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1. Inledning 
 
Är Facebook skolans största konkurrent? Det är en fråga som jag ställde mig 

under Monica Sandlunds seminarie på Linköpings universitet i januari 2011.  

Hon menar att Facebook har blivit så stort att det kan ses som lärarens största 

konkurrent. Tekniken har banat väg och internet är inte längre bara tillgängligt 

via datorn utan finns nu även tillgängligt via internetanslutning i många 

mobiltelefoner. Sandlund menar att detta har medfört att elever hela tiden kan 

bära med sig denna teknik och på så sätt ha ständigt åtkomst till den. Lärare har 

därmed fått en ny tekniskt utvecklad artefakt att förhålla sig till. 

 

Internet gör det möjligt för alla att hålla hela världen i sin hand. För många är 

internet idag en förutsättning för kommunikation och en självklarhet i vardagen. 

En kommunikationen som till stor del sker på internet via sociala medier. Av 

dessa sociala medier är facebook störst i världen med över 500 miljoner 

medlemmar där unga mellan 15-24 år är den största gruppen. Den här 

undersökningen bygger på mitt försök att nå en förståelse för hur ungdomar 

tänker kring användandet av Facebook i skolans kultur. De data som 

framkommer ur den här studien visar på att elever gärna skiljer mellan fritid och 

skola. Det visar sig genom att eleverna inte vill blanda dessa båda miljöer för 

mycket. Det läggs idag stor vikt vid att skolan och samhället integreras och 

erbjuder eleven ett autentiskt lärande. Det är utifrån detta perspektiv jag finner 

det mycket intressant för min framtida yrkesproffession som lärare att ta del av 

elevers tankar och åsikter om Facebook i undervisningen. Vårt samhälle 

förändras och därmed eleverna, vilket i sin tur innebär att även lärare måste 

förändra den verksamhet de bedriver för undervisning inom skolans ramar.         
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilka sociala medier ungdomar 

använder idag. Främst Facebook som ligger rätt i tiden just nu. Om lärare i sin 

undervisning kan utnyttja och använda sig av Facebook som eleverna naturligt 

ändå använder. Att ur ett elevperspektiv ta reda på hur ungdomar förhåller sig till 

Facebook samt om elever tror att det skulle vara möjligt att använda det som ett 

pedagogiskt redskap i skolans undervisning. Jag väljer att genomföra mitt arbete 

och på så sätt undersöka detta utifrån följande frågeställningar:  

 

- Vilka sociala medier använder sig ungdomar av idag?  

- Hur förhåller sig elever till tanken om att tillämpa Facebook i undervisningen 

som ett pedagogiskt redskap?  

 

2.1 Avgränsning 
Jag har valt att fokusera på enbart Facebook eftersom det är detta medie på 

internet som är störst just nu. Bara i Sverige är över 4 miljoner medlemmar 

registrerade på Facebook och det är de unga i åldrarna 15-24 år som ligger i topp när det 

kommer till användande. Jag har valt att bara undersöka ungdomar som går i 

grundskolans senare del åren sju  och nio eftersom det är dessa ungdomars åsikter som 

för mig personligen känns relevant då det är i dessa år i skolan som jag kommer att 

bedriva min framtida yrkesprofession som lärare.       

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Tanken om ämnet sociala medier i skolan föddes relativt tidigt under min 

utbildning. Efter Monica Sandlunds uttalande om att Facebook är vår största 

konkurrent fördjupades min nyfikenhet om hur skolan kan använda sociala 

medier på internet. Under arbetets gång var jag väl medveten om att min egen 

förförståelse skulle kunna påverka min undersökning eftersom jag själv är 

medlem på Facebook. I rollen som lärare har jag en rad idéer om hur man skulle 

kunna använda sig av Facebook i undervisningen. Exemepl på konkreta 

situationer är att använda sig av Facebook som en plattform där klassen kan 
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blogga, delge och meddela varandar saker. Jag tänker också att jag som lärare 

kan använda Facebook för att erbjuda eleverna ett autentiskt lärande genom ett 

utbyte mellan andra engelskspråkiga länder. Detta kan vara korta kompletterande 

moment till undervisning. Jag tänker mig alltså inte att jag ska använda Facebook 

i situation av undervisning genom Facebook. Genom arbetets gång försöker jag 

hålla på elevperspektivet för att delge elevernas tankar och åsikter kring ämnnet. 

Men jag är medveten om att min roll som lärare på vissa ställen kan lysa igenom.  

 

Under en av mina VFU-perioder uppkom ett situation som bidrog till att jag trots 

mina farhågor kring den egna förförståelsens påverkan antar utmaningen att 

undersöka ungdomars interaktion på internet. Den skola där VFU:n var förlagd 

befann hade en del problem med mobbning via sociala medier på internet, främst 

bilddagboken.1 Jag valde att fokusera på kommunikationen via dessa ”nya” 

sociala, främst Facebook som är det största just nu, och hur denna 

kommunnikation kan nyttjas i skolan.   

 

I lärarutbildningen ingår ett visst antal verksamhetsförlagda utbildningsveckor så 

kallade VFU-veckor som är ett antal veckor av praktik där studenter följer en 

handledares schema, såväl undervisning som andra arbetsuppgifter. Dessa VFU-

perioder återkommer genom hela utbildningen.  

 

I det kapitel som följer ämnar jag att se efter  tidigare forskning och jag refererar 

till litteratur som hör till angränsande områden för ämnet. 

 

3.1 Sociala medier   
Sociala medier är ett begrepp vilket internetstatistik förklarar genom att skriva: 

”med sociala medier avses socialt nätverk, community, diskussionsforum, 

chatgrupp eller blogg”. Traditionella medier definieras enligt samma källa: ”Med 

traditionella medier på internet avses morgontidning, kvällstidning, radio eller 

TV” (www.internetstatistik.se). Sociala medier kan även beskrivas som en webb-

baserad tjänst som tillåter individer att konstruera en offentlig eller halvoffentlig 

profil inom ett avgränsat system. Användarna kan tydligt se en lista på andra 

                                                      
1 Bilddagboken –”en svensk kommersiell community där personer kan ladda upp foton och presentera 
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användare inom samma system med vilka man delar en kommunikation 

(Mazman & Usluel, 2010, s. 445). Enligt internetstatistik är det i första hand 

unga som använder sig av sociala medier, till exempel Facebook, och en 

genomsnittlig dag ägnar omkring 65 procent av unga i åldrarna 15 till 24 år sig åt 

socialt nätverkande på nätet (www.internetstatistik.se).  

 

Sociala medier har på senare tid blivit en allt större del av människors vardag inte 

minst ungdomarnas (Henriksson, 2011). Själva idén med sociala medier bygger 

på en öppenhet och lättillgänglighet av den information som finns där. Enligt 

Henriksson (2011) är en negativ baksida av att privata uppgifter sparas och 

används för till exempel reklamutskick från företag. Öppenhet och tillgänglighet 

bidrar också till att vi ger ut privat information fast vi inte alltid är medvetna om 

det. Dessa internetsidor är även rent tekniskt sett sårbara och det är 

förhållandevis enkelt att hacka sig in på någon annans konto. Känslig information 

kan relativt lätt hamna i riskzonen och även den egna integriteten kan äventyras. 

Dahlgren (2002, s.17) menar att internets nya konstellationer av gemenskap och 

grupptillhörighet suddar ut de redan diffusa gränserna mellan privata och 

offentliga sfärer i samhället.             

   

Sundin och Rydell (2008, s.15) menar att ”Internet är frihet och ungdomarna får 

chans att bekanta sig med sådant man kanske aldrig annars skulle komma i 

kontakt med”. De hänvisar vidare till Brendesha Tynes undersökning om 

ungdomars användande av Facebook och My Space. Tynes hävdar att genom 

sociala medier tränar ungdomar sin förmåga att kommunicera. Och det handlar 

inte bara om att skriva något kort utan också om ”att kunna argumentera, fatta 

snabba beslut och att tänka kritiskt” (Sundin & Rydell, 2008, s.20). Enligt 

Scandinavian advertising (Scandiads.se) är den största bland sociala medier i 

Sverige just nu Facebook  med cirka 4 miljoner användare. Exempel på andra 

sociala medier är twitter, bilddagboken, msn messenger och my space för att 

nämna några. Alla dessa används för kommunikation mellan människor.   

     

Rapporten Lärare och elever online – vart går gränsen? bygger på en 

undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort. I denna rapport menar man att 

                                                                                                                                                            
dessa för andra medlemmar.” (wikipedia.se)  
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”Den snabba utvecklingen av användandet av sociala medier har skapat nya 

förutsättningar i skolan.” (Lärarnas riksförbund 2010) Sociala medier bidrar till 

att skapa nya sätt och platser där undervisning kan ske oberoende av tid och rum. 

