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I denna studie har elevers åsikter om det sociala mediet Facebook i svenskundervisningen 

studerats. Detta har skett genom en enkätundersökning med 88 elever och kompletterades 

med två intervjuer av elever med erfarenhet av mediet i undervisningen. Informanterna hade 

en delad inställning till Facebook som lärplattform och de problem som lyftes fram rörde 

sortering och intrång i privatlivet. En övervägande majoritet var dock positiva till arbetssättet 

om det bedrevs i mindre skala som enstaka kurser eller moment. Det gick även att se 

skillnader i åsikter om och användandet av sociala medier ur ett åldersperspektiv. De äldre 

eleverna var framförallt mer aktiva på Facebook och positivt inställda till en integrering av 

mediet i svenskundervisningen. 

 
__________________________________________________________ 
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1 Inledning 
Inom många yrken har tillgången till internet och datorer varit en självklarhet. 
Genomslaget har varit något fördröjt i skolan men nu kan vi se hur IT och internet 
integreras allt mer i undervisningen. Det blir allt vanligare med konceptet ”en-till-en” 
vilket går ut på att varje elev erbjuds ett eget digitalt verktyg för disposition under 
skoltiden. Hur användandet av dessa verktyg ser ut varierar stort mellan de olika 
skolorna. Den generella idén bakom konceptet är att datorer, läsplattor eller andra 
verktyg ska ta större plats i undervisningen än tidigare. Även lärare använder sig allt 
mer av webbaserade tjänster och plattformar. Omdömesrapporteringar, 
informationsforum, arbetsinlämningar, närvarorapporter och schemaläggningar görs 
allt oftare elektroniskt. Internet har blivit ett självklart och ytterst effektivt medel för 
att nå ut till elever med information, vilket kan ske enkelt via grupper på sociala 
medier. 

Statistik från studien Svenskarna och internet (2013:2) visar att Facebook är 
det största och mest besökta sociala nätverket i dagens samhälle. Många lärare har 
integrerat elevers dagliga användande av exempelvis bloggar och forum och gjort det 
till en del av undervisningen. Lärarnas Riksförbunds f.d. ordförande Metta Fjelkner 
(2010:3) lyfter följande tankar kring internets utveckling: 

Ny teknik innebär nya möjligheter vilka ska prövas och nyttjas men också utvecklas och 

användas på bästa sätt. Det innebär också utmaningar. Vårt förhållningssätt till de sociala 

medierna kräver eftertanke kring vilken typ av gränsdragning som behövs för att 

upprätthålla elever och lärares integritet och privata sfär.   

Många kan ha en motvilja till detta arbetssätt, lärare som elev, och känner sig 
obekväma på det digitala forumet och den tunna gränsen till privatlivet. Även om 
man kan ställa sig frågande till baksidan av internet och de populära nätverken bör 
även dess möjligheter utforskas. Hur kan Facebook lyfta undervisningen i rollen som 
en lärplattform? Hur ser elever på detta arbetssätt? 

De sociala medierna kan förväntas att fortsätta växa explosionsartat under 
denna men även kommande generation av lärare. Jag vill undersöka hur eleverna ser 
på användandet av det sociala mediet Facebook som en del i undervisningen och 
vilka funktioner mediet kan fylla. Att utforska nya sätt att nå elever och uppmuntra 
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lärande är viktigt för att utveckla undervisningen. Med detta arbete vill jag bidra med 
ny kunskap till forskningen om skolan, internet, kommunikation och lärande.   
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2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever ser på 
användandet av Facebook som en lärplattform i förhållande till den skolan 
tillhandahåller och vilka funktioner de anser att mediet fyller eller skulle kunna fylla i 
svenskundervisningen.  

För att besvara syftet med större tydlighet har jag ställt upp tre frågeställningar: 

• Hur förhåller sig elever till att använda Facebook som en lärplattform inom 
undervisningen i svenska? Hur ses detta i förhållande till den skolbaserade 
plattformen Fronter?  

• Vilka funktioner anser elever att Facebook fyller och/eller skulle kunna fylla i 
undervisningen i svenska?  

• Skiljer sig elevernas attityder till Facebook sett ur ett åldersperspektiv?  

