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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie har varit att undersöka studenters erfarenheter av att använda sig av 

sociala medier för att ta stöd i sitt lärande. Då vi var intresserade av att studera deras 

upplevelser valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med en semistrukturerad 

intervjuguide. Med hjälp av ett ändamåls- och snöbollsurval valde vi ut åtta informanter som 

vi ansåg var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. Resultatet visade att studenter 

använde sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande där de främst använde sig av 

Facebook och Youtube. Informanterna valde att använda sig av sociala medier både för att 

kommunicera med andra och för att ta hjälp av bilder och videofilmer. Kommunikation, 

diskussion och reflektion belyste de som positiva effekter medan distraktion och 

koncentrationssvårigheter var negativa. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan resultatet tolkas som att lärande är någonting som 

sker både individuellt och genom ett socialt deltagande. Vi ville med denna studie belysa hur 

studenter tar till sig av andra metoder, istället för hur det vanligtvis ser ut, för att ta stöd i sitt 

lärande. Vår slutsats var således att studenter fann en relevans i att använda sig av sociala 

medier för att ta stöd i sitt lärande. 

Nyckelord: sociala medier, kommunikation, digitala verktyg, lärande, sociokulturellt lärande 
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1 INLEDNING 

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen som har fått allt större plats i individens vardag, både 

privat och inom arbetslivet, men även inom institutioner som skolan. Att använda sig av sociala 

medier som ett sätt att kommunicera med vänner och bekanta, exempelvis genom text och bild, 

har blivit allt vanligare vilket enligt Statens medieråd (2018) kan förklaras med att det är ett 

effektivt sätt att nå ut till andra individer oberoende av geografisk plats. Förutom direkt 

kommunikation med vänner och bekanta finns det även grupper och plattformar efter intresse 

där användare kan skapa profiler för att diskutera, be om råd eller tips. 

1.1 Bakgrund 

Användningen av sociala medier är någonting som ökat, och fortsätter att öka. Internetstiftelsen, 

en årlig rapport från Svenskarna och Internet (2018) om den svenska befolkningens 

internetvanor, visade att 83 procent av alla på internet använde sig av sociala medier. Av dessa 

var det 63 procent som kopplade upp sig dagligen. Detta visade en ökning på sju procent jämfört 

med 2017. Enligt Statens medieråd (2017) är sociala medier ett åldersrelaterat fenomen och 

ungefär hälften av Sveriges befolkning använder sig av det. Den grupp som främst använder 

sig av sociala medier är unga kvinnor mellan 16–25 år (Lenhart, 2015; Statens medieråd, 2017).  

Sociala medier har både en positiv och negativ påverkan på den enskilde individen. De bidrar 

till en gemenskap där individen får möjligheten att skriva och diskutera med andra, be om råd 

eller hjälp (Statens medieråd, 2018). En studie av O’Brien (2012) visade att sociala medier 

bidrog till ett utvecklande av individens förmåga att skapa och väcka ett akademiskt intresse. I 

en annan studie kom Lau (2016) fram till att dessa underlättade kommunikationen mellan lärare 

och studenter. 

Statens medieråd (2018) skriver om de negativa konsekvenserna av sociala medier och hävdar 

att det sätter krav och förväntningar på individen. Att ständigt befinna sig i den sociala världen 

kan leda till informationströtthet vilket innebär att individen får svårigheter att skilja på vad 

som är nödvändigt att ta in och sådant som distraherar individen från det verkliga livet. 

När det kommer till sociala medier i relation till skolan menar Statens medieråd (2016) att det 

kan leda till koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur leder till sämre skolresultat. Vidare 

belyser de att bruket i sig inte är det problematiska utan bristen på andra aktiviteter. Enligt 

Skolverket (2018) är det viktigt för eleven att möta andra perspektiv då detta bidrar till en 

bredare förståelse och uppfattning om individens omvärld. 

Enligt skolverket (2018) sker ett lärande oavsett om individen befinner sig i en skolmiljö eller 

om det är på sociala medier. Sociala medier inom skolan är en plattform där elever har möjlighet 

att mötas och dela skolrelaterade frågor. Skolverket (2018) skriver om digitalisering och anser 

att det är ett medel som eleven lär sig hantera i skolan med syfte att ha användning för det i 

framtiden. Individen befinner sig i ett samhälle som är under ständig utveckling och förändring, 

därmed är det nödvändigt att hänga med i utvecklingen och vara öppen för förändring. 



 

 4 

Skolverket (2018) anser att studenten är i behov av att kunna hantera digitala verktyg för att 

hänga med i samhällsutvecklingen. Enligt Statens medieråd (2016) är digitala verktyg ett sätt 

för individen att finna relevans i det som sprids på internet. Sociala medier, digitala verktyg och 

skolan kan ses som tre enskilda komponenter när det handlar om lärande, men i och med 

digitaliseringens utveckling har sociala nätverk kommit att bli en självklar mötesplats för unga 

idag – oavsett om det sker under eller efter skoltid (Skolverket, 2018). Vi anser därmed att det 

finns en tydlig relation mellan dessa komponenter. 

Att använda sig av digitala verktyg i skolan, om det är någonting som bör främjas eller inte, har 

länge varit ett omdebatterat ämne. En rapport från Skolverket (2016) gällande IT-användning 

och IT-kompetens skriver om IT-användning i skolan och belyser att det är någonting som 

används av både lärare och elev. Mer än hälften av alla elever på gymnasienivå använder sig 

av datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Detta visar på en ökning jämfört med för fyra år 

sedan då det endast var fyra av tio (Skolverket, 2016.). Samtidigt visar rapporten att användning 

av digitala verktyg är någonting som ofta upplevs som en distraktion för både lärare och elever 

(Skolverket, 2016).  

Det stora genombrottet av digitalisering i skolan kom under 2000-talet när ett flertal skolor fick 

möjligheten att erbjuda varje enskild individ en egen digital enhet, exempelvis bärbar dator. I 

samband med detta infördes även lärplattformar (Learning management system) vilket kan 

beskrivas som en webbaserad kursmiljö där interaktionen mellan lärare och elever sker 

(Skolverket, 2018). 

1.2 Problemformulering 

Ungdomar och studenter använder sig av plattformar på sociala nätverk för att diskutera ämnen 

relaterade till skolan vilket vi tror beror på lättillgängligheten till dessa medier. Att använda sig 

av sociala medier som stöd i sitt lärande är ett intressant fenomen då det kan hjälpa individen 

att förstå kunskapen som förmedlas inom skolan, men även stärka relationen mellan 

studenterna. Sociala nätverk som Facebook, Instagram och Youtube är plattformar som vi är 

anslutna till både gällande privat bruk och för att ta stöd i vårt lärande. Därav har det vuxit fram 

ett intresse hos oss att studera fenomenet sociala medier. 

Institutioner som högskola och universitet är anslutna till interna plattformar där både lärare 

och studenter har möjligheten att ansluta sig för att ta del av uppgifter och föreläsningar. Vår 

erfarenhet av dessa plattformar där både lärare och studenter är anslutna till har varit att 

studenter inte är lika aktiva vad gäller diskussion och samtal student till student vilket i sin tur 

har bidragit till att vi valt att ansluta oss till studiegrupper på andra sociala nätverk. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka studenters erfarenheter av att använda sociala medier som 

stöd i sitt lärande 
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(i) Hur och till vad tar studenter hjälp av sociala medier i sitt lärande? 

(ii) Vad är positivt och negativt ur lärandesynpunkt med sociala medier enligt 

studenterna? 

(iii) Hur kan studenternas erfarenheter av sociala medier i sitt lärande förstås ur ett 

sociokulturellt perspektiv? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Med den tidigare 

forskningen har vi försökt belysa hur sociala medier och digitala medier används, positiva och 

negativa effekter av dessa och hur de kan användas som möjlighet och hinder. Studierna har 

hittats kontinuerligt under studiens gång. Den databas som användes för att hitta tidigare 

forskning var ERIC. För att hitta tidigare forskning som var relevant för vår studie användes 

följande sökord: pedagogik/pedagogy, prestation, skolresultat, sociala medier/social media, 

social media and learning, Facebook, Youtube, academic performance och school performance. 

Tidigare forskning visade att det fanns både positiva och negativa effekter när det kom till hur 

sociala medier påverkade individens lärande. Dock var större delen av den tidigare forskningen 

vi hittade fokuserad på grundskola och gymnasienivå och inte högre utbildning. 

2.1 Sociala medier 

En studie av Lenhart (2015) visade att 92 procent av alla unga använde sig av sociala medier. 

Av dessa var 24 procent ständigt uppkopplade och över hälften, 56 procent, loggade in flera 

gånger om dagen. Endast sex procent loggande in en gång om dagen. En annan studie visade 

att ungefär 67 procent av alla deltagare i studien spenderade omkring två timmar på sociala 

medier. Väldigt få spenderade mindre än trettio minuter på sina sociala kanaler (Muhingi et al, 

2015). 

Enligt Liu (2010) använde sig studenter främst av Youtube, Facebook och Wikipedia i 

lärandesyfte. Vidare visade resultatet att studenter valde att använda sig av sociala medier då 

det bidrog till ett socialt engagemang, direkt och snabb kommunikation samt ett 

relationsskapande. I studien framkom det även att sociala medier hade positiva och negativa 

effekter beroende på i vilket syfte och till vilket ämne dessa användes. En annan studie gjord 

av Mueller, Peruta och Giudice (2014) där de studerade sociala medier och de plattformar som 

används för att ta stöd i sitt lärande visade att större delen av kommunikationen sker på sociala 

medier. 
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2.1.1 Sociala medier och digitala verktyg 

En avhandling av Sjöden (2014) visade att bra digitala läromedel innefattade tre kontexter: 

representation, social positionering och interaktion. Enligt Sjöden (2014) gynnade digitala 

verktyg studenternas lärande i och med att informationen representerades på olika sätt. 

Studenter som använde sig av digitala verktyg i sitt lärande hade en tendens att öka sin 

förståelse, exempelvis hade datorn en möjlighet att förklara information. Interaktion var en 

förutsättning då digitala medier innebar snabb respons vilket i sin tur bidrog till att studenten 

utvecklade kunskap. Med social positionering menades att studenter fick möjligheten att, med 

hjälp av digitala verktyg, lära sig att få kontroll över sitt lärande och därmed fick studenten en 

förståelse för hur denne skulle förhålla sig till lärandet. Studenten fick ett ansvar genom att lära 

sig och samtidigt få möjligheten att förklara detta för andra studenter. Studien visade även att 

studenter fick möjligheten att interagera med andra genom snabb och effektiv återkoppling. 

Responsen från andra studenter bidrog till att studenten utvecklades.  

En studie av Gikas och Grant (2013) där syftet var att studera hur undervisning och lärande 

gick till när digitala verktyg, i form av laptops och smartphones, introducerades i utbildningen 

visade att digitala verktyg var positivt. Detta då det gav studenterna möjligheten till interaktion, 

samarbete, skapande av innehåll och kommunikation.  