Vilket medför nya utmaningar och möjligheter som måste hanteras professionellt 

både av lärare, elev, och förälder. I skolans värld vill man kunna utnyttja sociala 

medier men det krävs att de används på ett bra sätt. Här finns bland annat en 

problematik kring gränsdragning det vill säga vilka gränser som är nödvändiga 

för att både lärare och elever ska känna sig trygga och bekväma (Lärarnas 

riksförbund 2010). Den undersökning som rapporten bygger på visar att lärare, 

elever och föräldrar är överens om att lärare inte bär ansvaret för vad elever gör 

på Internet och sociala medier när de inte är i skolan. Lärarnas sociala ansvar 

måste också avgränsas då återigen lärare, elever och föräldrar menar att lärarnas 

”kontakt med elever i första hand ska stödja elevernas kunskapsinhämtning” 

(Lärarnas riksförbund 2010, s.7). Lärarnas Riksförbund menar att sociala medier 

är här för att stanna. Vilket innebär att om lärare ska ha möjlighet att utnyttja 

dessa på ett bra sätt i sin undervisning behövs en nationell IT-strategi. En strategi 

som ska innehålla hur lärare kan använda sig av sociala medier för att bidra till 

elevers kunskapsinhämtning. Detta skulle i sin tur medföra att alla lärare skulle 

behöva ha tillgång till bärbar dator med Internetuppkoppling. Enligt 

undersökningen har 46 procent av grundskollärarna tillgång till bärbar dator. 

(Lärarnas riksförbund, s.8) Lärarnas Riksförbund poängterar att sociala medier 

aldrig kan ersätta det personliga mötet mellan lärare och elev. Ju mer arbete som 

sker på internet desto viktigare blir det personliga mötet med läraren, eftersom 

det blir lärarens jobb att lotsa eleverna i rätt riktning bland den oändlighet av 

information som finns att tillgå på internet (Lärarnas riksförbund, s.8). I den 

undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort tillfrågades 500 lärare, 500 

elever och 500 föräldrar om elev- och lärarkontakter i sociala närverk som 

Facebook på internet. Resultat från undersökning visar bland annat att elever i 

större utsträckning är villiga att vara vänner med lärare inom sociala medier än 

det faktum att lärare vill vara vän med sina elever. Flickor är dock mer restriktiva 

än pojkar (Lärarnas riksförbund, s.9).          
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3.2 Facebook 

”However you heard about it, everybody seems to be talking about Facebook.” 

(Vander Veer, 2010, s. 1) 

 

Facebook är ett gratis socialt verktyg på internet där dess medlemmar kan dela 

information och kommunicera med vänner och familj på ett effektivt sätt. Enligt 

den egna webbsidan (www.facebook.com) menas att “Facebook’s mission is to 

give people the power to share and make the world more open and connected.” 

något som många miljoner människor anammat. Den 21 juli 2010 kl. 09:23 skrev 

Facebooks grundare Mark Zuckerberg i Facebook egen blogg 

(http://blog.facebook.com) att Facebook nu nått ett medlemsantal på över 500 

miljoner världen över.  Enligt Alexa’s (alexa.com) ranking ligger Facebook idag 

på andra plats på topplistan över världens populäraste webbsidor, med bara 

Google.com som vinnare på första plats. 

  

Från början var Facebook en internetportal som grundades med syftet att förenkla 

kommunikationen mellan studenter vid Harvards universitet. I bloggen skriver 

Zuckerberg att “When we built Facebook in 2004, our goal was to create a richer, 

faster way for people to share information about what was happening around 

them. We thought that giving people better tools to communicate would help 

them better understand the world, which would then give them even greater 

power to change the world” 

(http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?sk=info). Efter att från början 

bara varit tillgängligt internt inom Harvard spred sig Facebook snabbt och sedan 

september 2006 kan alla över 13 år som har en e-postadress bli medlem på 

Facebook. Att registrera sig som medlem innebär att man skapar en personlig 

profil, man kan sedan lägga till andra användare som vänner (ursprungligen 

”friends”). På startsidan ser man nyheter (”News”) där man kan skriva sina egna 

statusuppdateringar samt läsa andras. Dessa statusuppdateringar kan man sedan 

gilla (”like”) eller kommentera. Man kan även skicka personliga meddelanden, 

ladda upp bilder, dela länkar, skapa grupper, evenemang, spela spel och så 

vidare. (Vander Veer, 2011) Medlemmarna kan kommunicera med varandra på 

olika sätt, genom chat, personliga medelanden, puffar och statusuppdateringar.  

Facebook har sitt huvudkontor i Paolo Alto, Kalifornien och har över 2000 
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anställda (http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet).  

  

Schwartz (2010, s.41) frågar sig i sin artikel Facebook: the New Classroom 

Commons? Om Facebook är användbart att applicera i undervisningen samt om 

Facebook kan vara en förlängning av klassrummet. Hon menar att Facebook är 

en mindre enhet i ett större sammanhang i vilken ögonblickliga meddelanden 

håller hennes metaforiska kontorsdörr öppen. Det medför i sin tur förutsättningar 

till en ökad direkt-kommunikation mellan lärare och elever i realtid. Något som 

även rapporten Lärare och elever online – vart går gränsen? från lärarnas 

riksförbund beskriver.   

 

Mazman & Usluels (2010, s.444) studie syftar till att sätta upp en modell för hur 

man kan använda sig av Facebook i utbildningssyfte. Av denna studie framgår att 

sociala medier är ett verktyg som stödjer undervisande aktiviteter eftersom de 

uppmuntrar till interagerande, samarbete, och aktivt deltagande. Dessutom bidrar 

sociala medier till att dela information och resurser samt att eleverna på ett 

naturlig sätt upprätthåller ett kritiskt förhållningssätt till texter och källor. Att 

använda sig av sociala medier i undervisande sammanhang kan potentiellt sett ha 

genomslagskraft av den enkla anledningen att elever redan spenderar mycket av 

sin tid med dessa sociala verktyg för kommunikation. Då det är mestadels unga 

människor som använder sig av sociala medier kan det vara attraktivt att använda 

dessa inom skolanas ramar då eleverna ges chansen att förvärva ny kunskap 

genom undermedvetna, effektiva och lättillgängliga lärprocesser. Detta sker 

samtidigt som de deltar i ett interaktivt situationsbundet verktyg. Ett verktyg  

som förmedlar ett autentiskt, intressant och motiverande innehåll (Mazman & 

Usluel, 2010, s. 445). Facebook är ett socialt medie som kan anses lämpligt 

utifrån ett undervisande perspektiv eftersom det är konstruerat på ett fördelaktigt 

sätt i ett socialt sammanhang som gör det möjligt för elever att ge varandra 

respons, dess utformning kan också ses som ett verktyg som på många olika sätt 

interagerar med varandra. Kanske speciellt det faktum att det uppmanar till aktivt 

deltagande och samarbete (Mazman & Usluel, 2010, s. 445).   
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3.3 Internet 

Internet är en förutsättning för det område inom vilket denna uppsats har sin 

utgångspunkt. Vi kan härleda internet på samhällsnivå till mitten av 1990-talet 

det vill säga att vi rör oss inom en tidsbredd på cirka 15 år (Dahlgren, 2002, s. 

13). Mycket har hänt under den tiden men denna utveckling bör ses ur sitt hela 

sammanhang då utvecklingen mot digitalisering och övergången mot den står 

ifokus, det vill säga den övergång som skett genom att allt mer hanteras med 

datorn som hjälpmedel (Dahlgren, 2002, s. 14). Enochsson (2001, s.218) styrker 

detta genom att tillskriva datorn som en artefakt vid internetanvändning 

Dahlgren (2002, s.14) hävdar att förutsättningen och grunden för internet är 

”datamedierad kommunikation” något som förklaras genom att tillskriva att det 

inte är internet som sådant som gjort denna förändring utan människan och vårt 

sätt att använda dessa tekniska kommunikationsmedel, detta gör att vi förändrar 

vårt sätt att ”tänka, att handla, att kommunicera och umgås med varandra och 

som inte minst inverkar på hur nästan alla organisationer och institutioner 

fungerar.” Detta medför i sin tur att vårt samhälle förändras. En förändring som 

innebär en digitalisering av hela vårt dagliga samhälle. I sin doktorsavhandling 

diskuterar Enochsson (2001, s.222) huruvida datorn ska förändra framtida 

arbetssätt i skolan och frågar sig på liknande sätt som Dahlgren att det kanske 

inte är datorn och internet i sig själva som är orsaken utan istället det faktum att  

barn av idag har ett mer naturligt förhållningssätt till datorn och dess teknik. 

Något som kommer att påverka övergången till ett förändrat arbetssätt i skolan. 

På samma vis ger Mazman & Usluel (2010, s.444) bevis för detta genom deras 

påstående om att i och med ny teknik har lärprocesserna samt dess resultat 

förändrats. Vidare skriver Enochsson (2001, s.220) hur det genom hennes 

undersökning framkom att elever är positivt inställda till datorns användning i 

skolundervisningen. Hon hävdar även att elever menar att datorn och dess teknik 

är okomplicerad. 

 

Det är unga i åldern 15-24 år som ägnar mest tid åt internetanvändning. De 

ägnar sig en genomsnittlig dag 155 minuter år internetanvändning. 