2.1 Avgränsning 
Sociala medier är ett mycket stort område och innefattar bland annat Instagram, 
Twitter, wiki-sidor och bloggar. För att hålla mig inom ramarna för detta 
examensarbete, både tidsmässigt och i omfång, krävs en avgränsning. Jag har valt att 
endast undersöka Facebook i detta arbete eftersom det är det mest populära sociala 
mediet i dagens samhälle. Den största gruppen av användare är dessutom ungdomar 
i skolans senare år vilket går i linje med mitt val av undersökningsgrupp. Jag har 
även valt att endast ställa mediet i förhållande till läroplattformen Fronter eftersom 
den användes av samtliga informanter. Studien är även avgränsad till undervisningen 
i svenska.   

Jag har begränsat min undersökning till en mindre gymnasieskola med drygt 
400 elever belägen i Mellansverige. Valet har gjorts utifrån tillgänglighet och 
kontaktnätverk. Det är endast eleverna som står i fokus i detta arbete då det är deras 
tankar, åsikter och användande av Facebook i undervisningen i svenska som jag 
undersöker. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Internet har blivit en självklar del i vårt vardagliga liv och antalet användare ökar 
ständigt. Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (2013:21) har 98 % av 
den svenska befolkningen i åldrarna 16–24 år tillgång till en dator i hemmet, vilket är 
1.1 miljoner ungdomar och unga vuxna. Ser vi på gruppen av gymnasieelever så är   
87 % av dessa aktiva på sociala medier som Facebook (Lärarnas riksförbund, 
2010:9).  

Sociala medier är ett populärt ämne i tiden och förekomsten av forskning kring 
området i skolan ökar. Det grundar sig bland annat på en kombination av den större 
användningen av IT genom en-till-en projektet och läroplanernas ändrade 
kunskapssyn. Ser vi till dagens läroplaner, Gy11 och Lgr11, finner vi en 
socialkonstruktivistisk form av lärande som förutsätter att elever är aktiva och har ett 
aktivt engagemang i att söka insikt och förståelse, menar Kroksmark (2013:26). Det 
allt mer digitaliserade lärandet har startat framväxten av en ny och alternativ syn på 
kunskap och lärande. Mycket av de tidigare läroplanernas bas byggdes på Blooms 
taxonomi, ett system med kvalitetsrankning av kunskaper. Dessa benämns som de 
fyra f:en: faktakunskaper, förståelsekunskaper, färdighetskunskaper och 
förtrogenhetskunskaper. Ser vi till Gy11 (Skolverket, 2011) finner vi verben använda, 
samspela, kommunicera, lösa problem, att göra och omsätta idéer. I jämförelse är 
den nya läroplanen mer djupgående och holistisk i sin kunskapssyn.  

I sin forskning drog Kroksmark (2013:78) slutsatsen att vårt utbildningssystem 
ställts inför nya utmaningar i och med digitaliseringen. Han ställer sig frågande till 
hur lärandet kommer att gå till i framtiden och vilken kunskap som är viktig att lära 
ut i den växande virtuella skolvärlden. Internets potential inom skolan har bara 
skrapats på ytan, menar han. Denna studie är en av många andra som undersöker 
just internets och datorers potential.  

3.1 En-till-en-projektet 
Under de senaste åren har en rad direktiv på internationell nivå lett till stora 
satsningar kring datorer inom skolan. Det har främst varit av politiska skäl som 
denna utveckling tagit fart, skriver Åkerlund (2013:16), då denna teknologi som 
läromedel setts som den självklara framtiden. I många av Sveriges kommuner pågår 
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projektet en dator per elev eller även kallat en-till-en. Det har främst som syfte att 
förse alla elever på högstadiet och på gymnasiet med datorer.  

I Falkenberg uppmärksammades ett projekt kallat Falkenbergsprojektet som 
innebar att kommunen försåg alla elever på högstadiet med en egen bärbar dator. 
Projektet startades 2007 och var fullt genomfört år 2010 då även gymnasieelever 
inkluderats (Tallvid, 2010:5). Tallvid & Hallerström (2009) gjorde en studie på en av 
skolorna i kommunen och undersökte vilken inställning elever och lärare hade till att 
arbeta med datorer i undervisningen. De fann de båda grupperna mycket nöjda med 
projektet och inställningen var positiv till fortsatt arbete. Arbetssätt och webbaserade 
tjänster var dock inget som undersöktes.    

Datorn har funnits i skolan ända sedan 1980-talet. Under den första vågen av 
datorisering var det politiska argumentet att Sverige i framtiden, genom användandet 
av denna teknik, skulle kunna hävda sig som en stark nation. Det fanns även en tanke 
kring datorn som en väg till kunskap och lärande, men detta hade ingen central roll i 
det skedet. I och med dagens snabba utveckling av bredband, wi-fi, smarta mobiler, 
surfplattor och användandet av sociala medier har det öppnats nya möjligheter för 
satsningar inom skolan, menar Åkerlund (2013:16–17). I sitt arbete kom han fram till 
slutsatsen att en datoriserad skola erbjöd eleverna en större grad av 
verklighetsanknutna lektioner och skoluppgifter vilket höjde kvalitén i skolan.   

