det är samma argument som återfinns på entusiastiska mediedebattörers bloggar om hur 

de sociala medierna ska revolutionera undervisningen. Det skapas lätt en övertro till att nya 

medier ska skapa fantastiska förutsättningar för eleverna som de inte haft tidigare. En annan 

sida, påpekar Säljö, är att diskussionen om nya medier i skolan får lärare att framstå som 

tråkiga, konservativa och ovilliga till förändring. Detta leder i sin tur till frustration hos 

lärarna. De upplever inte att de lösningar som tekniken erbjuder är de lösningar på de problem 

och utvecklingsbehov som de behöver i sitt arbete. De som planerar och diskuterar skolans 

utveckling har utgått från en grandios bild av de nya mediernas möjligheter, utan att förankra 

det i lärarnas vardag. När jag läser Säljö tänker jag på den diskussion som varit under hösten, 

dels i riksmedierna om hur skolan skall utvecklas och dels i den lokala tidningen 

Kristianstadsbladet. I Kristianstadsbladet har det varit en mycket aktiv debatt om hur 

kommunen förhåller sig till IKT i skolan, och huruvida man ska satsa mer på det och i så fall i 

vilken omfattning. Min uppfattning är att många kommunpolitiker ser det som en viktig fråga 

som bör satsas på. Många kommuner satsar nu på En-till-en, d.v.s. att varje skolelev ska ha 

tillgång till en egen dator. Detta ses som en väg av trängda beslutsfattare till en likvärdig skola 

när segregation och samhällsklyftor ökar, många elever inte når upp till skolans mål och allt 

fler grundskoleelever lämnar skolan utan fullständiga avgångsbetyg. Lite blir då tanken att om 

bara vi ökar tillgången till teknik i skolan så löser vi undervisningsproblemen, liksom den 
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magiska tekniken Säljö tar upp. Min åsikt är att teknik som inte förankras i en pedagogisk idé 

eller i pedagogernas vardag, inte leder fram till de resultat som eftersträvas. Som jag skrev 

tidigare understryker Skolinspektionen vikten av att integrera IKT i verksamheten som ett 

pedagogiskt redskap i undervisningen för att uppnå goda resultat (Skolinspektionen, 2011). 

Det är centralt att pedagogerna lär sig använda tekniken som en del av undervisningen, på ett 

sätt som kompletterar och utvecklar de pedagogiska idéerna. De är också centralt att 

pedagogerna själva känner att de har nytta och intresse av de nya medierna i sin undervisning, 

annars är risken stor att det trots beslutsfattarnas intentioner inte får något större genomslag. 

 

7.3.4  Mediepedagogik  

Finns det en inbyggd eftersläpning som gör att skolan inte tar till sig nya medier och sätt att 

kommunicera? Om jag ska göra en jämförelse hur det var när filmen och andra nyare medier 

(som t.ex. radio, video, Internet) tog sig in i skolan så var det en liknande eftersläpning som vi 

ser idag när det gäller att använda sig av nya kommunikationsmedier (sociala medier) i 

skolan. Filmen fick kämpa sig till sin plats i undervisningen och det dröjde innan den 

accepterades helt ut som ett bra undervisningsverktyg. Redan på 40-talet började man 

diskutera filmen som ett pedagogiskt redskap inom svenska skolan, men det dröjde fram 60 

talet och läroplanen Lgr69 innan den syntes i styrdokumenten. I läroplanen Lgr69 står det att 

”film, radio och tv bör planmässigt utnyttjas allt mer i undervisningen” (Lgr69 s.16), men 

filmen har ändå tagit tid på sig att accepteras fullt ut i skolan. Jag upplever att det så länge jag 

minns funnits en viss misstänksamhet mot att använda nya medier och populärkultur i skolan. 

Ändå är det en så stor del av elevernas vardag. Idag är mediepedagogik, i alla fall när det 

gäller film och ljudmedier, accepterat av de flesta som jobbar inom skolan och betraktas som 

en viktig del av undervisningen i ett modernt mediesamhälle. Skolverket anser, som jag skrev 

ovan, att eleverna bör få kunskaper för att kunna förstå budskapen i medierna och kunna 

uttolka dem. Min personliga uppfattning är att nya medier och tillämpningen av dem i 

undervisningen har en chans att lättare accepteras idag än vad fallet varit tidigare. Mängden 

nya medier och den stora mängd information som eleverna får från dessa gör att det för mig 

framstår som allt viktigare att ge eleverna en grund att stå på för att öka förståelsen.  