(www.internetstatistik.se)  
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3.4 Information- och kommunikationsteknik 
”De kommunikativa aspekterna av informations- och kommunikationstekniken 

(IKT) får en allt mer framträdande roll i en tid där mötet och dialogen mellan 

människor betonas. Det är i mötet mellan människor som mening skapas i en 

många gånger kaotisk värld” (Brodin & Lindstrand, 2003, s. 11). Redan på 

1970-talet förespråkade man att datorn skulle ha en plats inom skolans 

verksamhet. Men det var inte förrän i slutet av 1980- och början av 1990-talet 

som det på riktigt tog fart (Riis, 2000, s. 16). Det är under senare delen av 90-

talet som termen IKT (Informations- och kommunikationsteknik) omnämns för 

första gången. Detta innebär att man har frångått att se datorn bara som teknisk 

maskin och man väljer att  istället lägga fokus på att det är teknik och 

kommunikation kombinerat som är viktigt. Det är också i samband med att 

termen IKT föds som man talar om att det krävs utbildning för hur lärare ska 

förhålla sig till datorn - detta nya lärandets verktyg (Riis, 2000, 17). IKT innebär 

för skolan ”Nya sätt att kommunicera, att gå utanför skolans väggar och söka 

aktuell och framför allt autentisk information samt att använda den på 

meningsfulla sätt...” (Riis. 2000, 23). På liknande vis hävdar Fahlén (2000, s.57) 

att  IKT-användningen ska förändra arbetssätten i skolan. Detta innebär att 

läraren måste utvecklas mot att istället handleda eleverna till lärande och skolans 

huvuduppgift ligger i att lotsa eleverna i riktning mot lärande. “Förhoppningarna 

på IKT som en förändringsfaktor är stora och man förutspår att IKT ska 

medverka till att skapa nya förutsättningar för arbetet i skolan inom flera 

områden.” Man hoppas också att eleverna själva ska söka kunskap genom att 

använda sig av internet. På liknande vis menar Brodin och Lindstrand (2003) att 

IKT som läromedel aktiverar flera sinnen med dess olika verktyg som till 

exempel multimedia, internet, e-post och chatt vilket stödjer lärprocesser på ett 

annorlunda sätt än mer traditionella läromedel. Genom internetanvändning 

menar Fahlén (2000, s.58) att eleverna ska ha möjlighet att skaffa sig kontakter i 

världen, att effektivisera undervisningen, samt bidra till kvalitativt bättre arbeten 

är några av de faktorer man tillskriver framtidens IKT-användning i skolan. Å 

andra sidan hävdar han vidare att det finns ett glapp mellan dessa stora 

förväntningar på IKT i skolan och vad som faktiskt händer inom skolans IKT-

användning. Att det av tradition går långsamt mot förändring inom skolans 

verksamhet. Samt att vi dessutom får vänta minst fem till tio år innan man kan 
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bedöma de effekter som IKT-användning haft inom skolan. 

 

Kommunikation är ett nyckelbegrepp inom IKT och Brodin och Lindstrand 

(2003, s.105) menar att kommunikation är en social process som bygger på att 

deltagarna delar ”erfarenheter, känslor och handlingar.” Vidare hävdar samma 

författare att överförandet av kommunikation kan ta olika former genom talat 

och skrivet språk, symboler och tecken. Kroppsspråk kan innefatta gester eller 

blickar, på samma vis som kommunikation även kan innefattas av signaler och 

ljud. Brodin och Lindstrand (2003, s.117) tar upp den kommunikativa 

kompetensen som innebär att man måste ha kunskap, bedömning och färdighet i 

och om språket för att uppnå en kommunikation som fungerar i vardagen.  

 

3.5 Lärande  
”Kunskap är det som blir kvar när vi glömt det vi lärt.” Citat: Ellen Key 

(Gustavsson, 2002, s. 40) 

 

Gustvasson (2002, s.14) ställer sig frågan ”vad hände med kunskapen i 

datoriseringens kölvatten?” Redan under antikens Grekland ifrågasatte man vad 

kunskap är och filosofen Aristoteles vidgade begreppet om kunskap när han 

hävdade att kunskap är knuten till olika verksamheter (Gustavsson, 2002, s. 13). 

När man 1992 införde de fyra f:en i skolans läroplaner ämnade man att genom 

fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet ”vidga kunskapsbegreppet inom 

skolans ramar” och på så vis spegla det samhälle som vi lever i kunskapen får då 

en större betydelse (Gustavsson, 2002, s.15).  

 

Enligt detta pragmatiska synsätt menar man att människan blir den hon är 

genom den sociala gemenskap hon lever i (Gustavsson, 2002, s. 16) och att 

kunskapen har sin utgångspunkt i det vi gör, det vill säga i våra handlingar 

(Gustavsson, 2002, s. 93). Man eftersträvar det autentiska lärandet och att 

kunskapen ska stå i nära relation till samhället och livet. Lärprocesser handlar 

om att eleverna själva eftersträvar kunskap och tar ansvar och initiativ för 

lärande (Gustavsson, 2002, s. 28). På samma sätt är det inom det sociokulturella 

synsättet, där den ryska psykologen Vygotskys idéer ligger till grund, man 
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hävdar att det är omöjligt för människan i ett socialt sammanhang att inte lära 

(Säljö, 2000, s. 28). Kommunikation och språkanvändning räknas också till 

avgörande centrala begrepp inom dessa pedagogiska synsätt (Säljö, 2000, s. 67). 

Inom dessa synsätt är det viktigt att läraren tar en ny roll i klassrummet, en roll 

som handledare som lotsar eleverna i rätt riktning och förser eleverna med 

lämpliga verktyg för att nå kunskap (Gustavsson, 2002, s. 29). John Dewey som 

bland pedagoger är en av de mest kända inom pragmatismen myntade begreppet 

”learning by doing” och hävdade att skolan är en del i samhället och inte en 

isolerad enhet som ska lära om samhället (Gustavsson, 2002, s. 94). För att dessa 

lärprocesser ska äga rum och dessutom kännas naturliga och meningsfulla för 

eleverna krävs en personlig förankring för att kunskapen ska kännas 

motiverande och intressant (Gustavsson, 2002, s. 49).  

 

Inom den sociokulturella pedagogiken talas om artefakter. Exempel på artefakter 

är kalendern, miniräknaren och datorn. I dessa ting kan vi lagra information som 

vi sedan tar fram när vi behöver den, vilket sparar tid och energi då vi till 

exempel inte behöver memorera saker i minnet. Vårt samhälle fungerar i 

samspel med artefakter det vill säga att vi hanterar vardagen och de problem 

som uppkommer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 

2000, s. 76). Lärandet har därmed förändrats och handlar inte längre om att 

eleven ska förses med information. Det handlar istället om att eleverna ska 

kunna göra erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap finns 

tillgängliga istället för kunskapen. Eleven använder dessa redskap på ett för dem 

tillfredsställande sätt som en del av den konkreta verksamheten (Säljö, 2000, s. 

240). I och med det mediesamhälle i vilket vi lever med ett mycket stort 

informationsflöde är det viktigt att lära sig hur man väljer, värderar och 

organiserar information för att göra den relevant för olika sammanhang. Något 

som även innebär att ett kritiskt förhållningssätt till information blir mer central 

(Gustavsson, 2002, s. 77). Det huvudsakliga målet med kunskap är att personen 

ifråga ska kunna göra en klok bedömning och på så sätt välja att handla på bästa 

sätt utifrån den unika situation personen befinner dig i (Gustavsson, 2002, s. 

108).   
1994 års läroplan som idag gäller i skolorna i Sverige är just nu under 

omstrukturering och vi övergår inom kort till Lgr11. Detta innebär att fram till 
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den 30 juni i år (2011) står den ”gamla” läroplanen det vill säga Lpo94 som en 

läroplan med begränsad giltighet på skolverkets hemsida. Den nya skollagen och 

läroplan (Lgr11) träder i kraft 1 juli 2011 (Den nya skollagen SFS 2011:800). I 

strävansmålen för Lpo94 står att eleven ”lär sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap ”bland annat för att 

reflektera över erfarenheter och kunna kritiskt granska och värdera påståenden 

och förhållanden” (Lpo94). I de mål som eleven ska uppnå i grundskolan står att 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper 

om medier och deras roll” samt ”kan använda informationsteknik som ett 

verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo94).  

 

Mål att uppnå och mål att sträva mot har i Lgr11 tagits bort och kvar finns 

endast en typ av mål, de mål som eleven ska kunna när denne lämnar ett visst 

stadie. I Lgr 11 har man infört en klarare bild över vad som egentligen är 

lärarens ansvar och här ingår för läraren mål och riktlinjer, till exempel att 

”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk 

och kommunikationsutveckling. Vidare står under rubriken Elevernas ansvar 

och inflytande att ”Läraren ska svara för att eleverna får prova på olika arbetssätt 

och arbetsformer”. Det är fortfarande viktigt att det är eleven som är den aktiva 

som ska inhämta och utveckla kunskap och värden” (Lgr11).     

      

 I den nya skollagen står att alla elever ska ha tillgång till böcker och andra 

lärverktyg. Då de nya kursplanerna kräver tillgång till internet härleds dessa 

lärverktyg till datorn. I de nya kursplanerna blir det också tydligare än förut hur 

man kan bidra till elevens digitala kompetens (Påhlsson, 2010). Under 

Övergripande mål och riktlinjer i den nya läroplanen står att ”varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11). Det är också 

skolans ansvar att se till att ”varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt kan formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Lgr 11).   
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4. Metod  
Vid min undersökning har jag valt att använda mig av en så kallad flerfaldig 

strategi. Det innebär att metoden innehåller både kvantitativ 

undersökningsmetod och kvalitativ data. Mitt kvantitativa material består av 

enkäter som besvarats av elever och den kvalitativa delen betår av 

fokusgrupper.  Enligt Bryman (2001) kan det vara lämpligt att kombinera de 

båda undersökningsmetoderna då det kan innebära att de respektive 

tillvägagångssätt ”stärker fördelarna och undviker eller försvagar nackdelarna” 

(Bryman, 2001, s. 408). Triangulering innebär att ”den metod som förklaras 

med den ena forskningsstrategin, dubbelkontrolleras mot de resultat som fås 

från den metod som hör till den andra forskningsstrategin” (Bryman, 2001, s. 