Enligt Dabbagh och Kitsantas (2012) är möjligheten att kunna lära sig utifrån sina egna 

förutsättningar, så kallad learning on demand, en del av det moderna samhället. Studien visade 

att individer använde sig av digitala verktyg och sociala medier för att skapa, hämta och dela 

information. Resultatet visade således att individer inte enbart kunde ses som användare av 

dessa medier utan även att de var delaktiga när det kom till skapandet av informationen som 

fanns där. Vidare argumenterade de för att högre utbildning till stor del förlitade sig på de 

lärplattformar som fanns genom skolan vilket de ansåg inte bidrog till den gemenskap och 

kontakt med deras kurskamrater som sociala medier gjorde. 

2.1.2 Positiva aspekter av sociala medier 

En studie av Osharive (2015) visade att sociala medier var någonting som individen hela tiden 

exponerades för. När det kom till sociala medier i relation till lärande visade resultatet att det 

fanns positiva effekter av att ta stöd av sociala medier då det bidrog till en gemenskap bland 

studenterna. Resultatet visade även att det underlättade kommunikationen mellan studenterna 

då det gav de möjligheten att skapa grupper och Communitys för att diskutera och planera 

skolarbeten. 

En annan studie av Mueller, Peruta och Giudice (2014) visade att studenter var positiva till att 

använda sig av Facebook i lärandesyfte. Resultatet av studien visade att de studenter som inte 

deltog i undervisningen på skolan var aktiva då dessa flyttades till Facebook. Enligt Mueller et 

al (2014) kunde detta dels bero på att studenterna redan var aktiva på Facebook och dels 

möjligheten till snabb kommunikation. En majoritet av de studenter som deltog i studien var 

positiva till att använda sig av Facebook när det kom till att göra prov och andra uppgifter. 

En tredje studie av Selg (2010) visade att sociala medier bidrog till en bättre relation mellan 

studenterna. Resultatet av studien visade att kommunikationen bland studenterna förbättrades 
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då alla studenter fick möjligheten att prata samtidigt. Vidare visade resultatet att individerna i 

studien upplevde deras vänner och bekanta på sociala medier som närmare än de som inte 

använde sig av dessa. Dock belyste studenterna att det krävdes en aktivitet från vännerna för att 

relationen skulle stärkas. Enligt Selg (2010) hade sociala medier en positiv påverkan på 

studenternas prestationer vilket kunde förklaras med att resultatet av prestationen inte längre 

var begränsad till skolans miljö utan att dessa även syntes utanför. 

I en artikel av Krutka och Carpenter (2016) argumenterade de för att sociala medier behövdes 

i skolan och ansåg att det var positivt då dessa bidrog till att studenter vågade interagera med 

varandra i verkliga livet. Vidare visade resultatet av studien att brist på ömsesidig 

kommunikation var en faktor som påverkade hur studenterna valde att interagera med varandra 

i verkliga livet. 

En amerikansk studie av Briones, Fischer och Jin (2011) belyste hur röda korset använde sig 

av sociala medier för att skapa relationer. Genom att använda sig av sociala medier framförde 

organisationen en förbättring och relationen mellan medlemmarna stärktes. Vidare visade 

studien att sociala medier var positivt i och med digitaliseringens utveckling. 

2.1.3 Negativa aspekter av sociala medier 

En studie av Wang, Chen och Liang (2011) visade att 80 procent av alla deltagare var aktiva på 

sociala medier samtidigt som de utförde skoluppgifter. Av dessa var 64 procent aktiva på 

sociala medier under skoltid där majoriteten, 60 procent, främst använde sig av Facebook. Av 

dessa var det endast 20 procent som tog stöd av sociala medier i sitt lärande. 

Demirbilek och Talan (2017) studerade hur multitasking – att göra flera saker samtidigt – i 

klassrummet påverkade studenternas prestationer. Resultatet av studien visade att de studenter 

som fick möjligheten att koppla upp sig på sina sociala medier, skicka och ta emot sms och 

kolla videon fick svårare att hänga med på lektionerna. En annan studie av Flanigan och 

Babchuk (2015) visade att studenter som var aktiva på sociala medier samtidigt som de 

studerade fick svårigheter att fokusera på en sak vilket i sin tur ledde till att studierna påverkades 

negativt. 

Enligt Backman Löfgren (2012) använde sig studenter främst av Wikipedia och Google för att 

söka information. Resultatet visade att studenterna var bekanta med källkritik, dock var detta 

inte någonting de tänkte på när de hämtade information från sociala medier med motiveringen 

att de använde sig av sunt förnuft. Brooks (2015) genomförde en studie där resultatet visade 

koncentrationssvårigheter som en negativ konsekvens av sociala medier. Studenterna förlorade 

koncentrationen på den aktuella uppgiften vilket ledde till upprepning av information vilket i 

sin tur bidrog till att studenter presterade sämre i skolan. 

2.1.4 Sociala medier som möjlighet och hinder 

Vid universitetet av Bamburg i Tyskland valde Marker, Gnambs och Appel (2017) att göra en 

metastudie av 59 olika studier med sammanlagt 30 000 deltagare över hela världen. Resultatet 
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av metastudien visade att de studenter som valde att använda sig av sociala medier i 

lärandesyfte, exempelvis för att diskutera och prata om skolrelaterade ämnen, ofta presterade 

bättre än andra. Samtidigt visade studien att de studenter som använde sig av plattformar som 

Instagram och andra sociala nätverk där lärande inte var det primära syftet samtidigt som de 

studerade presterade sämre än andra. 

En studie gjord av Lau (2016) visade att studenter använde sig av sociala medier både som ett 

tidsfördriv och för att ta stöd i sina studier. Resultatet visade även att prestationen på de 

studenter som använde sig av sociala medier som ett tidsfördriv, exempelvis för att surfa på 

Facebook eller Twitter, påverkades negativt. Vidare visade resultatet att sociala medier varken 

hade en positiv eller negativ påverkan på studenternas prestationer när dessa nätverk användes 

i lärandesyfte. Andra studier ansåg att sociala nätverk som användes för att ta stöd i sitt lärande 

hade en positiv påverkan vad gäller prestationen. 

En studie gjord av Badri, Nuaimi, Guang och Rashedi (2017) visade att då sociala nätverk 

användes i syfte att lära sig hade en positiv påverkan medan nätverk som enbart användes som 

ett tidsfördriv hade en negativ. Vidare visade studien att de skolbarn som redan var duktiga i 

skolan oftare engagerade sig i nätverk där ett lärande kunde ske. 

Norman, Nordin, Din, Ally och Dogan (2015) valde att under en period på fyra månader studera 

hur olika roller förekom i grupper på sociala medier. Resultatet visade att grupper på sociala 

medier innefattade både aktiva och passiva medlemmar. Vidare framkom det att medlemmar 

under en fyra månaders period kunde ändra sin sociala roll och kunde därmed gå från aktiv till 

passiv medlem, och tvärtom. 

Laghi et al (2013) valde att undersöka hur blyga och icke-blyga ungdomar interagerade med 

varandra både på sociala nätverk och i verkliga livet. Resultatet av studien visade att blyga 

ungdomar oftare valde att kommunicera med sina vänner online och i synnerhet för att uttrycka 

negativa känslor. 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att få en förståelse och möjligheten att fördjupa oss i informanternas erfarenheter har vi valt 

att använda oss av det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet var 

lämpligt för vår studie då det handlar om samspelet mellan individ och kollektiv. Begrepp som 

kommer att tas upp är lärandet enligt det sociokulturella perspektivet, intellektuella och fysiska 

redskap, stöd till lärande och kommunikation. 
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3.1 Det sociokulturella perspektivet och individen 

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs teorier om lärande som 

en social aktivitet. I Sverige har det här perspektivet på lärande bland annat utvecklats av Roger 

Säljö. Perspektivet belyser hur individen redan från födseln är i samspel med andra och detta 

är vad som hjälper denne att orientera sig i världen. Det är genom detta samspel som individen 

utvecklas och lär sig. En viktig del av teorin som Säljö (2000) skriver om är det sätt individen 

tolkar, lär sig och utvecklas på handlar om de ramar som omgivningen tillåter. Detta leder till 

att individen hela tiden är beroende av den rådande kulturen. Vidare belyser Säljö (2000) att 

det inte enbart handlar om hur individen är sig utan även det sätt som lärandet sker på. 

3.1.1 Lärande enligt det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet hävdar att människan som art skiljer sig från andra arter då 

denne har förmågan att lära sig för att sedan använda sig av dessa vid ett framtida tillfälle. 

Lärandet är inte en enskild process utan snarare någonting som sker på individ och kollektiv 

nivå. Det sätt som individen lär sig på har utvecklats över tid och någonting som hela tiden 

förändras beroende på vilken tid och kultur och individen befinner sig i. Kulturen kopplas i sin 

tur till individens föreställningar om social och ekonomisk utveckling. Vad som anses som 

relevant kunskap behöver därmed hela tiden anpassas efter omvärldens krav och förväntningar 

där kultur och sociala villkor är faktorer som påverkar lärandet. (Säljö, 2000) 

Säljö (2000) hävdar att lärandet är kontextbundet. Det betyder att lärandet sker utifrån den 

situation som individen befinner sig. Vidare skriver han att lärandet är en aspekt av varje 

mänsklig handling. Vartenda samtal, händelse eller handling innefattar någonting som 

individen har nytta av. 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig människan hela tiden. Ett exempel på detta är att 

om individen inte lyckas lära sig den kunskap skolan försöker förmedla kommer denne istället 

att lära sig någonting annat. Det betyder att många av de grundläggande förutsättningarna för 

lärandet finns i kontexter där kunskapsförmedling inte är det främsta syftet. Vänskaps- och 

familjerelationer, föreningar och arbetsplatser är exempel på sådana kontexter, vilket i sin tur 

leder oss tillbaka till utgångspunkten inom denna teori som menar att lärande sker i alla de 

sociala kontexterna som individen deltar i. Vidare argumenterar Säljö (2000) för att det finns 

en universell uppfattning om att lärande är någonting positivt och menar att så inte alltid är 

fallet. Det moderna samhället innefattar lärandeprocesser som kan anses vara farliga för 

individen, exempelvis hur individen utnyttjar naturens resurser eller brukandet av narkotika. En 

individ som befinner sig i en social kontext där narkotika är vanligt förekommande, men inte 

är intresserad av det lärande som sker inom skolans värld, kommer förmodligen att få kunskap 

om narkotika. Detta innebär att det inte enbart handlar om ifall ett lärande sker eller inte utan 

även om vad och i vilken riktning lärandet leder individen. 