 

Jag anser att det behövs en grundläggande Media literacy för att kunna förstå budskapen i 

medierna och kunna uttolka dem. Och en grundläggande Digital literacy för att kunna 

använda sig av och navigera i dagens mediala och kommunikativa samhälle. Jag tror att det 

kan öka både kunskapen och lusten att lära. Min förhoppning är att det ökar kunskapen, 

motivationen och lusten att lära både hos lärarna och hos eleverna. Sociala medier har stor 

betydelse i vårt samhälle och lärarnas förhållningssätt till dem spelar i sin tur roll för hur 

eleverna ser på dem. Att använda sociala medier i undervisningen kan gynna olika 

inlärningsstilar och skapa en större förståelse av den värld vi lever i. Sociala medier bör bli en 

naturlig del av skolarbetet både av pedagogiska skäl och för att det är en del av vardagslivet. 

 

7.3.5  Nya lärstilar  

Säljö menar att informationstekniken kan upplevas som en utmaning mot traditionell 

undervisning och organisation av lärande. ”Mycket av kunskapen inhämtas utanför 

utbildningssystemet, men är ändå inte en kunskap man bör negligera” (Säljö, R & Linderoth, 

J red 2002 s.21). Mycket av lärandet har idag förflyttats ut ur skolan. Skolan har inte längre 

kunskapsmonopol. Lärstilen som utvecklas är också annorlunda. Ungdomarna lär sig genom 

mycket experimenterande och prövande, med ett mycket litet inslag av vad vi traditionellt 

menar med undervisning. Mycket av lärandet sker tillsammans med kamrater för att lösa de 

problem man möter eller genom att de tipsar om var man hittar information man behöver. 

Dunkels anser att informationstekniken uppmuntrar ett naturligt och informellt lärande 
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(Dunkels, E 2007). När ungdomarna läser andras bloggar, kommenterar communityinlägg 

eller spelar onlinespel skaffar de sig samtidigt kunskaper som de införlivar i sitt lärande. Det 

blir ett naturligt och lätt sätt att ta till sig nya kunskaper. Lärandet blir mer en process där 

människan är aktiv och deltagande. Det är en vinst om skolan kan ta tillvara också detta 

informella lärande. Nästa steg i processen blir att dela den information och kunskap man 

inhämtat med andra. Det gemensamma lärandet där vi delar information och bygger vidare på 

andras kunskaper är en naturlig utveckling på att vi har tillgång till allt mer information och 

att allt fler ”delar” d.v.s. lägger upp sina kunskaper på Internet. Vi bidrar på så sätt till att vår 

gemensamma ”kunskapspott” växer.  

Säljö framför tesen att behovet av lärande aldrig upphör, men dess karaktär förändras.  

”All interaktion mellan människor innebär på sätt och vis att kunskaper, värderingar och 

färdigheter förs vidare till nya sammanhang. Människor kan inte undvika att lära, frågan är 

vad de lär i olika situationer” (Säljö, R & Linderoth, J red 2002 s.16). 

 

Jag anser att pedagoger har allt att vinna på att lära sig så mycket de kan om de nya medierna 

som eleverna lär sig på egen hand. Sedan kan pedagogerna använda sig av dessa kunskaper 

bl.a. för att öka djupinlärningen om de ämnen som tas upp, detta inte minst för att kunna visa 

på vad som är viktigt att kunna i samhället idag. Om pedagogerna kan mer om vad som 

försiggår på nätet kan det som gör att det upplevs som att eleverna ”inte sköter det” d.v.s. 

jobbar på ett sätt som läraren upplever som okoncentrerat, kommas förbi och hanteras. 

 

 

7.4 Litteraturdiskussion 
De sociala medierna är ett aktuellt ämnesområde som diskuterats mycket i samhällsdebatten. 

De sociala medierna har växt lavinartat de senaste åren. Det finns mycket materiel om själva 

medierna i sig, men det har varit svårare att hitta materiel direkt kopplat till skolan. Kanske 

för att de sociala medierna är en relativt ny företeelse. Inte heller om lärarnas attityder eller i 

vilken utsträckning de nya medierna används i undervisningen finns det mycket materiel. Jag 

har förlitat mig mycket till nutida materiel, som t.ex. rapporter som finns på Skolverkets 

hemsida och pedagogiska bloggar där mycket av samtida rön publiceras. Området IT i skolan 

finns det mycket skolforskning om och användningen av IT har det varit lätt att hitta exempel 

på, i både vetenskapliga artiklar, rapporter och publikationer. Även arbetet med 

mediepedagogik som jag tar upp, är i dagens skola väletablerat. Mycket beror det på att det 

vidgade textbegreppet fått genomslag på bred front och många lärare idag arbetar med bild, 

film och andra etermedier i sin undervisning. 