411). De data som enkäten resulterade i kompletterades med de mer 

djupgående data och attityder som framkom under intervjuerna med 

fokusgrupperna. 

 

Den vanligaste formen av enkät är den som skickas ut per post men det kan 

finnas mycket att vinna på att skaparen av enkäten finns med när 

respondenterna besvarar den då nackdelar som till exempel att man annars inte 

kan hjälpa till vid svårigheter kan uteslutas i en så kallad ”enkät under ledning” 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 69). Det är dock viktigt att frågorna i enkäten är 

klart och tydligt ställda.  Enkäten måste vara lätt för respondenten att besvara 

för i annat fall finns risk att frågor känns irrelevanta, att information går 

förlorad eller att frågor hoppas över. Enkäter följs ofta av ett relativt bortfall, 

framför allt vid postenkäter, risken med för stort bortfall är att skevheter och 

fel ökar (Bryman, 2001, s. 148).          

 

Intervjuer är vanligtvis personliga vilket betyder att intervjuaren genomför 

intervjun (Patel & Davidsson, 2003, s. 69).  Transkriberingen av intervjuerna 

innebär att man går miste om mimik, gester, kroppsspråk och så vidare. Det är 

därför viktigt för validiteten att ”forskaren är medveten om och reflekterar över 

vad som görs i hanteringen av informationen som kan påverka analysen” (Patel 

& Davidsson, 2003, s. 104). Det vill säga att man försöker ge en så rättvis bild 

som möjligt av intervjuerna trots detta bortfall av kroppsliga signaler och 
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uttryck.   

  

4.1  Urval 
Examensarbetet påbörjas i samband med en VFU-period. Det blir naturligt att 

jag tar tillvara och drar fördel av att jag finns på plats och spenderar tid på 

skolan. Jag väljer ett bekvämlighetsurval. Jag väljer att göra mina 

undersökningar i slutet av min VFU, då vi har avslutat våra projekt 

tillsammans och jag kan koncentrera mig på min undersökning. Jag pratar 

personligen med rektor om min undersökning och får hans medgivande. Det 

faller sig naturligt att ta hjälp av eleverna i de klasser jag tidigare har 

undervisat under min VFU eftersom jag har en relation till dessa elever. Det 

bidrar till att de känner ett förtroende för mig och tar undersökningarna på 

allvar både de elever som ingår i enkätundersökningen men framför allt de 

elever som ingår i fokusgrupperna (Patel & Davidsson, 2003, s. 71). Även 

klasserna valdes ut ur bekvämlighetssynpunkt. I klasserna ingår 26 elever i år 

sju och 23 elever i år nio. Det betyder att det totalt går 49 elever i de båda 

klasserna. Enkäten delades ut till alla som ville svara på den i de båda  

klasserna. För urval av deltagare till fokusgrupperna frågarde jag elever som 

fick tacka ja eller nej. I och med att de svarat på enkäten vet jag att alla i de 

båda klasserna använder sig av och är aktiva medlemmar på Facebook. Detta 

innebär att de kan ha en åsikt om dessa medier i skolan. På så vis uppfyller 

deltagarna de kriterier jag tänker mig då de är elever och de är i den 

åldersgrupp som enligt undersökningar använder sig mest av sociala medier på 

internet. Ett slags slumpmässigt urval i en redan begränsad grupp. Eleverna 

ställde gärna upp på intervju och att samla de 16 personer som ska ingår i de 

fyra fokusgrupperna går lätt, väl där visar det dock att en person är frånvarande 

denna dag och därför blir de tre i en grupp.   

 

Av de 49 eleverna i de båda klasserna är det totalt 34 som har svarat på enkäten 

vilket betyder att totalt 15 elever i de båda klasserna på något sätt hamnar 

utanför undersökningen. Detta kan bero på flera faktorer.  Att några valt att inte 

delta i undersökningen, några elever i klasserna är frånvarande den dag då 

enkäten genomförs eller att några på just denna lektion befinner sig i ett annat 
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klassrum av den anledningen att de vid denna lektion tillhör en annan grupp. 

Jag försökte att genomföra undersökningen vid ett tillfälle där de flesta elever 

som går i klasserna är närvarande men lyckades således inte fullt ut.  

 

4.2 Enkät 
Eftersom eleverna är under arton år börjar jag med ett att skicka med eleverna 

ett brev hem till föräldrar (se bilaga 1) där jag informerar om genomförandet av 

enkäten samt syftet med min undersökning. Först när jag fått tillbaka dessa 

brev kan jag dela ut och få enkäten besvarad. Jag väljer att ge ut enkäten 

klassvis i en år 7 samt en år 9. De elever som deltar i undersökningen fyller i 

enkäten när jag finns med i salen. Jag gör det för att minska bortfallet. När de 

svarat på enkäten i slutet av lektionen får de lämna salen.     

 

För att få ett så tydligt upplägg som möjligt väljer jag att utforma min enkät 

med vertikala svarsalternativ (Bryman, 2001, s. 151). Jag väljer även att ställa 

frågorna i påståendeform och jag kombinerar både öppna och slutna frågor 

eftersom jag i och med detta hoppas på att få både bredd och djup i svaren. Min 

enkät består av två bakgrundsfrågor en gäller kön och en gäller vilket år 

eleverna går. Därefter följer elva frågor i påståendeform. Enkäten avslutas med 

en rubrik övrigt där eleverna får chans att fritt skriva övriga tankar kring 

Facebook. Jag provar enkäten på två elever innan jag genomför den i de båda 

klasserna. Jag gjorde några mindre justeringar i språkval eftersom inledningen 

visade sig vara svår att förstå. Av de totalt 34 elever som svarar på enkäten går 

19 i år sju och 15 i år nio. Jag betonar syftet för undersökningen och jag är 

noga med att stryka under att eleverna lämnar in sina svar anonymt (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 70).  

 

4.3 Fokusgrupper  
Syftet för fokusgrupperna är att få en klarare bild om ungdomars tankar kring 

ämnet Facebook och om elever tror att Facebook skulle kunna användas som 

ett verktyg för undervisning. Efter en första genomläsning av enkäten gör jag 

en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller några grundfrågor (se bilaga 2) och 

dessa blir mitt underlag för intervjun. Precis som vid enkätundersökningen 
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testas även dessa frågor på två elever innan den slutliga produkten, som efter 

mindre justeringar är klar för intervjuerna. Frågorna är uppdelade i två delar 

där den första delen rör Facebook som socialt medie och den andra delen 

innehåller frågor som rör Facebook i skolan. Jag väljer att totalt hålla fyra 

intervjuer med elevgrupper, så kallade fokusgrupper. Två intervjuer i år sju, en 

med en pojkgrupp som består av fyra elever och en intervju med en flickgrupp 

som består av tre elever för att sedan göra samma sak i år nio. En intervju med 

en pojkgrupp som består av fyra elever och en med en flickgrupp som består av 

fyra elever. Jag väljer att dela upp pojkar och flickor då detta kan komma att 

bli intressant för min analys av de data undersökning ger. Totalt ingår 15 elever 

i mina fokusgrupper. 

 

Intervjuerna i de fyra fokusgrupperna hålls på olika platser. Sjuorna befinner 

sig på biblioteket i stan för bokprat. Det blir därför naturligt att jag håller de 

båda intervjuerna på denna plats där vi går in i ett rum där vi inte blir störda av 

de andra eleverna som befinner sig på det lilla biblioteket. I år nio som under 

en lektion samma eftermiddag jobbar enskilt i klassrummet ber jag grupperna 

komma till ett mindre grupprum i anslutning till klassrummet där vi kan prata 

ostört. För att underlätta transkriberingsprocessen spelas intervjuerna in och jag 

är särskilt noga med att förklara syftet med intervjuerna och att eleverna kan 

vara säkra på att materialet hanteras konfidentiellt (Patel & Davidsson, 2003, s. 

71).  

 

4.4 Undersökningens reliabilitet och validitet  
Validiteten i den kvantitativa studien ser till att rätt företeelse undersöks (Patel 

& Davidsson, 2003, s. 102.) I den kvalitativa metoden ”är ambitionen istället 

att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att 

beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidsson, 2003, s. 103). I en 

kvalitativ studie är validitetsbegreppets innebörd att se till hela 

forskningsprocessen. Begreppet reliabilitet har också olika innebörd i de båda 

forskningsmetoderna då det inom kvantitativ forskning till exempel räknas som 

förhållandevis låg reliabilitet om man vid en fråga får olika svar. Inom 

kvalitativa studier behöver detta inte vara fallet då man istället ser reliabiliteten 

”mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället” 
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(Patel & Davidsson, 2003, s. 103). Det är alltså viktigare att man som forskare 

lyckas fånga det unika i situationen än det faktum att man får samma svar. För 

att visa på tillförlitlighet i en undersökning eftersträvas hög reliabilitet 

(Bryman, 2001, s. 42). Jag har i min undersökning hela tiden arbetat mot en 

hög noggrannhet. När eleverna skulle fylla i enkäterna fanns jag med i salen för 

att kunna svara på eventuella frågor. I den kvalitativa delen av min 

undersökning som består av fokusgrupper använder jag mig av intervjuguiden 

som grund. Jag är medveten om det faktum att samma frågor med andra 

grupper skulle kunna få helt olika svar. De elever som jag har arbetat med i 

mina fokusgrupper är mycket väl insatta i och har goda kunskaper i ämnet och 

tar undersökningen på stort allvar. Jag har all anledning att tro att deltagarna 

har svarat sanningsenligt. Det kan vara svårt att vid intervjutillfället vidhålla 

objektiviteten, eftersom jag har en relation till dessa elever efter fyra veckors 