Säljö (2000) diskuterar makt och kunskap i relation till lärande och anser att den som inte bär 

på kunskap befinner sig i en beroendesituation. Det betyder att den individ som inte bär på 

makten hela tiden är beroende av någon annan. 
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3.1.2 Intellektuella och fysiska redskap 

Säljö (2000) tar upp resurser och anser att dessa handlar om hur individer och grupper tillskriver 

och använder sig av både fysiska och kognitiva resurser. De resurser som individen har tillgång 

till beror till stor del på vilken tid och kultur som individen befinner sig i. Resurserna finns i 

bland annat redskap, så kallade artefakter, som individen använder sig av för att samspela med 

andra. Redskapen innefattar tidigare generationers erfarenheter och det är dessa individen 

använder sig av då redskapet utnyttjas. Artefakterna ger individen möjligheten att 

kommunicera, ta emot och dela information och på så sätt fyller de en funktion. Individens 

tankar, kunskaper och erfarenheter har byggts in i redskapen och dessa måste hela tiden 

anpassas och utvecklas efter individen. Detta är en förutsättning för att samhället ska kunna 

utvecklas. (Säljö, 2000) 

Säljö (2000) skriver att redskapen medierar verkligheten. Med mediering menas att individen 

hanterar sin omvärld med hjälp av redskap. Det är med hjälp av resurser och samspel med andra 

i kollektiva sammanhang som individen kan utnyttja de begränsade medfödda resurserna. Det 

är därmed genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och återskapas vilket är 

en central den inom det sociokulturella perspektivet. 

3.1.3 Kultur och kommunikation 

Säljö (2000) skriver om kultur och kommunikation och anser att individen lär sig genom att få 

kommunicera med andra. Det sätt som individen tänker, agerar, kommunicerar och uppfattar 

världen på handlar om sociala och kulturella erfarenheter. Individens förmåga att kommunicera 

är en medfödd och biologisk faktor. Redan som barn är individen i behov av mänsklig kontakt 

för att kunna överleva vilket sedan utvecklas genom sociala interaktioner. Den sociala 

interaktionen är i sin tur beroende av de sociala förhållandena i samhället. Även om biologiska 

faktorer, exempelvis gener, spelar in är kommunikation det centrala när det kommer till lärande. 

Det är genom att begreppsliggöra tankar, händelser och handlingar som individen skapar 

mening och erfarenheter. Det är även det sätt som individen byter kunskap och information på. 

Kulturen definieras som den värld individen har skapat för sig själv. Inom en kultur utvecklar 

och delar individen tankar, idéer, värderingar och kunskaper. Artefakter är en del av kulturen 

och en produkt av individens erfarenheter som denne kommit att skapa i ett specifikt syfte. I 

och med att individen utvecklas, utvecklas även dennes tankar och intellektuella kunskaper. 

Artefakter är vad som möjliggör att individen agerar på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

(Säljö, 2000) 

Det sätt som individen uppfattar världen på beror till stor del på de sociala och kulturella 

omständigheterna vilket förs vidare genom kommunikation. Kommunikation kan beskrivas 

som länken mellan kultur och det sätt som individen tänker. Det är genom ett socialt deltagande 

som individen lär sig. Det sätt som individen tänker och agerar på möts i en interaktion som 

denne använder sig av för att förstå och kommunicera med en annan individ vid ett framtida 

tillfälle. (Säljö, 2000) 
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Enligt Säljö (2000) är redskapen som ingår i kulturen både intellektuella och praktiska. Han 

belyser att de intellektuella redskapen är vad som möjliggör att individen kan hantera praktiska 

problem. Ett exempel på detta är att i och med att individen lärt sig läsa har denne möjligheten 

att ta till sig instruktioner och information vilket leder till att individen kan orientera sig i den 

fysiska världen. De praktiska redskapen är konstruerade och skapade på ett sätt som hjälper 

individen att lösa intellektuella problem. Det betyder därmed att dessa går hand i hand. 

3.1.4 Skolans roll när det kommer till lärande 

Säljö (2000) diskuterar utbildning och skolans roll när det kommer till lärande. Han belyser att 

lärandet inte kan begränsas till institutioner som skola och universitet, även om dessa är viktiga 

komponenter. Dessa institutioner är begränsade till deras regler och förutsättningar när det 

kommer till hur kunskap förmedlas. Kunskap kan inte begränsas till en situation eller metod, 

vilket är en uppfattning om hur det vanligtvis ser ut i en skolmiljö där läraren är den som 

förmedlar kunskap. Det som sker inom skolan är en uppfattning som skapats av skolan. Det 

finns därmed en viss pedagogik i vardagliga situationer, exempelvis bland vänner och familj, 

och dessa har ofta mer värde än den som finns inom skolans värld. Vidare är kunskap någonting 

som hela tiden skapas och återskapas och har därmed en betydelse för samhällets utveckling. 

Enligt Säljö (2000) kan individen inte undkomma att lära sig. Han anser att 

inlärningssvårigheter inom skolan snarare handlar om de regler för kommunikation som skolan 

erbjuder och att dessa inte är anpassade efter alla individer. Även om skolan har lyckats med 

sin uppgift att förmedla kunskap är det även skolan som har kommit att skapa en uppfattning 

om att vissa individer har svårare att lära sig än andra. Med tanke på att lärandet enligt det 

sociokulturella perspektivet är ett resultat av varje interaktion går lärande inte enbart att koppla 

till de regler och förutsättning som finns inom skolan. Vidare kan skolan ses som en historisk 

kontext och det finns en långvarig kommunikativ tradition gällande hur individer interagerar 

med varandra. Detta betyder att dessa traditioner är så djupt inrotade att de uppfattas som de 

enda möjliga. 

4 METOD 

I detta avsnitt kommer val av forskningsmetod, urval, tillvägagångssätt, dataanalys, 

tillförlitlighet samt etiska principer att presenteras. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är den kvalitativa forskningsmetoden kontextuell. Det 

betyder att metoden är beroende av sammanhanget. Utifrån vårt syfte var vi intresserade av att 

undersöka hur informanterna upplevde fenomenet. Vi ville ge informanterna möjligheten att 
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tala fritt om ämnet som studerats. Detta för att få en ökad förståelse för deras perspektiv, vilket 

i sin tur bidrog till en förståelse för oss skribenter bakom studien (Bryman, 2018). Intervjuer 

gav oss skribenter möjligheten till en helhetsbild av deras upplevelser. 

Genom att intervjua informanterna fick vi en helhetsbild. Vi valde att använda oss av intervjuer 

då dessa är djupgående och därmed framförde de individuella subjektiviteter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vidare ansåg vi intervjuer som en rimlig metod i och med att dessa inte var 

tidskrävande vilket sparar på både tid och pengar (Ahrne & Svensson, 2013). Vi hade även i 

åtanke att det inte fanns tillräckligt med forskning om det här fenomenet och ville därmed bidra 

till en teoriutvecklande ansats snarare än teoriprövande. 

Bryman (2018) skriver om induktiv syn och menar att detta är någonting som förekommer inom 

kvalitativ forskning. Detta då kvalitativ forskning genererar informationen som forskaren fått 

från praktiken och drar slutsatser utifrån det som studerats. 

4.1.1 Urval 

Enligt Denscombe (2018) innebär ett ändamålsenligt urval att forskaren tar kontakt med ett 

antal individer som anses vara relevanta för studien. Detta för att kunna ge bästa möjliga 

förklaring. Med stöd av Denscombe (2018) valde vi att göra ett ändamålurval då vi riktade in 

oss på att studera erfarenheten hos studenterna som deltog i vår studie. Vidare gjordes urvalet 

genom ett snöbollsurval. Vi valde att fråga informanterna som vi redan hade kommit i kontakt 

med för att hitta fler individer som ansågs vara relevanta för vår studie. Bryman (2018) skriver 

om snöbollsurval och menar att författaren kommer i kontakt med en individ, informant, som 

är relevant för studien. Vidare får individen presentera författaren för andra individer som även 

de anses vara relevanta för studiens syfte. Vi valde ut åtta informanter som tillfrågades om att 

delta i vår studie varav samtliga tackade ja. Studenterna som deltog i studien bestod av fyra 

kvinnor och fyra män i åldrarna 22–29 som studerar olika program och studerat olika länge på 

högskola/universitet. Eftersom att tidigare forskning visat att de som främst använde sig av 

sociala medier var unga valde vi att inrikta oss på den målgruppen. Vi valde att inte lägga större 

vikt vid informanternas kön. Informanterna fick information om studiens syfte genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut. 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

För att komma fram till syftet genomfördes intervjuer. Till intervjuerna utformades ett 

frågeformulär (se bilaga 2) med semistrukturerade frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Denscombe (2018) skriver om semistrukturerade intervjufrågor som en flexibel 

intervjuprocess där det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett utförligare svar. Då 

syftet var att fånga individens upplevelser av fenomenet ansågs detta som en relevant metod att 

använda sig av. Intervjuerna påbörjades med ett fåtal inledningsfrågor för att göra informanten 

bekväm med situationen för att sedan beröra frågor om det fenomen som studerats. Intervjuerna 

spelades in med en mobiltelefon för att sedan transkriberas till pappersformat. Informanterna 

fick välja tid och plats för intervjun. 
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4.1.3 Dataanalys 

Efter varje intervju transkriberades materialet. Vi valde att transkribera materialet direkt efter 

genomförd intervju då de intryck och uppfattningar som uppstått fortfarande var aktuella i 

minnet (Ahrne & Svensson, 2013). Bryman (2018) skriver om transkribering och belyser det 

som en tidskrävande och utdragen process, men då vi inte ville bli distraherade av att behöva 

anteckna under intervjuerna valde vi att göra det. För att bibehålla informanternas anonymitet 

har alla namn har tagits bort och istället ersatts av fiktiva namn. Intervjuerna transkriberades 

till pappersformat för att sedan analyseras och tolkas vilket vi först valde att göra på egen hand 

och sedan tillsammans. Detta för att sedan jämföra våra tolkningar av resultatet, vilket enligt 

Bryman (a.a.) kallas för internbedömarreliabilitet. Bortsett från mindre olikheter hade vi gjort 

liknande tolkningar av materialet. 

Då pauser och hummanden inte ansågs som relevant för studiens syfte och resultat valde vi att 

utesluta dessa (Alvehus, 2013). Det insamlade materialet kodades för att lättare kunna 

identifiera teman. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om kodning som den mest 

förekommande formen av dataanalys och belyser att kodning av ett material handlar om att hitta 

nyckelord som kopplas samman till texten. Detta underlättar för forskaren att hitta teman. Vi 

valde att koda det insamlade materialet då det lättare gav oss en överblick av det material som 

samlats in. Det sista steget i dataanalysen var att med utgångspunkt från frågeställningarna hitta 

kategorier som gav svar på dessa. 