 

 

7.5 Diskussion utifrån styrdokument 
Under hösten har, som jag skrev ovan, nya läroplaner och ämnesplaner introducerats. 

Läroplanen för gymnasiet publicerades i sin helhet först i november (www.skolverket.se). Det 

renodlade Medieprogrammet har gått upp i Samhällvetenskaps- och Estetiska programmet 

som i sin tur genomgått förändringar med bl.a. nya inriktningar. Samtliga lärare jag intervjuat 

arbetar idag på dessa program efter omstruktureringen och befinner sig därför mitt i en 

förändringsprocess. Detta upplevde jag skapade en viss osäkerhet om gällande styrdokument. 

Några lärare arbetade med flera nya kurser och olika inriktningar och uppgav att de inte hade 

hunnit sätta sig in i alla dokument. Några sa att eftersom de främst arbetar med 

gymnasieelever på andra eller tredje året, vilka fortfarande läser efter tidigare kursplaner, har 

de väntat med att läsa in de senaste styrdokumenten. Efter att ha studerat styrdokumenten för 

Samhällvetenskaps- och Estetiska programmet har jag dragit slutsatserna att det finns ett 

betydligt större utrymme att använda sig av sociala medier i undervisningen än vad merparten 
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av de lärare jag intervjuat gör idag. Jag anser att det finns övergripande mål för programmen 

som visar på att en ökad användning av nya medier och en större digital kompetens hos 

eleverna eftersträvas. Efter att ha gjort intervjuer med en så bred grupp reserverar jag mig för 

att jag inte har full insikt i ämnesplaner som gäller för deras arbete, men tittar vi på 

styrdokumentet är det tydligt att oavsett vad som står i de enskilda ämnesplanerna är det 

centralt för hela gymnasieprogrammen att eleven får möjligheter att utveckla sin förmåga att 

navigera i omvärlden, kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av 

digitala verktyg och nya medier. Det kan ses som en utmaning för lärarna att ompröva hur 

dessa kan användas även i ”praktiska” ämnen. Jag ser det som en vinst för mitt arbete som 

pedagog att ha studerat de idag gällande styrdokumenten. 
 

 

7.6 Metoddiskussion 
För mig har det varit en utmaning att för första gången använda kvalitativa intervjuer som 

metod. Trots noggranna förberedelser är det svårt att intervjua och det tar tid för att lära sig 

tekniken. Jag upplevde ibland att intervjusituationerna snabbt fick samtalskaraktär och 

försökte då styra tillbaka till frågorna i intervjuguiden. Jag tycker att de intervjuer jag gjorde 

gav tillräcklig empiri för att besvara mina frågeställningar. IP var genomgående 

tillmötesgående och hjälpsamma men jag upplevde att det var ganska svårt att få till 

intervjuerna på grund av att lärarnas scheman var fullmatade och tider ändrades efterhand. Jag 

hade velat göra fler intervjuer men på grund av tidsbrist var jag tvungen att begränsa mig. Jag 

anser ändå att jag fick mycket empiri och hade jag gjort fler intervjuer hade det kunnat 

innebära att jag fått svårt att hantera den större mängden data. Som jag skrev i kapitel 4 

Metod, är jag medveten om att den ryggsäck med erfarenheter jag själv har med mig kan 

påverka hur jag tolkar och utvärderar resultatet och även hur jag formulerat intervjufrågorna. 

Jag har försökt hålla mig neutral vid genomförandet av intervjuerna och objektiv vid 

uttolkningen.  

 

 
7.7 Förslag till vidare forskning 
Till examensarbetet har vi fritt fått välja ämne, metod och tillvägagångssätt. Jag har valt ett 

ämne som jag tycker är både intressant, relevant och betydelsefullt min framtida roll som 

pedagog. För mig som pedagog känns det relevant att se hur man kan använda nya sociala 

medier som ett verktyg i elevers lärande. Jag har under arbetet funnit en mängd områden jag 

skulle ha intresse av att fördjupa mig i och fått uppslag till en rad område som skulle vara 

lämpliga att utforska. Som tidigare sagts är de sociala medierna och deras användning i skolan 

en relativt ny företeelse och det finns inte så mycket skrivet om det. Det är samtidigt en 

samtidsfråga som livligt debatteras i press och nyhetssändningar. Jag skulle vilja fördjupa mig 

i frågan om hur användningen av sociala medier i undervisningen påverkar elevernas 

studieresultat. För att utreda detta skulle det krävas en större mängd intervjuer med både 

lärare och elever än jag har haft möjlighet att göra idag.  