VFU. Detta kan vara något för forskaren att tänka på vid en eventuell 

reproduktion. För att bibehålla en hög validitet försökte jag göra frågorna så 

tydliga som möjligt så att deltagarna förstod. Då min undersökning innehåller 

svar från totalt 34 elever kan de aldrig vara helt representativa för samtliga i 

deras åldersgrupp. Jag har dock gjort mitt bästa för att ge en så rättvis bild som 

möjligt av min undersökning och jag tror att den kan bidra till att andra 

pedagoger kan få en bättre förståelse om hur elever känner inför ämnet 

Facebook och om huruvida det känns meningsfullt att använda Facebook i den 

egna undervisningen. Jag är medveten om det faktum att jag som intervjuare i 

vissa frågor kan ha påverkat eleverna genom att exemplifiera och förtydliga 

vissa frågor. I slutändan tror jag dock inte att detta har påverkat resultatet. Det 

finns också en medvetenhet om att detta är en fråga som är  beroende av den tid 

vi lever i just nu. Något som kan göra resultatet inaktuellt relativt snabbt då nya 

sociala medier hela tiden uppkommer och Facebook snabbt kan bytas ut mot 

något annat.     

 

4.5 Etiska principer  
Den första delen i hela min process var att tala med rektor om att få tillåtelse 

att genomföra undersökningen på skolan Då dessa elever ännu inte är myndiga 

behöver jag snabbt, efter klartecken från rektor, få ut brev till föräldrar då jag 

av erfarenhet vet att det kan vara svårt och tidskrävande att få tillbaka papper 
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som skickas hem för påskrift. För att beakta informationskravet (Bryman, 

2001, s.440) poängterar jag att deltagandet i undersökningen från början har 

varit helt frivilligt och eleven väljer själva om de vill delta i undersökningen 

eller inte och detta val måste jag respektera. Jag har hela tiden varit mån om 

samtyckeskravet och belyst det faktum att elevernas svar kommer att behandlas 

anonymt i enkäten respektive konfidentiellt i fokusgrupperna. (Bryman, 2001, 

s.440)     

 

Jag har i de olika momenten försökt tydliggöra mitt syfte för eleverna för min 

undersökning att ta reda på ungdomars användande av Facebook samt att ur ett 

elevperspektiv försöka ta reda på om elever tror att Facebook kan användas i 

undervisningssyfte.   

 

Elever, samt deras föräldrar, har haft tillgång till mina kontaktuppgifter om de 

skulle vilja avbryta sin medverkan eller ha svar på frågor av olika slag. Jag har 

försökt att inte lovat något jag inte kunnat hålla och jag har försökt att ge en så 

öppen bild som möjligt till alla inblandade. Jag har också för att uppnå 

konfidentialitetskravet varit noga med att uppgifter och alla inblandade 

behandlats ”med största möjliga konfidetilaitet” (Bryman, 2001, s.440). De 

data jag har fått in har sedan inte används för någonting annat är ändamålet för 

min undersökning. Vilket innebär att även nyttjandekravet har tagits i 

beaktning (Bryman 2001, s.441). Etiska principer handlar inte enbart om att 

förhålla sig till respondenterna för undersökningen utan också under hela 

undersökningen igenom. Detta innebär att jag tagit del av andra forskares 

material och litteratur, förhållit mig till denna och på ett korrekt 

forskningsetiskt sätt använt mig av de delar som för mig varit  relevanta.         
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4.6 Databearbetning 
När jag samlat in alla besvarade enkäter började första steget mot analys i min 

undersökning. En tom enkät användes för att sammanställa datan i för att få en 

klar översikt över hur eleverna svarat på enkätfrågorna. Genom 

sammanställningen kunde jag skilja likheter och skillnader när det gällde 

flickor respektive pojkar och ålder. Och hur respondenterna ställde sig till 

användandet av Facebook som ett undervisningsverktyg i skolan.  

Någon fråga som jag ställt i enkäten tas inte upp i resultatet då de vid närmare 

eftertanke inte kändes relevanta för min undersökning. 

 

Därefter sammanställde jag mitt material från fokusgrupperna. Vid 

intervjutillfället användes inspelningsutrustning och intervjuerna 

transkriberades. Jag valde att dela in frågorna i två delar. De frågor som har 

med respondenternas användning av Facebook som sådant att göra samt de 

frågor som har med hur elveverna förhåller sig till tanken om att tillämpa 

Facebook  undervisningen. Jag har valt ut och presenterar några av de 

viktigaste svaren men på begäran kan transkriberingarna ges ut i sin helhet. 

 

5. Resultat 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de resultat som framkommit i min 

undersökning. Jag väljer att presentera resultaten i den ordning som 

undersökningarna gjordes. Jag börjar med att presentera resultaten från enkäten 

för att sedan övergå till resultaten från fokusgrupperna. Jag kommer att utgå från 

mina tidigare ställda frågeställningar:   

- Vilka sociala medier använder sig ungdomar av idag?  

- Hur förhåller sig elever till tanken om att tillämpa Facebook i undervisningen 

som ett pedagogiskt redskap?  
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5.1 Resultat Enkät 
Enkäten besvarades av sammanlagt 34 respondenter av dessa går 19 i år sju och 

de övriga 15 går sitt sista år i grundskolan, år nio. Sammanlagt ingår 18 flickor 

(var av 11 i år sju och 7 i år nio) och 16 pojkar (8 i vardera år sju och nio) i 

undersökningen. Detta innebär att det är något fler flickor än pojkar som deltagit 

i enkätundersökningen. På samma sätt är deltagarna från år sju något fler än i år 

nio. Detta föll sig naturligt eftersom undersökningen följer de båda klassernas 

gruppdynamik.   

 

Vilket socialt medie använder du dig av? (Till exempel Facebook, 

Twitter, My Space, Bilddagboken med flera) 

På denna första fråga anger 33 att de använder sig av Facebook.  Andra medier 

som eleverna också listar är bland annat msn, Bilddagboken, Skype2, Steam3, 

blogg och twitter.   

 

Vilket av dessa uppskattar du att du använder dig mest av?  

Med ett visst bortfall då några väljer att inte svara alls på frågan blir den totala 

siffran 24 som svarar Facebook. Siffrorna är jämnt fördelade mellan flickor och 

pojkar. I år sju ligger flickorna något högre och i år nio är det helt jämnt mellan 

könen. Detta innebär att 4 av alla svarande uppskattar att de använder sig av 

något annat socialt medie. Det är i båda fallen pojkar som uppger sig använda 

något annat än Facebook i det här fallet Skype och Steam. Av detta resultat kan 

jag utläsa att det stämmer att Facebook är det mest frekvent förekommande bland 

ungdomar just nu när man talar om sociala medier på nätet. Detta är dock inte 

förvånande då Facebook ligger på andra plats över mest populära webb-sidor 

världen över näst efter Google. (alexa.com)  

 

 

 

                                                      
2 Skype – ”är ett företag verksamt inom området Internetbaserad kommunikation.” (wikipedia.se) 
3 Steam – ”är ett så kallat content delivery‐system... Systemet skickar automatiskt ut uppdateringar till 
de spel man äger och spelar. Chattfunktionen "Friends" gör att man kan skicka och ta emot 
meddelanden med vänner på sin kontaktlista, och även se vilka spel de spelar och på vilken server.” 
(wikipedia.se) 
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De båda diagramen ovan förtydligar fördelningen mellan flickor och pojkars 

användande av Facebook, Steam och Skype. Flickor använder sig uteslutande av 

Facebook både i år sju och år ni medans det bland pojkar också förkommer 

Steam (3 i år nio) och Skype (1 i år 7).   

 

Jag använder mig av detta medie... 

Enkäten påvisar också frekvens av deltagarnas användande av Facebook  där 16 

av samtliga hävdar att de är inloggade på Facebook Väldigt ofta, flera gånger om 

dagen. 14 är inloggade Ofta, någon gång varje dag och 4 säger sig vara 

inloggade på Facebook Ibland, några gånger i veckan. För att räknas som aktiv 

medlem på Facebook ska man vara inloggad minst en gång i månaden 

(http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet) något som alla deltagare i 

enkäten lever upp till. 

 

När jag använder mig av detta medie gör jag det från... 

I och med teknikens utveckling finns internet numera i mobiler vilket gör att man 

kan ta sig ut på vilket sida som helst, när som helst. Varav svarsalternativen 

Datorn, mobilen eller Både och... Fanns att välja mellan. De allra flesta, 24 av 

samtliga menar att de använder både datorn och mobilen för att vara inloggade på 

Facebook. Med liten marginal är flest av de svarande inloggade på Facebook på 

rasten. Men 12 hävdar att de använder Facebook både på rasten och på 

lektionerna.  

 

Jag använder mig mestadels av detta medie för att hålla kontakt...  