4.2 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver att det inom kvalitativ forskning inte går att dra en sanning om det 

fenomen som studeras. Då det är individens subjektiva tolkningar av ett fenomen som studeras 

finns det mer än en potentiell sanning vilket innebär att det inte går att tillämpa reliabilitets- och 

validitetskriterier. Som en motsvarighet föreslås tillförlitlighet vilket innebär förmågan att 

kunna upprepa en studie och få samma resultat oberoende av vem som utfört studien. 

Tillförlitligheten består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att kunna styrka och konfirmera. 

4.2.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om förmågan att kunna skapa en trovärdig studie. Två krav som ställs på 

forskaren är dels att följa de riktlinjer som finns inom studien och dels att forskaren rapporterar 

resultatet till de individer som deltagit i studien. Detta för att de ska få en möjlighet att bekräfta 

att forskaren har uppfattat svaren på ett korrekt sätt (Bryman, 2018). Att följa de riktlinjer som 

gäller i en forskningsstudie i syfte att skapa en trovärdig studie var någonting som vi hade i 

åtanke under hela processen. Vi såg till att vara noga med att följa att de riktlinjer som ingår i 

en forskningsstudie. Vi har dock inte haft vidare kontakt med de studenter som deltagit i 

studien. 
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4.2.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet går att tillämpa en annan grupp eller social situation 

(Bryman, 2018). Då vi valde att studera en liten grupp individer är det svårt att tillämpa 

resultatet på en annan grupp, dock tar vi stöd av våra egna erfarenheter som visat att det finns 

positiva aspekter av att ta stöd av sociala medier i sitt lärande. Vidare hittade vi även stöd hos 

tidigare forskning som visat liknande resultat. 

4.2.3 Pålitlighet 

Med pålitlighet menas att forskaren har ett granskande synsätt gällande sin studie. Detta innebär 

att forskaren har varit noga med att redogöra en fullständig forskningsrapport. Bryman (2018) 

skriver att kollegor kan fungera som en granskare av studien. Då vi var två författare bakom 

denna studie har vi båda varit delaktiga i granskningen av studien. Vi valde att tolka resultatet 

var för sig för att sedan jämföra de tolkningar vi kommit fram till. För att kunna ta del av 

informanternas utsagor valde vi att diskutera tolkningarna för att sedan systematisera och 

bedöma de individuella svaren. Detta valde vi att göra även för att undvika olika tolkningar av 

vårt resultat. 

4.2.4 Möjligheten att kunna styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att forskaren under hela forskningsprocessen 

handlat i god tro. Med detta menas att forskarens egna åsikter, tankar och värderingar om 

fenomenet lagts åt sidan för att inte påverka det slutgiltiga resultatet (Bryman, 2018). Då vi har 

egna erfarenheter och förförståelse för det fenomen som studerats var vi noga med att inte lägga 

in våra egna åsikter och värderingar om fenomenet, exempelvis genom att hålla frågorna öppna, 

låta individerna tala fritt och hålla oss neutrala till de svar som gavs. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

För att en utveckling ska vara möjlig krävs det forskning av hög kvalité med ett intresse för 

frågor som för samhället framåt, så kallat forskningskravet. Samtidigt kräver forskning att 

samhällets individer inte kommer till skada. För att upprätthålla att individerna i vår studie inte 

kom till någon skada har vi tagit hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna: 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2019). Informanterna fick information om studiens syfte genom ett 

informationsbrev (bilaga 1) som skickades ut till informanterna. De informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Vidare fick de information om att det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och att ingen utomstående kommer att kunna ta del av datan. Slutligen fick 

informanterna information om att deras svar enbart kommer att användas i studiesyfte. 
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5 RESULTAT 

I den här delen presenteras resultatet och inledningsvis ges en beskrivning av de olika 

informanterna som deltog i studien. Samtliga namn är fiktiva. 

Liam är 22 år och studerar till beteendevetare, Winston är 29 år och studerar till samhällsvetare, 

Johanna är 23 år och studerar till byggnadsingenjör, Karin är 25 år och studerar till 

personalvetare, Sara är 23 år och studerar till beteendevetare, Emma är 25 år och studerar till 

förskolelärare, Love är 25 år och studerar till ämneslärare och Hans är 28 år och studerar till 

beteendevetare. 

5.1 Sociala mediers betydelse för individen 

Informanterna har en liknande syn på vad sociala medier har för betydelse. Enligt informanterna 

beskrivs sociala medier som ett kommunikationsmedel och det är genom dessa medier som de 

håller kontakten med vänner, familjemedlemmar och kurskamrater. 

Jag skulle säga att det är någon sorts kommunikation mellan människor och det kan ske med hjälp 

av till exempel när vi ringer eller skickar bilder där vi kommunicerar och skriver med varandra. 

(Winston) 

Det är en kreativ uppfinning som gör att man kan hålla kontakten med många samtidigt dygnet 

runt. (Love) 

Vidare visar resultatet att de väljer att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande. 

Informanterna menar att deras inställning till sociala medier är positiv och att det är någonting 

som de dagligen använder sig av. Emma berättar att hon upplever sociala medier som positiv i 

den bemärkelsen att det är någonting som både kan användas som nöje och ett hjälpmedel. De 

plattformar som de främst använder sig av är Facebook och Youtube. Sara berättar såhär om 

sociala medier: 

Det är ju ett sätt att hålla kontakten med sina vänner, bekanta och andra människor som man kanske 

inte träffar dagligen. Sen går det ju också att hitta information om andra saker. Det finns ju olika 

typer av sociala medier, men alla innefattar väl nån typ av kommunikation. (Sara) 

5.2 Sociala medier som stöd till lärande 

Informanterna menar att de använder sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande även om 

det till en början inte varit en medveten handling. Informanterna använder sig av olika sociala 

medier beroende på syftet och vilken information de söker efter. De berättar att de använder sig 

av Google för att söka efter information och begrepp. Youtube används främst för att få en 

lättare beskrivning av ämnet, exempelvis genom att kolla på bilder eller filmer. Facebook 

används främst för att kommunicera med sina kurskamrater. Informanterna nämner Google 

Drive som ett behändigt verktyg när det kommer till att skriva tentor och uppsatser. Utifrån 
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informanternas beskrivningar har vi valt att dela upp hur de använder sociala medier som stöd 

till lärande i två teman: stöd via dialog och interaktion, samt stöd via monolog och instruktion. 

5.2.1 Stöd via dialog och interaktion 

Informanterna berättar att de lär sig när de får möjligheten att kommunicera och interagera med 

andra studenter. Emma anser att interaktion är vad som möjliggör att hon får samtala och 

diskutera med någon annan och att det är någonting som sker både i det verkliga livet och på 

sociala medier. Vidare berättar samma informant att hon upplever att interaktionen på sociala 

medier skiljer sig från den på högskolan då den är mer otvungen och förutsättningslös. Emma 

förklarar det som att: 

Kommunikationen som sker på sociala medier är väldigt enkel. Jag svarar när jag känner för det 

och kan hålla mig relativt kortfattad om jag känner för det. När jag är i ett klassrum är jag tvungen 

att vara aktiv på föreläsningar eller seminarium. (Emma) 

Informanterna tar upp att kommunikationen till stor del hör ihop med diskussion. Enligt Liam 

handlar både kommunikation och diskussion om att få nya perspektiv och tolkningar på ett 

ämne eller fenomen som han är bekant med sedan tidigare. Han menar även att kommunikation 

är vad som bidrar till en diskussion. Vidare menar informanterna att ömsesidig kommunikation 

är avgörande för att ett lärande ska ske. Informanterna berättar att kommunikationen till större 

delen sker i grupp. De använder sig av både mindre och större studiegrupper på sociala medier 

där de kommunicerar, utbyter information och kunskap med varandra. Winston berättar om 

hans syn på studiegrupper: 

Studiegrupper finns ju till för att man ska kunna hålla kontakten och diskutera med varandra även efter skolan. 

Det är ett användbart i den mån att det går att slänga ut en fråga och i alla fall få ett svar tillskillnad från när man 

diskuterar med en person. Det är större chans att få svar på en fråga om man ställer den till flera. (Winston) 

Liam anser att kommunikationen på sociala medier och i verkliga livet till stor del är densamma. 

Han tar upp en skillnad och menar att det är lättare att starta konversationer på sociala medier 

och att han föredrar att använda sig av dessa då det inte är samma grupperingar där som på 

högskolan. En annan informant, Hans, menar att de han samtalar och tycker bra om i verkliga 

livet är de han väljer att diskutera med på sociala medier. Vidare berättar Hans att han anser 

sociala medier som positivt då det ger studenter som är mer tillbakadragna möjligheten att göra 

sin röst hörd. 

Det är ju bra med studiegrupper just för att alla kanske inte vågar prata på föreläsningar eller 

seminarium, men då får de ju möjligheten att prata här och ibland har det hänt att de börjat prata 

med en på skolan. (Hans) 

Winston belyser reflektion som ett resultat av lärande och menar att det är vad som kommer 

efter att ha diskuterat ett ämne tillsammans med andra. Han berättar att han innan diskussionen 

enbart har sig egna perspektiv att utgå ifrån, men efter att ha diskuterat med andra har han fått 

nya synvinklar att ta till. Det är när han får möjligheten att reflektera över en situation eller 

händelse som ett lärande sker och menar att det är först då som han får en kunskap om ämnet. 
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Det sker en reflektion där om jag får ett nytt tillägg än den informationen som jag har fått in så 

blir det ett nytt lärande. (Winston) 

Även Hans menar att diskussioner möjliggör en reflektion vilket bidrar till ett lärande. Vidare 

menar informanterna att möjligheten till kunskap, information och nya perspektiv är det 

som skiljer lärande i grupp från att lära sig på egen hand. Liam menar att flera individer bidrar 

till fler perspektiv som han sedan får en möjlighet att reflektera över när han är själv. Enligt 

Liam sker det ett lärande både när han studerar på egen hand och samarbetar med andra och 

menar att inget lärande är sämre än det andra utan att båda bidrar till ny kunskap. 

5.2.2 Stöd via monolog och instruktion 

Studien visar att informanterna använder sig av Youtube för att ta stöd i sitt lärande. De menar 

att det främst beror på att det oftast finns filmer med steg-för-steg instruktioner vilket ofta är 

mer pedagogiska än föreläsningar. Det gör att vi valt att tematisera den här användningen av 

sociala medier som stöd genom monolog och instruktion. Det handlar om att man antingen 

läser, ser eller lyssnar på andra som förklarar och instruerar utan att man egentligen interagerar 

med den som skapat videon, podden eller bloggen. Exempelvis berättar Hans att han brukar 

använda sig av Youtube för att få en bättre förståelse av de ämnen som han studerar i skolan. 

Även Winston berättar att då han inte förstår eller vill ha en djupare förståelse väljer han att ta 

stöd av Youtube. 