 

 

7.8 Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag velat utforska de nya sociala och kommunikativa mediernas plats 

i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka attityder till sociala medier hos 

gymnasielärare. Jag har utgått från vad lärarna själva säger om sociala medier och därefter 

försökt skapa en egen bild av hur de ser på sociala medier i undervisning och som verktyg i 

elevers lärande. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod där jag genomfört 

kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare. Metoden valde jag då jag ville försöka 
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förstå och tolka ett mer komplicerat innehåll. Jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjumodell och en meningstolkande analysmetod av empirin. Eftersom användandet av 

sociala medier i undervisningen ger intryck av att variera starkt mellan olika skolor och 

mellan olika lärare, har jag för min undersökning försökt att hitta intervjupersoner i olika 

åldersgrupper, med olika erfarenhet och på olika skolor. Jag hoppas denna bredd i urvalet kan 

ge flera olika aspekter och en vidgad förståelse av resultatet. 

 

Litteraturen är till stor del samtida. Jag har till stor del utgått från aktuella rapporter och 

publikationer, men jag har även försökt koppla väletablerade pedagogiska och sociokulturella 

teorier till mitt arbete. Slutsatserna jag dragit är att det finns lärare idag som är positiva till de 

nya medierna/tekniken och ser möjligheter när det gäller att variera undervisningen och öppna 

upp klassrummet för global kommunikation. Andra lärare arbetar inte alls eller begränsat med 

nya medier i sin undervisning av olika skäl, antingen de inte behärskar tekniken, känner att de 

inte har intresse eller tid, eller att det helt enkelt inte upplevs så relevant eller som det bidrar 

till elevernas förmågor. Generellt sett drog jag slutsatsen att lärarna ansåg att det fanns ett 

fortbildningsbehov för att de skulle kunna arbeta mer med sociala medier som lärande 

verktyg. Vissa lärare anser inte att det finns metoder som passar in i deras utbildningstänk. 

Vilken vana vid sociala medier lärarna har spelar in för den inställning de har och hur mycket 

de använder dem i undervisningen. Även vilken skolkultur som finns på den skola lärarna 

arbetar på spelar in. Jag drog slutsatsen att det finns en tydlig intention i aktuella 

styrdokument för en ökad digital kompetens hos eleverna och att ge dem en förmåga att tolka 

och använda sig av nya medier. Lärarna står inför att anamma denna utmaning att följa med i 

samhällsutvecklingen.  
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9 Ordlista 

 
Blogg: den första bloggen beräknas ha startat 1994. Namnet kommer från engelskans 

webblogg, dvs. en slags webbdagbok. Man kan säga att en blogg är en personlig webbplats 

som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida. 

Bloggar har de senaste åren blivit mycket populära, fenomenet har sedan starten vuxit 

lavinartat. 2009 beräknades ca 190 000 bloggar starta varje dag. 2010 bloggade ca 500 000 

svenskar. 

 

Communitys: med communitys menas nätmötesplatser. 

 

Digital kompetens: har definierats som en nyckelkompetens för livslångt lärande och aktivt 

medborgarskap. “Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden, och för kommunikationsändamål. Den 

underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta 

fram, bedöma, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna 

kompetens.” (Europeiska unionens officiella tidning L 394/15 30.12.2006) 

 

Facebook: är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som grundades 2004 i USA. 

Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och posta 

meddelanden. Dessutom kan användare ansluta sig till olika intressegrupper. I september 2011 

hade Facebook mer än 800 miljoner aktiva användare. Man räknar med att varannan svensk 

har ett Facebook konto. 

 

IKT: Informations- och Kommunikations Teknik Den vedertagna förkortningen för 

informationsteknik är IT. Under senare år har termen IKT som står för informations- och 

kommunikationsteknik börjat användas allt mer. Termen understryker 

kommunikationsaspekten mellan människor som den nya tekniken kan användas till. 

 

MMO: Massively Multiplayer Online Ett stort antal spelare möts i online-spel, 

exempelvis World of Warcraft (WoW). 

 

Myspace: Myspace är en engelsk nätgemenskap som riktar sig till framförallt 

musikintresserade. Myspace skapades 2003 och i princip alla populära artister och grupper har 

ett registrerat konto där. Myspaces funktioner inkluderar möjligheten att lägga ut sina egna 

låtar, blogga, ha en presentation och lägga in bilder. 2006 hade Myspace drygt 106 miljoner 

enskilda konton. 