Under denna rubrik fanns fem alternativ att välja mellan: Kontakt med kompisar 
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som jag träffar ofta och som bor nära, Kontakt med kompisar som bor långt bort, 

Både med kompisar som bor nära och med de som bor långt bort, För att få 

kontakt med nya personer, Annat... De flesta respondenterna 19 använder sig av 

Facebook för att hålla kontakt med både kompisar som bor nära och de som bor 

långt bort. 9 väljer både detta svarsalternativ och För att få kontakt med nya 

personer. Vad som kan vara värt att nämna är att ingen använder Facebook 

enbart för att få kontakt med nya personer.  

 

Jag har någon gång upplevt att det förkommer mobbning genom 

sociala medier på nätet. 

På denna fråga svarar 21 av samtliga att de upplevt mobbning riktat mot andra än 

sig själva. Av dessa upplever 13 flickor i detta sammanhang mobbning i större 

utsträckning än pojkar (8). 3 har någon gång upplevt mobbning riktad både mot 

sig själva och andra. Och i detta svar får vi veta att det istället är övervägande 

pojkar 2 som någon gång har upplevt mobbning riktat mot dem själva. Dessa 

siffror är näst intill identiska i de båda åren sju och nio.  

 

I den rapport från Lärarnas riksförbund Lärare och elever online – var går 

gränsen? (Lärarnas riksförbund 2011, s.22) framgår liknande resultat som 

förklaras med att flickor i större utsträckning har en egen profil på någon 

community.   

 

Jag skulle vilja att lärare använde sig av sociala medier för att 

underlätta... 

De svaralternativ som eleverna hade att välja på var Kontakt efter skoltid, Ta upp 

sådant som kan vara jobbigt att prata om, Annat... 

Av de 29 som svarat på denna fråga svarar 11 att det skulle vara bra om lärare 

fanns till exempel på Facebook för att underlätta kontakt efter skoltid. 8 hävdar 

att de inte vill att lärare ska finnas på sociala medier alls. Varav 3 av dessa är 

flickor. 4 av samtliga  menar att det kan vara bra både för att underlätta kontakt 

efter skoltid samt att ta upp sådant som kan vara jobbigt att prata om ansikte mot 

ansikte. 1 svarar vet ej.  
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Undersökningen Lärare och elever online – var går gränsen? från Lärarnas 

riksförbund presenterar liknande resultat då det framkommer att marginellt flera 

av eleverna verkar kunna tänka sig att det kan vara bra att ha lärare på Facebook. 

Svaren bland pojkar och flickor verkar däremot vara tvärtom de resultat som 

lärarnas riksförbunds rapport visar då det i min undersökning tenderar vara fler 

pojkar än flickor som inte vill ha sina lärare på Facebook. (Lärarnas riksförbund, 

2010, s. 9) 

 

Jag tror att lärare skulle kunna använda sig av sociala medier som 

en del av undervisningen... 

Denna sista fråga som rör om eleverna tror att man kan använda sociala medier 

(underförstått Facebook) i skolan hade två svars alternativ: Ja det låter 

spännande... respektive Nej, sociala medier är rent nöje och ska inte blandas 

med skola... På denna sista fråga ställer sig en övervägande majoritet 21 av alla 

de 34 svarande sig negativa till idén om att ta in Facebook i undervisningen. Av 

dessa är det den här gången flickorna som är marginellt mer skeptiska (11) än 

pojkarna (10) när man ser till helheten. Tittar man sedan på respektive år är 

flickorna i år nio inte lika främmande som flickorna i år sju. 15 av den totala 

siffran väljer alternativet Ja det låter spännande. Bland de förslag som eleverna 

tar upp på hur man skulle kunna använda Facebook i undervisningen 

framkommer läxor, glosor och olika slags undersökningar.     

 

Detta stämmer överens med de reslutat som framkommit i rapporten Lärare och 

elever online - vart går gränsen? från lärarnas riksförbund där flickorna är mer 

restriktiva än pojkarna när det kommer till acceptera lärare på Facebook. 

(Lärarnas riksförbund, 2010, s.14).   

 

 

 

 

 

 

 

De båda diagrammen ovan visar hur pojkar och flickor i de båda åren ser på att 
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lärare skulle använda Facebook i undervisningen av totalt 15 ja-svar och 21 nej-

svar. Samt hur det ser ut fördelat på de båda åren sju och nio oberoende av kön. 

Här synd tydligt det faktum att elever ställer sig skeptiska till att anända 

Facebook i undervisningen. 

 

Avslutningsvis finns några rader där eleverna kan välja att skriva övriga 

kommentarer.      

Övrigt: Under denna rubrik skriver du det du eventuellt har att tillägga. Det kan 

innebära reaktioner, synpunkter och övrigt som rör ämnet sociala medier. Ingen 

av eleverna väljer att kommentera något. 

 

5.2 Resultat fokusgrupper  
I alla de fyra fokusgrupperna ingick totalt 15 deltagare fördelade i tre grupper om 

fyra deltagare i tre grupper samt en grupp med tre deltagare. Fördelningen är två 

flickgrupper och två pojkgrupper där en grupp av vardera kön representerar år sju 

respektive år nio. Jag har valt att dela upp resultatet av datan i de två delar inom 

vilka frågorna ställdes. Den första delen rör frågor som har med Facebook som 

socialt medie som sådant att göra och den andra delen rör Facebook i skolan ur 

det elevperspektiv jag tidigare valt för min undersökning. 

 

Facebook har blivit stort sedan starten 2004 och enligt Facebooks 

egen sida har de nu över 500 miljoner medlemmar världen över. 

Varför tror ni attdet har blivit så stort? 

Att Facebook blivit så stort som socialt medie tror eleverna har att göra med att 

det är så lättillgängligt och smidigt att kommunicera med folk. Man behöver inte 

längre ringa till någon man vill prata med och man spenderar ju tid framför 

datorn ändå.  

 

    Bertil: Man kan snacka med en massa folk, utan att gå till dem. 

    Linn: Man kan ha kontakt med vänner och familj i typ hela världen.     

    Ester: Det är gratis...  

    Jessica: Det är liksom allt i ett med mejl och allting och bilder och allt.  

    Lisa: Sen tycker jag att det är coolt att man kan vara vän med såna som inte  
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             bor i Sverige. Även fast man inte snackar med dem det är coolt ändå att  

             det är så brett.  

 

Kommer ni ihåg när ni gick med och i vilket syfte? 

De allra flesta blev medlemmar på Facebook eftersom många andra redan gått 

med och ville ha med fler för att kunna lägga till dessa som vänner på sin sida.  

 

    Jessica: Jag gick med för att alla andra gick med... 

    Bertil: Jag började för att alla tjatade på mig innan sjuan tror jag.  

    Ester:  Alltså jag bara skaffade det för en rolig grej liksom. 

 

Finns det några dåliga sidor med att vara medlem på Facebook? 

Att det finns brister inom Facebook är något som de flesta är mycket väl 

medvetna om. Brister som har med säkerheten för personliga uppgifter, integritet, 

mobbning och bilder att göra. Många har funderat på och har också ställt in 

säkerhetsinställningar för sin profil.  

 

    Stina: Ehh det skrivs ju ganska mycket skit på Facebook.  

    Emmy: Det är ju ganska lätt att kopiera sidan och sånt. 

    Lisa: Alla kommer ju åt bilderna så det kan ju vara negativt. Eftersom de alltid  

             finns     

            kvar. Och alla kan ta bilderna som lägga upp på Facebook.  

    Gurra: Man kan ju hänga ut folk. 

    Alex: Fast det är ju bara ta och skydda så att de inte ser. 

 

Vad tycker ni om att lärare finns med på Facebook? 

Alla grupper svarar med snarlika svar och diskussionerna påminner mycket om 

varandra. Detta är fallet runt de dikussioner som rör denna fråga. Underförstått är 

här att läraren kan se vad eleverna skriver det vill säga att man har läraren som 

”vän” på Facebook. De flesta är överens och tycker att det kan vara både bra och 

dåligt att ha lärare som vän på Facebook. Det kan vara bra om man behöver fråga 

om läxor och för att motverka mobbning men det innebär också att man får passa 

sig lite vad man skriver. Men detta kan även gälla andra vuxna och inte bara 
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läraren. Någon tycker att det finns en risk att lärare lägger sig i för mycket medan 

andra struntar i lärarna på Facebook.   

 

    Isak: Både och... 

    Bertil: Bra om man behöver fråga nåt. 

    Isak: Läxor och sånt.  

    Stina: Jo men jag tycker att det är ganska bra att de är med... Men jag tror 

inte  

              att de kan göra så mycket egentligen åt mobbning och sånt.  

    Ester: Ja men alltså det är ju både bra och dåligt egentligen om man tänker 

så.  

    Natalie: Det är kanske både och i och för sig, för man kan ju få hjälp om man  

                  har det jobbigt och så men sen kan det ju vara negativt också liksom        

                  om en massa lärare vet en massa saker om en som man kanske inte  

                  vill att de ska veta.  

    Gurra: Jag tror att det finns en risk att lärarna lägger sig i. 

 

Vad tror ni om att använda Facebook i skolan som en del av 

undervisningen? 

I de diskussioner som rör denna fråga är svaren även här enhetliga mellan 

grupperna. Här har eleverna svårt att tänka sig ett bra användningsområde för att 

få med Facebook i undervisningen. Som intervjuare får jag komma med ett par 

förslag på användningsområden till exempel att använda Facebook som blogg där 

man kan skriva inlägg eller att man anordnar chatt eller meddelandeutbyte med 

en engelsk klass. Och det är först då som eleverna kan tänka sig en situation där 

det skulle kunna kännas meningsfullt. Men i slutändan är ändå de flesta skeptiska 

mot Facebook användning i undervisningssyfte. Men någon tycker att det i alla 

fall kan vara värt ett försök. 