När jag inte förstår någonting tydligt så brukar jag använda mig av Youtube. Där fördjupar man 

sin kunskap inom den saken man studerar eller vill veta mer om. Oftast finns inte de saker jag vill 

fördjupa min förståelse i på Facebook eller Instagram på grund av bristande resurser. (Winston) 

Vidare berättar Winston att han ofta använder sig av Youtube framför kurslitteratur då han 

studerar. Han menar att han föredrar att använda sig av sociala medier framför traditionella 

verktyg (exempelvis kurslitteratur) just för att den informationen är uppdaterad, i jämförelse 

med läroböcker. Andra informanter berättar att de väljer att ta stöd av Youtube just för att de 

föredrar att söka efter ett visst begrepp eller ord framför att bläddra i kurslitteraturen. En annan 

aspekt informanterna tar upp som motivering till varför de väljer att använda sig av Youtube är 

när kurslitteraturen är på engelska och menar att det ofta finns likvärdiga videoklipp på svenska, 

alternativt med svensk undertext, vilket ger de en bättre förståelse. 

Youtube är bara mest videoklipp där de visar pedagogiskt lärande, tycker jag. Det är som till 

exempel nu när jag har metodkursen, vissa gånger när jag läser de uppgifter som jag ska ha till 

kommande föreläsning så söker jag där och får en enklare information, mer pedagogisk, genom 

att till exempel en person sitter eller står vid tavlan och pratar om det jag söker, exakt så som en 

vanlig föreläsning. (Liam) 

Informanterna berättar även att deras lärosäten erbjuder de möjligheten att kolla föreläsningar 

online och menar att det är till en stor fördel. De belyser aspekten av att kunna pausa och gå 

tillbaka vilket inte är möjligt med en föreläsning som sker i klassrum. En annan informant, 

Johanna, som studerar på distans tar upp att det är ett stöd för henne då hon inte behöver åka 

till en annan stad för att medverka på föreläsningen. 
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Eftersom att jag inte pluggar i samma stad som jag bor i underlättar det väldigt mycket för mig 

när jag kan kolla på föreläsningar online. Då kan jag även välja att kolla på föreläsningen när jag 

känner att jag har tid. (Johanna) 

5.3 Positiva aspekter av sociala medier som stöd till lärande 

5.3.1 Förutsättningslös kommunikation 

Vad gäller studiegrupper belyser informanterna att kommunikation till stor del påverkar hur bra 

eller mindre bra en studiegrupp anses vara. De menar att god och snabb kommunikation, hög 

aktivitet bland medlemmar och relevanta svar är viktiga faktorer när det kommer till hur väl de 

anser att de kan använda sig av studiegrupper som ett hjälpmedel. Studiegrupper där alla 

medlemmar får möjligheten att göra sina röster hörda är studiegrupper med ett tillåtande klimat. 

Love berättar såhär: 

Jag tycker att det är viktigt med ett tillåtande klimat i en grupp. Är det ett tillåtande klimat vågar 

alla medlemmar i gruppen ta för sig och ställa frågor. (Love) 

Informanterna berättar att kommunikation och lärande hör ihop där de nämner att 

kommunikation är en avgörande faktor om ett lärande överhuvudtaget sker eller inte. De hävdar 

att det inte enbart handlar om vad som sägs utan snarare om hur informationen kommuniceras 

till en. Liam berättar att en god kommunikation för honom innebär en ömsesidig förståelse och 

respekt för den andra individen. Informanterna i vår studie nämner att Facebook är det sociala 

nätverket de främst använder sig av just för att kommunikationen där är lättillgänglig och 

förutsättningslös. Det är på Facebook de diskuterar och hjälper varandra gällande aktuella 

ämnen, exempelvis genom att delta i studiegrupper och grupper som är relaterade till det ämne 

de studerar. Det är även på Facebook som den främsta kommunikationen mellan studenterna 

sker. Enligt en informant, Winston, tar han stöd av Facebook när det kommer till skoluppgifter 

och vidare berättar han att han tillsammans med sina kurskamrater diskuterar och tolkar det 

aktuella ämnet. På så sätt för de tillsammans fram en diskussion och förståelse. 

Ibland händer det att jag inte förstår vissa uppgifter och då ställer jag frågan till mina vänner, vi 

går i samma klass, utifrån det så tolkar vi och kommunicerar med varandra och för fram en 

förståelse och diskussion gällande det vi diskuterar om. (Winston) 

Emma berättar att hon mer eller mindre är aktiv på Facebook och anser att detta kan vara en 

förklaring till varför hon väljer att främst använda sig av Facebook för att ta stöd i sitt lärande. 

Enligt henne föredrar hon att använda sig av sociala nätverk framför de plattformar som finns 

genom skolan eftersom att de är mer lättillgängliga och högre aktivitet från henne och hennes 

kurskamrater. Emma berättar såhär: 

De flesta som jag pluggar med använder ju Facebook privat för att chatta med vänner och familj, 

så då blir det väl ganska naturligt att man väljer att använda sig av det även när det kommer till 

skolan. Skriver man någonting i kursgruppen är det alltid någon som svarar direkt till skillnad från 

när man slänger iväg samma fråga på Blackboard. (Emma)  
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Informanterna berättar att lärande skiljer sig från när de diskuterar eller samarbetar med andra 

i jämförelse med när de studerar på egen hand. Informanterna belyser då reflektion som en 

faktor. Liam berättar att det både finns likheter och skillnader mellan hur individer agerar på 

sociala medier och kulturen på skolan. Han nämner att individen har mer mod att uttrycka sig 

och skriva sådant som denne inte hade gjort i ett annat socialt sammanhang och belyser att 

spärren försvinner när individen sitter bakom skärmen. Vidare belyser han att det även finns 

likheter i och med att det sker en kommunikation med en annan individ. 

Det är utifrån vad ens egna upplevelser är… vilket är någonting man troligt, ofta inte säger i sociala 

sammanhang, ansikte mot ansikte för att man är rädd för konsekvenserna. Den spärren försvinner 

ju bakom skärmen. (Liam) 

5.3.2 Gemenskap 

Informanterna belyser att sociala medier bidrar till en gemenskap bland studenterna. Sara, som 

studerar fristående kurser, berättar att de i hennes nuvarande kurs har en väldigt bra gemenskap 

vilket hon tror beror på att de redan från första delkursen valde att starta en grupp på Facebook. 

Samma informant berättar att hon anser att detta skapar en tillhörighet som annars inte hade 

funnits. 

Det bidrar till en gemenskap som annars kanske inte hade funnits. I de här grupperna på, 

exempelvis Facebook, finns inga grupperingar som det kanske finns i skolan utan här skriver alla 

mer eller mindre. (Sara) 

Hans berättar att känslan av gemenskap i klassen har varit olika beroende på vilken kurs han 

läst. I vissa kurser har informanterna varit bekanta sedan tidigare kurser vilket bidragit till en 

bättre gemenskap. Han berättar även om en kurs där han inte kände någon kurskamrat sedan 

tidigare, men att gemenskapen var väldigt bra redan från första delkursen. Vidare berättar han 

att gemenskapen är en viktig faktor när det gäller kommunikationen på sociala medier. Han 

påpekar att det är lättare att ta kontakt med en kurskamrat på sociala medier om gemenskapen 

inom kursen är bra.  

Men i andra klasser som tex första året på psykologin var det väldigt bra och alla hade ett gott 

samspel. Trots att majoriteten i klassen var nya och jag inte hade någon relation till dom. Man kom 

in i klassen väldigt fort och relationen blev bara starkare och starkare. (Hans) 

Johanna, som studerar på annan ort, berättar att sociala medier har hjälpt henne att känna en 

gemenskap till hennes kurskamrater även fast de inte ses mer än två gånger i månaden. Vidare 

berättar hon att en stor del till att hon upplever en gemenskap är på grund av möjligheten att 

hålla kontakten med sina kurskamrater på sociala medier. Hon berättar att hon känner en större 

tillhörighet med hennes nuvarande kurskamrater än i tidigare kurser då hon inte studerade på 

annan ort och anser att sociala medier har varit en bidragande faktor till detta. 

5.3.3 Lättillgänglig och tydlig kunskap 

Informanterna belyser sociala medier som någonting positivt i den bemärkelsen att 

informationen oftast är lättillgänglig, specifik och uppdaterad. Winston menar att det alltid finns 
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till hands via mobiltelefoner och dator. Vidare berättar de att det är lätt att söka upp ett ord eller 

ett begrepp och därmed få upp all information som är relaterade till det begreppet. 

Fördelarna är ju att det finns så lättillgängligt, alltså att man bara direkt kan ta upp mobilen och få 

svar på det man vill ha svar på. Man kan ta reda på det mesta bara genom att göra det via telefonen. 

(Emma) 

Även en annan informant, Hans, berättar om de positiva aspekterna av sociala medier och 

belyser att det är lätt att hitta specifik information. 

Det är enkelt att söka efter väldigt specifik information, det finns oftast någonting om det. Sen 

huruvida informationen är hjälpsam eller inte, det får man ju bedöma själv. Man får ju ha någon 

form av källkritisk baktanke, men det går absolut att använda jättemycket sociala medier när det 

kommer till personligt lärande och utveckling. (Hans) 

5.3.4 Gemenskap leder till ett relationsskapande 

Enligt informanterna bidrar sociala medier till ett relationsskapande. De berättar att sociala 

medier skapar ett band mellan studenterna som annars inte hade funnits. En informant berättar 

att han kommit närmare sin studiekamrat där de även umgås privat och inte enbart när de 

studerar. 

Man blir ju även vänner privat eftersom att man umgås och skriver till varandra hela tiden, det här 

ju att skriver och umgås mer till mina kurskamrater än mina vänner. (Winston) 

Informanterna stöttar och hjälper varandra gällande studier, oberoende av hur deras relation ser 

ut utanför skolan. Emma berättar att hon har dyslexi och menar att hennes kurskamrater har 

varit till stor hjälp när det handlar om inlämningar, hemtentor och att förstå texter. 

På grund av min dyslexi har jag har alltid haft svårigheter kring skolan och eftersom att man inte 

får samma hjälp av lärare som det exempelvis fanns på gymnasiet har mina kurskamrater varit 

till stor hjälp där. (Emma) 

5.4 Negativa aspekter av sociala medier som stöd till lärande 

5.4.1 Distraktion 

Informanterna belyser att sociala medier bidrar till olika former av distraktion som en negativ 

aspekt. Winston berättar att han lätt kommer ifrån det han egentligen var inne och sökte efter 

och istället ägnar sig åt annat än hans studier. Även Love berättar att han lätt fastnar i sociala 

medier och glömmer bort verkligheten. En annan aspekt som samma informant tar upp är vikten 

av att kunna sålla bort information. Han berättar att enligt honom är inte all information som 

finns på sociala medier relevant ur ett lärandeperspektiv och då är det är nödvändigt att kunna 

sålla bort sådant som inte gynnar ens lärande. 