 

Sociala medier: enligt Wikipedia är sociala medier en beteckning för aktiviteter som 

kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan t.ex. vara 

Internetforum, communitys, bloggar, poddradio och artikelkommentarer. En annan definition 

är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor 

spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och 

skapar innehåll för andra att delta i”. 

 

Twitter: är en så kallad mikroblogg med betydligt kortare textmängd än en blogg. Ett 

twitterinlägg är max 140 tecken och låter användaren skicka meddelanden, ljud, rörliga 
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bilder s.k. tweets. Dessa visas öppet på användarens profilsida. Användare kan prenumerera 

på andra användares meddelandeflöde, vilket kallas '"att följa" (engelska follow), en 

prenumerant kallas "följare" (engelska follower). Twitter startade år 2006 och har idag ca 200 

miljoner användare världen över. 

 

YouTube: är en sida på Internet med videoklipp upplagda av användare över hela världen. 

Webbplatsen öppnades 2005. Man räknar med att ca 75 % av svenska ungdomar använder 

Youtube minst en gång per vecka 

 

Wikipedia: Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll 

som utvecklas av sina användare. Wikipedia lanserades år 2001 och är den största och mest 

populära uppslagsboken på Internet. 

 

Wikileaks: en internationell ideell förening som offentliggör hemligstämplade och privata 

dokument och filmer. Materialet laddas upp av anonyma källor, så kallade whistleblowers. 

Organisationen säger sig vilja avslöja oetiskt beteende av regeringar och företag, och 

eftersträvar fri tillgång till information som är av allmänintresse. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dokument
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjufrågor, ställs i valfri ordning och följs av lämpliga följdfrågor 
Inledande samtal kring sociala medier 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Använder du dig av de sociala medierna privat? 
 
Vilka sociala medier använder du mest? Varför? 
 
Använder du dig av de sociala medierna i din undervisning? Hur? 
 
Har du någon utbildning i hur man använder sociala medier i undervisningen? 
 
Ser du några för- respektive nackdelar med att använda de sociala medierna i 
undervisningen?  
 
Hur ser dina elever på att använda de sociala medierna i undervisningen? 
 
Upplever du att studieresultatet för eleverna påverkas av att du använder dig av sociala 
medier i undervisningen? 
 
Anser du att det är relevant att arbeta med sociala medier i dagens skola? Varför/Varför 
inte? 
 
Arbetar ni på något sätt tillsammans i olika arbetslag för att utveckla användningen av 
sociala medier i undervisningen? 
 
Hur ställer sig skolledare/skolledning till användning av sociala medier i undervisningen? 
 
Anser du att din arbetssituation påverkas om du använder dig av sociala medier i 
undervisningen?  
 
Hur ser du på Läraruppdraget och de sociala medierna?  
 
Tycker du att användningen av nya medier påverkar synen på lärande och kunskapssynen? 
Varför/varför inte? 
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Bilaga 2: Aktuella siffror om Sociala medier 2011 
 

35% av befolkningen 9-79 år använder sociala medier en genomsnittlig dag 

.se | internetstatistik : http://www.internetstatistik.se/content/3201-sociala-medier-storre-an-

traditionella-medier-pa-internet.html 

 

50% av svenskarna är medlemmar på Facebook  
Facebook: www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011  

 

96% av alla 19-20-åriga tjejer i Sverige har Facebook 
Facebook: www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011 

 

8 timmar och 15 minuter är den genomsnittliga tid kvinnor i Stockholm spenderar med 

sociala medier en vanlig vecka.  
Dagens media : http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3193128.ece 

 

1.200.000 svenskar använder Facebook i mobilen varje dag.  
Facebook: http://sv-se.facebook.com/note.php?note_id=149185635159109&comments 

 

92% av svenska ungdomar använder Facebook minst en gång per vecka.  
Kairos Future: http://www.kairosfuture.com  

 

75% av svenska ungdomar använder YouTube minst en gång per vecka. 
Kairos Future: http://www.kairosfuture.com  

 

500.000 svenskar bloggar  
Olle Findahl; Svenskarna och Internet: http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf 

 

93% av tjejer 12-16 år läser bloggar.  

Olle Findahl; Svenskarna och Internet: http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf 

 

948.656 besökare hade den mest välbesökta bloggen vecka 46 enligt Bloggtoppen. 

Bloggtoppen: www.bloggtoppen.se/ 
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