 

    Bertil: Jag tror att det är möjligt på något sätt men jag har inget bra förslag              

               på hur. 

    Stina: Jag kan säga såhär, i vissa klasser skulle det funka jättebra, men inte i  

             våran klass! 
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    Linn: Vissa skulle säkert engagera sig... mer än andra. 

    Lisa: Alltså, det kan ju bara bli larv utav det, att alla inte tar det seriöst då. 
 

              Emmy: Fast det kan ju vara värt att testa! 

              Alex: Nej jag tror att det kan missuppfattas... 

              Gurra: Det är bättre att hålla skolan inom skolan, ut på Internet att göra det  

               tror jag  inte på.  

               David: Bra för att spara miljön om att elever får egna datorer men varenda  

                unge skulle nog vara ute på Facebook.  

               John: Men då får man skylla sig själv... Det gäller att ta ansvar! 

 

Om inte i undervisning, vad tycker ni om att ha övriga grupper inom 

skola, som anti-mobbningsrådet osv på Facebook?              

Denna sista frågan tar upp om man kan använda Facebook inom andra instanser 

i skolan istället för i undervisningen. Till exempel om anti-mobbningsrådet på 

skolan skapar en profil på Facebook, och om det då skulle kännas meningsfullt 

att använda sig av den? De flesta verkar tycka att det kan vara bra att någon har 

lite koll på vad det skrivs om bland eleverna på skolan just för att motverka 

mobbing.      

 

    Isak: Det skulle kunna vara en bra grej. 

    Rasmus: Om man har problem... Lättare att prata via datorn. 

    Stina: Det skulle nog vara bra! 

    Linn: Det kan vara svårt att sitta mellan fyra ögon liksom. 

    Lisa: Lättare liksom om man inte vågar att gå fram, det kan ju vara lite     

                        pinsamma grejer liksom. 

                Emmy: Det är oftast lättare att uttrycka sig när man skriver tycker jag...  

               Annars kan  man bli feg när man väl ska säga det.  

               David: Fältarna hade ju Facebook. 

 

 

6. Diskussion  
De ungdomar som har deltagit i min undersökning är mellan 13 och 16 år och 
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tillhör en ny generation. En generation som under hela sin uppväxt har haft 

tillgång till internet. I och med att Dahlgren (2002, s.13) hävdar att internet har 

funnits på samhällsnivå sedan mitten av 1990-talet betyder det att de elever som 

ingått i min studie är ungdomar som under hela sitt liv har haft internet som en 

medierande artefakt då de här ungdomarna är födda runt mitten av 1990-talet. 

Det är utifrån internetperspektivet som de här ungdomar ser på världen. 

Enochsson (2001, s.444) frågar sig om det inte är av den anledningen som barn 

och ungdomar av idag naturligt har ett annat förhållningssätt till teknik än 

förgående generationer. De som levt i en värld där varken dator eller internet 

varit självklart eller nödvändig. Det blir naturligt att den nya generationen av 

eleverna också efterfrågar denna resurs i skolan då dator med 

internetuppkoppling redan är ett hjälpmedel ungdomar ständigt använder sig som 

ett naturligt inslag av vardagen. Skolan står för en förändring att kunna lära ut det 

som samhället via internet och dator redan erbjuder. På 1970-talet förespråkade 

man att datorn skulle ha en naturlig plats inom skolans verksamhet. Men detta 

tog inte fart på riktigt förrän i slutet av 1980- och början av 1990-talet (Riis 2000 

s.16). Fahlén (2000, s.57) hävdade i sin text från 2000 att IKT ska förändra 

arbetssätten i skolan, han förutspådde dock att vi skulle få vänta fem till tio år 

innan man kan bedöma de effekter som IKT-användning haft inom skolan. Något 

som vi vid det här laget alltså skulle ha möjlighet att bedöma elva år senare.   

 

För min kommandeyrkesprofession som lärare för elever av en ny generation 

finner jag en spänning i att se elevers reaktioner och tankar om det skulle vara 

motiverande att använda Facebook som ett kompletterande verktyg i skolans 

värld. I resultatet går att utläsa att alla som ingick i studien är aktiva medlemmar 

på Facebook. De hävdar också att de använder sig av Facebook flera gånger om 

dagen till någon gång per dag. Detta är inte förvånande då det mestadels är unga 

mellan 15-24 år som ägnar sig åt socialt nätverkande på nätet. 

(www.internetstatistik.se) Detta faller sig naturligt då Facebook är en av världens 

största webb-sidor och över 500 miljoner användare världen över. 

(http://blog.facebook.com) Eleverna tror att Facebook har blivit så stort eftersom 

det är lättillgängligt och smidigt att kommunicera med folk via Facebook. Det är 

dessutom gratis. Många gick med av den enkla anledningen att alla andra var 

med på Facebook eller för att det var en rolig grej.  
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Enligt Henriksson (2011) blir sociala medier en allt större del av människors 

vardag inte minst ungdomars. En bidragande faktor till detta är ökad 

tillgänglighet till internet och de sociala medier som finns att tillgå. Modern 

teknik har här en avgörande roll. Eleverna kan komma åt Facebook både från 

dator och från sina mobiltelefoner när de befinner sig i skolan. De flesta elever i 

min undersökning säger sig vara inloggade på Facebook på rasten men några 

uppger även att de är inloggade på lektionstid. Detta får mig att återgå till Monica 

Sandlunds påstående om att Facebook är lärarens största konkurrent då det kan 

tänkas att flera elever hellre ägnar sig åt Facebook via mobilen än gör det 

skolarbete som de förväntas göra. På så vis har läraren fått ett nytt uppdrag att 

hålla ett vakande öga på eleverna och deras mobiltelefoner. 

 

Eleverna är väl uppmärksammade på de baksidor som kan finnas med att vara 

aktiv medlem på Facebook. Många har dessutom upplevt mobbning riktad både 

mot andra och mot sig själva på Facebook. Att flickorna är de som upplever 

mobbning oftare än pojkar kan förklaras med det faktum som undersökningen 

Lärare och elever online var går gränsen? tar upp, att flickor i större 

utsträckning har en egen profil i något community. Andra anledningar som jag 

kan tänka mig är att pojkar och flickor har olika uppfattningar om vad som 

räknas som mobbning. Det framgår av fokusgrupperna att eleverna upplever att 

det är lätt att hänga ut någon och det skrivs mycket skräp på Facebook både om 

människor och om onödiga saker. Detta exemplifieras med hur Frej och Calle ser 

på fenomenet Solsidan ett humorprogram som sändes på TV4 under våren. 

       

   Frej: Det finns ju dem som är med hela tiden va... Som bara lägger upp såna 

där... det är ju jävligt jobbigt alltså... 

Calle: Som Solsidan... Solsidan, nu är det dags för Solsidan, Solsidan, Solsidan, 

säg nån jävla tratt som inte vet att Solsidan börjar vid åtta!  

 

På liknande vis som medvetenheten runt mobbning på nätet är eleverna mycket 

väl insatta i den bristande säkerhet som råder på Facebook och liknande sociala 

medier. Det framkommer att de har en medvetenhet om hur lätt det är att hacka 

eller kopiera ett konto. De vet också hur alla kommer åt bilderna som någon 
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lägger upp, och att dessa bilder alltid finns kvar, även om någon tar bort dem från 

sin profil. De har funderat över den säkerhet de själva kan sätta på sin profil 

genom att välja säkerhetsinställningar för sitt konto och skydda sin information 

så att inte alla kan se. Det betyder att eleverna har relativt god insikt i negativa 

sidor i användandet av Facebook som Henriksson (2011) nämner till exempel att 

dessa internetsidor är förhållandevis sårbara och att det är enkelt att hacka sig in 

på någon annans konto. Detta innebär att känslig information relativt lätt kan 

hamna i riskzonen och den egna integriteten kan äventyras.  

 

Internet är dock inte bara av ondo och Sundin och Rydell (2008, s.15) menar att 

internet även innebär en frihet för ungdomar vilket gör att de kan upptäcka sådant 

som de annars inte skulle komma i kontakt med. Något som eleverna också 

uppskattar. Till exempel att det är coolt att man på Facebook kan bli vän med 

personer som inte bor i Sverige. De uppskattar också att man skulle kunna 

använda Facebook ur nyttosynpunkt då till exempel att anti-mobbningsrådet har 

en sida på Facebook. Här kan eleverna skriva till de vuxna på skolan utan att 

behöva prata med dem direkt. Då många menar att det är lättare att ”prata” via 

datorn om man har problem. Rör det sig dessutom om saker som känns lite 

pinsamma är det lättare att skriva via datorn. Annars kan man lätt bli feg när man 

väl ska säga det.  