Det finns massor med nackdelar, att lägga massa tid på mycket saker som egentligen inte spelar 

någon roll överhuvudtaget. Ingenting sätter sig, utan det är någonting som vi tar in och innan vi 
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har hunnit bearbeta och processa den informationen så kommer det någonting nytt. Detta gör att 

det vi nyss lärde oss, det lärde vi oss inte, vi såg bara det och sen försvann det. (Love) 

Vidare berättar informanterna att sociala medier har en förmåga att bidra till 

koncentrationssvårigheter. Lättillgängligheten till dessa medier, att de inte aktivt behöver 

koppla upp sig för att logga in och hög aktivitet bland vänner och familj är faktorer som bidrar 

till att dessa medier distraherar de från deras studier.  

5.4.2 Trovärdig information 

Informanterna berättar om vikten av att vara källkritisk gällande den information som sprids på 

sociala medier. De menar att det är nödvändigt att hela tiden ha i åtanke att det finns en risk att 

den information som finns på internet och sociala medier inte nödvändigtvis behöver vara 

vetenskaplig eller faktabaserad. Winston berättar att då han skrev sin uppsats i sociologi var det 

viktigt att kunna styrka den information han hittat vilket han valde att göra genom att hitta andra 

källor som bekräftade informationen. 

5.4.3 Brist på delaktighet och kommunikation hämmar lärandet 

Informanterna i denna studie har varit delaktiga i studiegrupper där det antingen har varit lite 

eller ingen ömsesidig kommunikation. De belyser att dålig eller ingen kommunikation i 

studiegrupper är någonting som leder till en mindre bra studiegrupp. En av informanterna, 

Love, berättar att ett dåligt klimat kunde påverka att han inte vågade ta för sig och skriva i rädsla 

av att inte bli accepterad för de tankar och reflektioner han hade kring ämnet. De belyser även 

att inaktivitet, att undanhålla information eller inte komma med relevanta svar är faktorer som 

informanterna anser leder till en mindre bra studiegrupp. Informanterna berättar att de i dessa 

fall har valt att starta mindre studiegrupper med ett antal individer som en lösning, vilket har 

fungerat bättre för dem. 

Det är viktigt att vara aktiv och skriva i gruppen annars är det ju ingen mening med att vara med 

i en studiegrupp. (Hans) 

Vidare belyser informanterna att hierarki och osämja är faktorer som påverkar om ett lärande 

sker eller inte. Informanterna tar upp att de tidigare varit med i studiegrupper där en eller flera 

medlemmar har tagit en ledarroll och varit den som fört fram alla diskussioner. De berättar att 

de har varit delaktiga i studiegrupper där en individ har ansett sig själv som mer kunnig än 

dennes kurskamrater. Liam berättar om en situation som inträffade i en studiegrupp han tidigare 

var med i: 

En person som betraktade sig själv som den mest kunniga och då hade gruppen redan byggt upp 

en diskussion där vi bollade idéer med varandra varpå vi byggt upp någonting ganska intressant, 

sen kommer den här mer kunniga individen och säger någonting annat. Då blåste den här idéen vi 

hade byggt upp omkull och blev helt irrelevant i och med att den som ansågs som mest kunnig sa 

någonting helt annat. (Liam) 
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Sandra berättar att hon tidigare varit delaktig i en studiegrupp där en medlem inte hade velat 

samarbeta och att det därmed hade blivit en konflikt bland medlemmarna i studiegruppen. 

Situationen löste sig, men hon berättar att hon tycker att det är tråkigt med osämja i gruppen. 

5.5 Kulturen på sociala medier 

Informanterna nämner att de anser att kulturen på sociala medier till stor del är densamma som 

kulturen på skolan. Informanterna berättar att detta kan bero på att sociala medier är en naturlig 

del av individens vardag. Love tar upp att de studenter som tar för sig och är aktiva på 

föreläsningar på högskolan även är de som är aktiva på sociala medier. 

Men det tror jag inte är avgränsat till sociala medier, utan de relationerna flyttar nog in från den 

fysiska världen in på den sociala världen skulle jag tro. Det finns de som tar för sig, skriver väldigt 

mycket och det är ju oftast de som även hörs och syns mest på föreläsningarna. (Love) 

5.6 Sammanfattning av resultat 

De informanter som deltagit i denna studie ansåg att de fick stöd av sociala medier både via 

dialog och interaktion samt monolog och instruktion. De deltog i både mindre och större 

studiegrupper. Studiegrupper som informanterna främst deltagit i var på plattformen Facebook 

och chattjänsten Messenger. Vi har utifrån deras utlåtanden tolkat både positiva och negativa 

aspekter av att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande. Enligt informanterna 

var de positiva till aspekterna att informationen på sociala medier var lättillgänglig, möjligheten 

att kunna söka efter specifik information, att förutsättningslöst kunna kommunicera med sina 

kurskamrater, att det skapade en diskussion vilket i sin tur bidrog till reflektion samt en 

gemenskap och ett relationsskapande bland studenterna. De negativa aspekterna var enligt 

informanterna när studenter inte tog initiativ till att besvara frågor samt när studenter inte 

respekterade varandras åsikter vilket i sin tur ledde till ett dåligt klimat inom studiegruppen. 

6 ANALYS 

6.1 Resurser 

Resultatet av studien visade att informanterna använde sig av sociala medier för att ta stöd i sitt 

lärande, oavsett om det var medvetet eller inte. Det var på dessa medier som de höll kontakten 

med andra studenter. Informanterna nämnde att de främst använde sig av Facebook och 

Youtube. På Facebook fick de möjligheten att skapa, delta i grupper och ha en dialog med andra 

studenter. Enligt informanterna tog de stöd av plattformen Youtube. På denna plattform kunde 
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individen välja att söka på ett ord eller begrepp vilket berörde deras studier för att sedan få fram 

material, oftast i rörligt format, att studera. Informanterna ansåg att de använde sig av det som 

ett hjälpmedel för att få en djupare eller bättre förståelse för ett ämne. 

Digitala verktyg kan ses som en resurs vilket individer eller grupper använder sig för att förstå 

sin omvärld. Säljö (2000) argumenterade för att interaktionen var en viktig faktor gällande hur 

resurser skapas och återskapas. Detta var någonting som informanterna tog i vår studie då de 

tog del av andra individers bilder och filmer på sociala medier för att ta stöd i sitt lärande. Att 

ta hjälp av sociala medier i sitt lärande får stöd av Säljö (2000) som ansåg att dessa skiljer sig 

från det traditionella lärandet, exempelvis det lärande som förmedlas inom skolan. Kunskap 

kunde inte begränsas till enbart en metod eller teknik. Möjligheten att kommunicera med andra 

och skapa grupper på dessa plattformar var någonting som bidrog till en gemenskap. Vidare 

gav dessa verktyg individen möjligheten att använda sig av rörligt material vilket i sin tur bidrog 

till att individen kunde lära sig på egen hand. Att använda sig av bilder och/eller filmer för att 

ta stöd i sitt lärande är inget nytt fenomen, men teknikens utveckling har kommit att bidra till 

ett samspel mellan individ och dator. (Säljö, 2000)  

Resultatet av vår studie visade att informanterna var positiva till att använda sig av digitala 

verktyg i sitt lärande. Sociala medier bidrog till ett lättare sätt att kommunicera och interagera, 

studera material i form och bilder och videoklipp. I resultatet framkom det att informanterna 

valde att använda sig av sociala medier framför kurslitteratur och föreläsningar som skolan 

erbjuder. Att digitala verktyg har en positiv effekt på studenten får stöd av Sjödéns (2012) studie 

som visade att dessa verktyg bidrog till att informationen presenterades på fler än ett sätt vilket 

i sin tur bidrog till att dessa verktyg gav eleven en chans till ökad förståelse. En faktor som 

informanterna tog upp var att videoklipp ofta var mer pedagogiska än den undervisning som 

erbjöds inom skolan. Därmed fick de en bättre och djupare förståelse för ämnet. Enligt Liu 

(2010) har studenters användning av Youtube ökat och är tillsammans med Facebook och Wiki 

den plattform som studenter främst använder sig av. Informanterna använde sig av Facebook 

och påpekade att användandet av Facebook kunde förklaras med att det var lättillgängligt då de 

hade tillgång till det i sina mobiltelefoner. 

Mueller, Perut och Guidice (2014) gjorde en studie där resultatet visade att studenter var 

positiva till att använda sig av sociala medier i utbildningssyfte. Detta kunde förklaras med två 

faktorer: dels att studenterna redan var aktiva på dessa nätverk och dels på grund av snabb 

kommunikation. Även Sjödens (2012) visade snabb kommunikation som en avgörande faktor 

och belyste att digitala verktyg har kommit att underlätta kommunikationen mellan individer. 

6.2 Kultur och kommunikation 

I resultatet framkom det att informanterna lärde sig genom att få kommunicera med andra. 

Kommunikation, i form av diskussion och samtal, var någonting som bidrog till nya perspektiv. 

Vidare ansåg informanterna att kommunikationen på sociala medier var positivt i den 

bemärkelsen att den var förutsättningslös. Det handlade till stor del om god eller bristande av 

god kommunikation där de ansåg att god kommunikation innebar ömsesidig förståelse och 
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respekt. Det som skedde i god kommunikation med andra var att informanterna fick nya 

perspektiv och förhållningssätt till ett fenomen som de var bekant med sedan tidigare. Vidare 

bidrog god kommunikation till möjligheten att få ta del av andra individers tankar och idéer. 

Informanterna har varit delaktiga i både mindre och större studiegrupper och nämnde att det var 

ett sätt att ta del av andra individers perspektiv. Det var på dessa studiegrupper de diskuterade, 

kommunicerade och samtalade med sina kurskamrater. Informanterna berättade att 

kommunikation var en avgörande faktor när det kom till hur väl de kunde använda sig av 

studiegrupperna. Informanter nämnde att diskussion tillsammans med andra var någonting som 

bidrog till lärande och att det gav de nya perspektiv på ett fenomen som de var bekant med 

sedan tidigare. Detta får stöd av Sjödens (2012) studie som visade att en interaktion med andra 

var positivt då det bidrog till utveckling. 

Informanterna ansåg att sociala medier bidrog till en gemenskap och ett relationsskapande som 

annars inte hade funnits. Informanterna i studien tog upp relationsskapande genom sociala 

medier som en positiv aspekt. Enligt Statens medieråd (2018) var sociala medier positivt då det 

ledde till en gemenskap bland studenterna. Detta då de fick möjligheten att diskutera och 

kommunicera med andra. Vikten av kommunikation var någonting som informanterna tog upp 

som en viktig aspekt av sociala medier. Enligt Selg (2010) bidrog sociala medier till en bättre 

relation mellan eleverna med förutsättningen att det fanns en hög aktivitetsnivå. 

Säljö (2000) beskrev kommunikation som ett sätt att utbyta kunskap och information och 

belyste språket som en avgörande faktor för kommunikationen. Enligt informanterna var det 

nödvändigt att det fanns en förståelse i kommunikationen för att den skulle nå fram. De ansåg 

att en stor del av kommunikationen skedde på sociala medier i och med närheten till dessa. 

Nätverken fanns alltid till hands, exempelvis via mobiltelefoner och andra digitala verktyg. 

Säljö (2000) argumenterade för fysiska redskap och däribland artefakter. Artefakter var en del 

av kulturen och det var genom dessa som individen kommunicerade. Dessa artefakter bidrog 

till att individen kunde kommunicera på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Att artefakter 

var någonting som underlättade kommunikationen framkom i vår studie då stor del av 

kommunikationen skedde på sociala medier. 

Vidare belyste Säljö (2000) att interaktionen var kopplad till de sociala förhållandena i 

samhället. Detta går att koppla till resultatet i vår studie som visade att sociala medier, som 

kommit att bli en stor del av den kulturen som individen befinner sig i idag, var ett 

kommunikationsmedel som informanterna använde sig av. 

6.3 Lärande 

I resultatet framkom det att informanterna ansåg att de lärde sig både på egen hand och genom 

att få interagera med andra. För att ett lärande skulle ske var diskussion och möjligheten till 

reflektion viktiga faktorer. De tog upp att reflektion var vad som kom efter att ha diskuterat 

med andra och beskrev lärande som någonting som bidrog till nya perspektiv, ny kunskap och 

information. Enligt informanterna var samspel och interaktion viktiga faktorer för att ett lärande 

skulle ske. Informanterna ansåg att lärande var ett resultat av en interaktion. Vidare belyste de 
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att lärandet kunde ske både individuellt och kollektivt. Att lärande är någonting som kan ske 

både individuellt och kollektivt får stöd av det sociokulturella perspektivet som anser att lärande 

är någonting som sker i varje interaktion med en annan individ (Säljö, 2000). 

Enligt informanterna var lärande någonting som kunde ske i alla de sociala kontexter de befann 

sig i och ansåg därmed att det inte var bundet till skolan. Informanterna belyste att institutioner 

som skolan hade som uppgift att förmedla kunskap, men att detta inte alltid behövde leda till 

ett lärande. Att lärande är någonting som sker socialt är en central aspekt inom det 

sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) argumenterar för att den kunskap som förmedlas 

av skolan inte alltid är relevant. Detta för att lärandet är begränsat till skolans förutsättningar.  

När det kom till de negativa aspekterna av sociala medier tog informanterna upp bristen på 

fysisk kontakt. Enligt informanterna skedde det en annan typ av lärande när de fick möjligheten 

att befinna sig i en social kontext. Säljö (2000) argumenterade för att lärande var någonting som 

ständigt pågick och att de förutsättningar som krävdes för att ett lärande skulle ske fanns i alla 

kontexter. Vidare belyste han att syftet att förmedla kunskap inte var nödvändig för att ett 

lärande skulle ske. Detta var någonting som informanterna i vår studie tog upp och ansåg att 

det skedde ett lärande, oavsett om det var medvetet eller inte, när de fick möjligheten att vara 

uppkopplade på deras sociala medier. 

En annan negativ aspekt som informanterna tog upp var obalans och makt i studiegrupper. De 

tog upp att det fanns en risk för hierarki i studiegrupper då vissa studenter ansåg sig själva som 

mer kunniga. Säljö (2000) ansåg att kunskap kunde innebära en maktobalans och förklarade 

detta med att den individ som bar på kunskap befann sig i en maktposition. Detta då den ena 

individen var beroende av den andra individens kunskap. Detta är någonting som kan kopplas 

till vår studie där informanterna hela tiden var beroende av varandra för att få ett utbyte av 

kunskap. 

7 RESULTATDISKUSSION 

I den här delen kommer resultatdiskussionen att presenteras vilket kommer att kopplas till 

studiens frågeställningar och den tidigare forskningen som finns inom ämnet. 

Stöd genom dialog och monolog 

Informanterna i vår studie var positivt inställda till att använda sig av sociala medier och ansåg 

att det både bidrog till förmedlande och utbyte av kunskap samt att ett lärande kunde ske. En 

tidigare studie gjord av Wang, Chen och Liang (2011) visade att en majoritet av de som deltog 

i studien inte använde sig av sociala medier i studiesyfte. Detta är någonting som skiljer sig från 

resultatet i vår studie vilket visade att informanterna använde sig av sociala medier i studiesyfte. 

Informanterna använde sig dels av sociala medier för att kommunicera, diskutera och samtala 

med andra kurskamrater och dels för att ta del av information och material för att lära sig på 
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egen hand, exempelvis genom att studera videoklipp. En tidigare studie av Osharive (2015) 

visade att studenter använde sig av sociala medier för att diskutera och planera skoluppgifter 

vilket de ansåg underlättade kommunikationen. Att informanterna har använt sig av sociala 

medier i lärandesyfte kan med stöd av Statens medieråd (2018) förklaras med att individen idag 

lever i ett samhälle där sociala medier är allt mer interagerat i individens vardag. 

I en tidigare studie av Liu (2010) visade resultatet att deltagarna fann både för- och nackdelar 

med att använd sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande, beroende på hur och till va 

dessa användes. Informanterna i vår studie valde att använda sig av sociala medier då det dels 

bidrog till en gemenskap och dels att det var lättillgängligt, snabb och direkt kommunikation. 

Att sociala medier både kan ses som en tillgång och ett hinder beroende på hur det användes 

var någonting som informanterna valde att ta upp och ansåg att det bland annat kunde leda till 

distraktion och koncentrationssvårigheter. 

Även om sociala medier och användandet av digitala verktyg kan ses som ett hinder ansåg 

Skolverket (2018) att detta var någonting som behövde främjas inom skolan. Detta för att 

individen kommer att ha behov för det i framtiden i och med samhällets utveckling. 

Gemenskap och Relationer, men även bristande koncentrationsförmåga 

En tidigare studie av Badri, Nuaimi, Guang och Rashedi (2017) visade att sociala medier både 

hade en positiv och negativ påverkan på studenternas prestationer beroende på i vilket syfte de 

användes. Studien visade att sociala medier som användes i lärandesyfte var positivt. 

Informanterna i vår studie valde att använda sig av Facebook framför andra sociala medier och 

att detta berodde på att redan var uppkopplade där. En studie av Mueller, Peruta och Giudice 

(2014) visade att studenter var positiva till att använda sig av Facebook i lärandesyfte. 

Resultatet av studien visade även att de studenter som inte deltog i undervisningen på skolan 

var aktiva då dessa skedde på Facebook. Detta skulle kunna bero på att dessa studenter redan 

var aktiva på Facebook, men även på grund av möjligheten till snabb kommunikation. 

Studenterna som deltog i studien var även positiva till att använda sig av Facebook när det kom 

till att göra prov och andra uppgifter. Att använda sig av Facebook i lärandesyfte var någonting 

som informanterna ansågs vara positivt. 

Informanterna tog upp att studiegrupper var positivt i den bemärkelsen att det gav blyga 

studenter möjligheten att göra sin röst hörd. Enligt Laghi et al (2013) var blyga ungdomar mer 

förmögna att kommunicera med varandra på sociala medier, dock visade resultatet att det främst 

var negativa känslor som uttrycktes. Även Liam belyste att individer fick modet att uttrycka sig 

via sociala medier, och att det oftast var sådant som inte hade sagts i det verkliga livet vilket vi 

valde att tolka som negativa känslor. 

Enligt informanterna var digitala verktyg en fördel och någonting som de tog stöd av. En 

tidigare studie av Sjödén (2012) visade att digitala verktyg var en tillgång och att studenter som 

använde sig av dessa fick en ökad förståelse. Vidare visade studien att digitala verktyg och 

sociala medier bidrog till snabbare interaktion vilket var någonting som även framkom i vår 

studie där informanterna belyste snabb kommunikation som en fördel. 
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Informanterna nämnde lättillgängligheten till deras sociala nätverk som en fördel och 

distraktion som en nackdel. De hade lätt för att fastna i sociala medier och på så vis kom de 

ifrån deras studier. Enligt en rapport från Skolverket (2018) upplevdes digitala verktyg ofta som 

en distraktion. Att digitala verktyg kan ses som en distraktion var någonting som får stöd av en 

tidigare studie av Demirbilek och Talan (2017) som visade att de studenter som fick möjligheten 

att använda sig av sina sociala medier under studietiden hade svårare att fokusera på lektionstid. 

Informanterna tog upp att de lätt kom ifrån sökandet efter information relaterat till deras studier 

och istället började göra andra saker, som inte var relevanta för deras lärande, på sociala medier. 

Flanigans och Babchuks (2015) studie visade att studenter fick svårigheter med att fokusera på 

deras studier samtidigt som de var aktiva på deras sociala medier. Vidare ansåg informanterna 

att de ibland hade svårigheter med att skilja på information som var nödvändig för deras lärande 

och information som inte gynnade det. 

Enligt Skolverket (2018) kan sociala medier leda till att individen fick svårigheter med att skilja 

på vad som var viktigt och vad som skapade en distraktion. Skolverket (2018) skriver även att 

närhet till sociala medier kunde komma att bidra till koncentrationssvårigheter vilket Brooks 

(2015) tog upp i sin studie där resultatet visade att hög aktivitet på sociala medier bidrog till 

koncentrationssvårigheter. 

Informanterna tog upp risken för makt, hierarki och osämja som en negativ aspekt av 

studiegrupper på sociala medier. De ansåg att det fanns en risk att en eller flera studenter ansåg 

sig själva som mer kunniga i ämnet och intog en ledarroll och därmed förde samtliga 

diskussioner. Enligt Säljö (2000) kunde kunskap leda till makt i och med att en individ blev 

beroende av en annan. En tidigare studie gjord av Norman, Nordin, Din, Ally och Dogan (2015) 

visade att studiegrupper på sociala medier kunde bidra till att det skapades en obalans bland 

medlemmarna. Vissa medlemmar var aktiva medlemmar och därmed tog en ledarroll medan 

andra var passiva, men resultatet visade även att ledarrollen kunde komma att ändras på så vis 

att en annan medlem tog över den. 

I en studie gjord av Backman Löfgren (2012) visade resultatet att de studenter som använde sig 

av sociala medier för att hitta information riskerade att tappa sin förmåga till kritiskt tänkande. 

Detta är någonting som delvis motsätts av det som informanterna berättade i vår studie då de 

själva hade kunskap om detta problem. De belyste att information som fanns på sociala medier 

inte var relevant och då var det viktigt att kunna skilja på sådant som var relevant och sådant 

som var mindre relevant. Vidare berättade de att detta kunde vara negativt då detta i vissa fall 

bidrog till ett lärande då ingenting fastnade. Statens medieråd (2018) belyste 

informationströtthet som en negativ aspekt av sociala medier och skrev att sociala medier kunde 

bidra till att individer fick svårigheter att skilja på vad som var viktig gentemot onödig 

information. 