 

Att Facebook skulle kunna vara ett socialt medie att ta in i skolan beskriver 

Schwartz (2010, s.41) som att det skulle kunna vara ett sätt att hålla hennes 

metaforiska kontorsdörr öppen. Det vill säga att läraren kan nås på Facebook och 

sedan ta upp ärendet när denne träffar klassen vid nästa lektionstillfälle. På 

samma sätt tar Mazman och Usluel (2010, s.445) upp att Facebook skulle kunna 

anses speciellt lämpligt utifrån ett undervisande perspektiv eftersom det är 

konstruerat på ett fördelaktigt sätt som uppmanar till aktivt deltagande och 

samarbete. Detta är en tankebana som eleverna inte räcker upp till och de nämner 

inte någonstans att Facebook skulle kunna anses fördelaktigt i ett 

undervisningsperspektiv. Tvärtom har eleverna svårt att se en konkret situation 

där Facebook skulle kunna användas i undervisningen. I fokusgrupperna är det 

först efter att jag som intervjuare nämner ett par konkreta situationer som de kan 

se en användning. Till exempel att använda Facebook som ett forum för bloggar 
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där eleverna kan skriva inlägg och göra kommentarer eller att läraren anordnar 

ett en chatt eller meddelandeutbyte med en engelskspråkig klass. Det är först 

efter dessa förslag som eleverna uppfattar att det skulle kunna kännas 

meningsfullt att använda Facebook i undervisningen. Men de flesta ställer sig i 

slutändan ändå negativa till att använda Facebook i undfervisningssyfte. Någon 

tror att det skulle kunna fungera men kan inte ge några förslag på hur. Genom 

enkäten framgår däremot att Facebook skulle kunna användas för läxor, glosor 

och olika undersökningar. Alltså ser dessa elever att Facebook skulle kunna 

användas som ett komplement till undervisningen. Anledningarna till att eleverna 

inte tror att Facebook användas i undervisningssyfte kan vara flera. Eleverna 

nämner att det troligtvis inte skulle fungera eftersom vissa inte skulle engagera 

sig och göra något bra av det. Det skulle helt enkelt bli för oseriöst. Att det bara 

skulle bli larv utav det eller att det skulle kunna missuppfattas och att det är 

bättre att hålla skolan inom skolan. Någon tycker då att det är upp till var och en, 

att man i så fall får skylla sig själv och det gäller att ta sitt ansvar. Någon nämner 

en vinst med att använda Facebook i undervisningen att man till exempel skulle 

kunna minska pappersanvändningen och på så sätt spara miljön. Eleverna är 

mestadels kritiska beroende på faktorer som rör dem själva, att det skulle bli 

oseriöst och så vidare men även andra faktorer skulle kunna spela in. Att 

eleverna ser Facebook som ett forum för dem själva – för ungdomar och är inte 

intresserade av att ha läraren eller andra vuxna på Facebook eftersom man då 

måste tänka på vad man skriver. Jag tror att ungdomarna helt enkelt känner att de 

vill ha någonting i fred utan att vuxna och framför allt lärare klampar in på det 

område som dessa ungdomarna anser vara sitt eget. Något att ha ifred.            

 

Min undersökning präglas troligen av det faktum att jag som gjort 

undersökningen själv är aktiv medlem på Facebook Framför allt i fokusgrupperna 

då jag själv kan relatera till det som eleverna diskuterar angående Facebook. Det 

har ibland varit svårt att förhålla sig objektivt gentemot Facebook som socialt 

medie men jag har försökt att vara noga med att även belysa den utgångspunkten 

i mitt arbete och i mina undersökningar. En begränsning för min undersökning 

kan ligga i att den grupp som ingått i studien inte kan vara representativ för hur 

det ser ut på alla skolor i Sverige. Vilket innebär att detta elevperspektiv inte 

heller är representativt för vad alla elever tycker i frågan. Detta föder hos mig en 
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ny fråga som skulle kunna vara intressant att få svar på. Att vrida perspektivet 

och se det ur lärares synvinkel istället för elevernas. Detta kan vara ett ämne för 

fortsatt forskning eller en undersökning att bygga vidare på för  att också få ett 

lärarperspektiv i frågan. Även elevernas föräldrar kan här vara intressanta med 

ett utifrånperspektiv. Forskning om sociala medier ur ett perspektiv av 

utbildningssyfte har varit relativt begränsad men är idag erkänd. Det faktum att 

det finns ett behov för vidare forskning inom ämnet tror jag kommer att betyda 

att mycket kommer att skrivas inom ämnet inom kort.     
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8. Bilagor  
 
Bilaga 1: Brev till föräldrar 

Motala 2011-03-22 

Till dig som förälder 

 

Hej 

Jag heter Erica Pettersson och jag läser nu min sista termin på lärarprogrammet i 
Linköping. I och med detta skriver jag även mitt examensarbete. Under våren kommer 
jag att ägna 10 veckor till detta arbete där jag har valt att fördjupa mig och undersöka 
ungdomars användande av sociala medier på närmare håll. Frågor kring ungdomars 
användande av t ex Facebook, twitter, My Space och liknande medier kommer att 
behandlas i en enkät som eleverna blir ombedda att svara på. Jag är också väldigt 
nyfiken på om det som lärare på något sätt går att dra fördel av dessa sociala medier och 
använda sig av dessa som ett pedagogiskt redskap i undervisningen och hur ungdomar i 
så fall ställer sig till det.  

Deltagandet i enkäten är helt frivilligt för eleven själv och svaren kommer att behandlas 
helt anonymt.  

Då dessa ungdomar är under 18 år krävs föräldrars medgivande för  att eleven, om de 
själva vill, svarar på enkäten.  

 

Om ni undrar över något eller så småningom vill se det färdiga resultatet, tveka inte att 
höra av er till mig på telefon 070-3626600. 

 

Vänlig hälsning 

Erica Pettersson 

 

Elevens namn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

 Ja, jag tillåter mitt barn att medverka i enkäten.    

                       

             Nej, jag tillåter inte mitt barn att medverka i enkäten.  
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Bilaga 2: Enkät 
 
Denna enkät innehåller frågor som rör ungdomars användande av sociala medier, 
exempel på sociala medier på Internet är Facebook, twitter, My Space etc. Enkäten rör 
frågor om dessa mediers användningsområden, hur ofta man använder sig av dessa. 
Enkäten vidrör även ämnet mobbing och dessutom hur undervisande lärare eventuellt 
skulle kunna använda detta medie som ett verktyg i undervisningen.  

 

Kön:     Årskurs:    

Tjej     7       

Kille     9 

 

Vilket/vilka socialt medie använder du dig av? (T ex Facebook, Twitter, 
My Space, bilddagboken med flera) 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Vilket av dessa skulle du uppskatta att du använder dig mest av? 
_____________________________ 

 
Jag använder mig av detta medie... 
 

Väldigt ofta, flera gånger om dagen...     
 
Ofta, någon gång varje dag...     
 
Ibland, några gånger i veckan...   

Mer sällan, några gånger i månaden...   
 

Aldrig...      

Annat __________________________   

  
När jag använder detta medie gör jag det från... 
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Datorn...          
  
Mobilen...      
 

Både och...       

 

Jag använder mig av detta medie under skoltid...         Ja   Nej 
om Ja när? 
 

På rasten..      
 

På lektioner..     
 

Både och...     
 

Jag använder mig mestadels av detta medie för att hantera bilder... 

för att dela med mig av mina egna bilder...    

för att titta på bilder som andra har lagt upp...   

Både och...     

 

Jag använder mig mestadels av detta medie för att hålla kontakt... 

Kontakt med kompisar som jag träffar ofta och som bor nära...   

Kontakt med kompisar som bor långt bort...   

Både med kompisar som bor nära och de som bor långt bort...   

För att få kontakt med nya personer...    

Annat _____________________________ 

 

Jag har någon gång upplevt att det förekommer mobbning genom sociala 
medier på nätet... 

Ja, riktat mot mig själv...      
 

Ja riktat mot andra...      
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Nej aldrig...       

 

Om jag känner mig kränkt eller om jag skulle se att mobbing förekommer 
inom ett socialt medie skulle jag veta vart jag skulle vända mig för att få 
hjälp... 
 

                Ja                  Nej   

 

Jag skulle vilja att lärare använde sig av sociala medier för att underlätta... 
 

Kontakt efter skoltid...      
 
Ta upp sådant som kan vara jobbigt att prata om...   

Annat ___________________________________ 

 

Jag tror att lärare skulle kunna använda sig av sociala medier som en del av 
undervisningen... 

Ja, det låter spännande...     
 

Nej, sociala medier är rent nöje och ska inte blandas med skola...  

 

Om Ja, lämna gärna förslag på hur... 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ 

Övrigt: Under denna rubrik skriver du det du eventuellt har att tillägga. Detta kan 
innebära reaktioner, synpunkter och övrigt som rör ämnet sociala medier.   
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________ 



43 

 

 

Tack för hjälpen! 

Vänlig hälsning 

 

Erica Pettersson   
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Intervjuguide: 

Facebook har blivit stort sedan starten 2004 och har enligt Facebook egen 
hemsida har Facebook över 500 miljoner medlemmar världen över. Varför 
tror ni att det blivit så stort? 
 
 
Vad tänker ni på om ni hör ordet Facebook? 

 

När gick du med? Och i vilket syfte? Kommer du ihåg? 

 

Finns det några dåliga sidor  med att vara medlem på Facebook? 

 

Fördelar? 

 

Vad tycker ni om att det är en massa reklam på sidorna man bläddrar 
genom, har ni tänkt på det? 

 

Vad tycker ni om att lärare finns på Facebook?   
 

Vad tror ni om att använda Facebook i skolan som en del av undervisning? 
T ex att man bildar grupper och diskuterar vissa saker, använder som blogg 
eller har utbyte med en engelsk klass där man kan skriver meddelanden till 
varandra...  

 

Om inte undervisning, vad tycker ni om att ha övriga grupper som anti-
mobbningsrådet osv på Facebook?  
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