Sociala medier som alternativa vägar till lärande och bildning 

Att sociala medier hade en positiv påverkan på relationer i jämförelse med den traditionella 

undervisningen var någonting som framkom i vår studie där informanterna tog upp att sociala 

medier bidrog till ett relationsskapande. Detta får stöd av tidigare studier som visade att sociala 
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medier var ett effektivt sätt att skapa nya och bibehålla relationer (Selg, 2010; Briones, Fisher 

& Jin, 2011). 

Vidare berättade informanterna att sociala medier bidrog till att de vågade ta kontakt med 

varandra även utanför de sociala nätverken, vilket får stöd av en tidigare studie av Krutka och 

Carpenter (2016) som visade att interaktion på sociala medier var positivt då detta bidrog till 

att studenter vågade interagera med varandra i verkliga livet. Interaktion, i form av digital 

kommunikation, var en avgörande faktor för informanterna. Informanterna belyste att brist på 

ömsesidig kommunikation på sociala medier var någonting som påverkade hur de valde att 

interagera med varandra i verkliga livet. Informanterna i vår studie valde att använda sig av 

sociala medier till sitt lärande, istället för traditionella verktyg, vilket med stöd av Säljö (2000) 

kunde förklaras med att individen hela tiden tar till sig nya resurser i samband med att samhället 

utvecklas. 

Enligt informanterna var sociala medier positivt när det kom till att hämta informanterna och 

utbyta kunskap med varandra vilket både användes i kombination med traditionella verktyg, 

men även var för sig. Att sociala medier var ett effektivt sätt att förmedla och byta kunskap på 

får stöd av Säljö (2000) som ansåg att individen använde sig av resurser för att förstå sin 

omvärld. Vidare betonade Säljö att lärande genom dessa resurser inte alltid behövde vara 

positivt utan att det till stor del berodde på i vilken riktning lärandet ledde individen. 

8 METODDISKUSSION 

Då vi var intresserade av att studera informanternas upplevelser av fenomenet, och därmed inte 

att göra en generalisering av resultatet, valde vi att använda oss av en kvalitativ metodansats. 

För att vi skulle komma åt deras individuella erfarenheter ansåg vi att denna metod var relevant 

för vår studie och tog stöd av Bryman (2018) som menar att informanternas utsagor, berättelser 

och erfarenheter är grunden för resultatet i en kvalitativ studie. 

Intervjuerna bestod av en semistrukturerad intervjuguide. Vi hade i åtanke att inte ställa ledande 

utan frågorna i intervjuguiden var öppna, icke-ledande frågor. Vi var noga med att inte lägga in 

några värderingar i deras svar, varken genom ord eller kroppsspråk. Detta för att 

intervjupersonen skulle få möjligheten att tala fritt om sina upplevelser av fenomenet som 

studerats. Frågorna ställdes inte i samma ordning till alla informanter och de fick även 

uppföljningsfrågor beroende på svaret. En nackdel vi upplevde med detta var att ett flertal 

informanter dels drog över tiden och dels att de gärna svävade ifrån ämnet. Där var det viktigt 

att vi som intervjuare tog kontroll över intervjun och gick tillbaka till ämnet vilket Bryman 

(2018) rekommenderar. Varje intervju tog mellan 40–45 minuter att genomföra bortsett från en 

som tog 22 minuter. Detta blev en begränsning för oss intervjuare då vi ansåg att den intervjun 

inte gav tillräckligt med utvecklande svar och kvalitén på intervjun blev därmed inte densamma 

som de resterande intervjuerna. Det kan dels ha berott på att individen i fråga inte hade 

tillräckligt med erfarenhet av att använda sig av sociala medier till sitt lärande och dels att det 
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var den första intervjun vi gjorde. Vi var därmed inte säkra i vår roll som intervjuare vilket kan 

ha påverkat hur bekväm intervjupersonen kände sig med situationen. Detta var någonting som 

vi hade i åtanke och tog med oss till resterande intervjuer och som ett hjälpmedel valde vi att 

skriva ner stödord inför nästkommande intervju. 

Då vi var måna om att inte bli distraherade av att behöva anteckna under tiden fick varje 

informant förfrågan om att bli inspelad varav de gav sitt godkännande. Alla inspelningar gjordes 

med mobiltelefon, vilket vi ansåg vara en bra och effektiv metod. Att spela in intervjuerna gav 

även oss möjligheten att kunna gå tillbaka och upprepa svaren som intervjupersonen givit. En 

intervju är ofta en känslig kontext, både gällande forskare och intervjuperson, men i synnerhet 

för intervjupersonen (Bryman, 2018). Detta var någonting som vi tog hänsyn till och för oss var 

det viktigt att intervjupersonen kände sig bekväm med situationen. Alla informanter som deltog 

i studien fick välja plats och tid för intervjun. Intervjuerna genomfördes på en avskild miljö på 

högskolan. 

Då en central aspekt inom en intervju är att kunna notera informanternas beteende hade det varit 

bra om båda hade varit medverkande, men då vi inte ansåg det som relevant för studiens resultat 

ansåg vi att det fungerade med att enbart en av oss höll i intervjun. Vidare valde vi att inte 

medverka båda två på intervjuerna med motiveringen att vi ville att intervjupersonen inte skulle 

känna att det var två mot en. Dock anser vi att det hade varit till vår fördel om båda hade 

medverkat vid den första intervjun. Då vi använder oss av sociala medier för att ta stöd i vårt 

lärande, och därmed har en egen uppfattning om fenomenet, var detta någonting vi hela tiden 

behövde ha i åtanke. I studien har vi även tagit stöd av pålitligheten som Bryman (2018) anser 

är att forskaren ska kunna redogöra sin studie. Detta har vi haft i åtanke under hela 

forskningsprocessen.  

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då sociala medier fortfarande är ett relativt nytt fenomen anser vi att det fortfarande finns 

mycket att utforska inom ämnet. Eftersom att vår studie fokuserade på att studera hur studenter 

väljer att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande hade det varit av intresse att 

studera hur sociala medier bidrar till ett lärande när det är lärarens initiativ att införa dessa i 

undervisningen. Det hade även varit intressant att göra en fältstudie under en längre period för 

att studera hur sociala medier påverkar individens lärande i det långa loppet. 
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10 SLUTSATS 

Informanterna i denna studie hade positiva erfarenheter av att använda sig av sociala medier för 

att ta stöd i sitt lärande. I resultatet framkom det att informanterna använde sig av sociala medier 

både som en aktiv och passiv handling. De använde sig främst av sociala medienätverken 

Facebook och Youtube som stöd. Vidare deltog informanterna i studiegrupper på sociala medier 

och det var på dessa som de diskuterade och kommunicerade med deras kurskamrater. Enligt 

informanterna var kommunikation en viktig faktor för lärandet. Detta kan i sin tur kopplas till 

det sociokulturella perspektivet som anser att individen lär sig i samspel med andra individer. 

Genom diskussion fick de nya perspektiv på ett ämne vilket gav de möjligheten till reflektion. 

Detta ansåg de bidrog till ett lärande. Enligt informanterna hade studiegrupper en positiv och 

negativ påverkan på deras lärande beroende på vilka andra studenter som deltog i studiegruppen 

där hög aktivitet bland medlemmarna var en bidragande faktor. 

Den pedagogiska relevansen finner vi i vår studie då vi valt att studera hur studenter skapar en 

bro mellan den traditionella undervisningen som sker inom skolan och de nya sätten att ta till 

sig kunskap med fokus på sociala medier. Vi valde att fokusera på sociala medier då vi anser 

att det är ett fenomen som fortfarande är relativt outforskat och tar allt större plats inom 

skolvärlden. Detta är någonting som leder oss tillbaka till det sociokulturella perspektivet som 

menar att kunskap hela tiden skapas och återskapas beroende på vilken tid och kultur som 

individen befinner sig i samtidigt som det har en betydelse för samhällets utveckling (Säljö, 

2000). Därmed har det varit av intresse att studera hur studenter förhåller sig till att ta stöd av 

sociala medier i kombination med undervisning, material och resurser som traditionellt kopplas 

ihop med lärande. 
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12 MISSIVBREV 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som just nu skriver vår kandidatuppsats i 

Pedagogik. Syftet med vår studie är att studera hur högskolestudenter använder sociala medier 

som stöd i sin utbildning och i sitt lärande för att bidra till fördjupad kunskap om detta 

förhållandevis nya fenomen. Vi är därmed intresserade av Dig som aktivt använder dig av 

sociala medier i ditt lärande och särskilt av studiegrupper på sociala medier. För att kunna ta 

del av dina erfarenheter av lärande med stöd av sociala medier kommer vi därför genomföra en 

kvalitativ intervju som vi beräknar ta ungefär 45–50 minuter. Urvalet bygger på ett snöbolls- 

och ändamålsurval. Totalt kommer sex till åtta stycken intervjuer att genomföras. För att inte 

förlora väsentlig information kommer intervjun att spelas in. Konfidentialitet och dina etiska 

rättigheter som informant är av största vikt, så vid rapportskrivningen kommer alla svar att 

kodas vilket innebär att du kommer att vara anonym. Ditt deltagande i denna studie är helt 

frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta din medverkan. 

Skulle några frågor eller funderingar förekomma är Ni alltid välkomna att kontakta oss via mejl: 

Winnie Hoque, whe15001@student.mdh.se 

Kajal Mohammadi, kmi17001@student.mdh.se 

Har du frågor eller funderingar till vår handledare kan du enklast nå honom via mejl: 

erik.hjulstrom@mdh.se 
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13 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor  

Ålder 

Kön 

Studier 

Sociala medier i relation till lärande 

Vilka sociala medier använder du dig av  

Hur definierar du sociala medier 

Beskriv dina sociala medier vanor 

Använder du dig medvetet av sociala medier för att ta stöd i ditt lärande 

Vilka sociala medier används för att ta stöd i lärandet 

Hur kan du använda sociala medier i ditt lärande 

Fördelar med att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande 

Nackdelar med att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande 

Lärande i grupp 

Sker lärandet bäst på egen hand eller i grupp 

Skillnaden mellan att lära sig på egen hand och i grupp 

Fördelar med att arbeta i grupp 

Nackdelar med att arbeta i grupp Studiegrupper på sociala medier 

Beskriv hur du upplever en bra studiegrupp 

Hur definierar du en bra/dålig studiegrupp 

I vilket syfte används studiegrupper 

Skillnader mellan större och mindre grupper 

För- och nackdelar med att använda sig av större grupper 

För- och nackdelar med att använda sig av mindre grupper 

Samspel och interaktion 

Hur upplever du samspelet mellan dig och dina kurskamrater på sociala medier 

Finns det någon kulturell skillnad på sociala medier i jämförelse till skolan 

Hur upplever du att du kan använda det stöd du får från sociala medier i dina studier 
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