När varje elev har tillgång till en egen dator ges läraren helt andra möjligheter 
att bedriva sin undervisning och lärandet sker inte längre endast innanför skolans 
väggar. En-till-en-projektet utgör grundvalen till social mediers varande i skolan och 
att dess möjligheter utforskas (Åkerlund, 2013:16–17). Ur ett bakgrundsperspektiv är 
projektet och de stora satsningarna på datorer och internet centrala för min studie.   

3.2 Internet och den sociala dimensionen 
På samhällsnivå har internet varit tillgängligt sedan 1990-talet och utvecklingen har 
rusat framåt. Det som hände igår är redan historia, menar Dahlgren (2002:13). 
Samhället har övergått till att bli allt mer digitaliserat och datorer används i mycket 
större utsträckning som hjälpmedel. Dahlgren framhåller att det inte är internet i sig 
som lett utvecklingen till det vi har idag, det har den datamedierade 
kommunikationen gjort. Han beskriver det som att det är människans sätt att ”tänka, 
att handla, att kommunicera och umgås med varandra och som inte minst inverkar 
på hur nästan alla organisationer och institutioner fungerar” (Dahlgren, 2002:14).  
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Den sociala dimensionen som utvecklats kring internet och datorer är 
ytterligare en förändring som skolan måste förhålla sig gentemot. Åkerlund (2013:18) 
fastslår att föregångarna till denna dimension var ungdomsgenerationen. Under 00-
talet var Lunarstorm det största sociala mediet där unga människor var de överlägset 
mest aktiva användarna. Under årtiondets senare del toppade Bilddagboken listan för 
att sedan bli omsprungen av Facebook. De tidigare ungdomsdominerade sociala 
mötesplatserna blev allt mer uppblandade med vuxna människor som förut använt 
sig av internets så kallade nyttigheter såsom bankärenden, mejl och annonseringar. 
Andelen vuxna fritidsanvändare av internet steg från 62 % till 70 % på mycket kort 
tid. Åkerlund menar att interaktion och umgänge på nätet inte längre bara var ett 
ungdomsfenomen och att allt fler har fått upp ögonen för de sociala mediernas 
potential för lärande.  

3.2.1 Sociala medier 
Begreppet sociala medier kan ses som ett samlingsnamn för de forum på nätet som 
kombinerar social interaktion med teknik inom olika genrer. I dessa webbaserade 
tjänster kan individer skapa profiler inom systemet och interagera med andra 
medlemmar. Sociala medier skiljer sig således från massmedier då de grundar sig på 
tvåvägskommunikation och att innehållet är användargenererat. Utan användarna 
skulle det alltså inte finnas något innehåll (Nationalencyklopedin).  

Idag har vi en uppsjö av sociala nätverk som riktar in sig på olika grupper av 
människor och deras behov och intressen. Forum som eDarling.se fokuserar 
exempelvis på att bygga relationer mellan människor och Bilddagboken.se riktar sig 
till yngre användare som önskar bevara kontakten med sina vänner. Sedan finns det 
andra forum med exempelvis sport, livsstil, nationalitet eller andra specifika 
intressen som sin kärna.  

I Sverige har sociala medier funnits sedan slutet av 1990-talet och ökat 
explosionsartat de senaste åren (Statistiska centralbyrån, 2013:21). Det är ungdomar 
i åldrarna 16–24 år som är den mest aktiva gruppen på dessa internetforum. I och 
med olika nätverks utbredning och allt större betydelse i samhället har riktlinjer för 
hur svenska myndigheter, så som skolan, ska förhålla sig till tagits fram. I statens e-
delegation (2010:29) framgår det att myndigheter enligt förvaltningslagen ska 
tillhandahålla service till allmänheten och upprätta samarbete mellan andra 
myndigheter. Inom ramarna för detta kan sociala medier användas. Som en 
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myndighet har skolan alltså stöd enligt förvaltningslagen att använda sociala medier, 
men det finns inget krav. 

Forskningen kring sociala medier i skolan är ringa eftersom området är relativt 
nytt. Åkerlund (2013:66–69) diskuterar i sin avhandling Elever syns på nätet om 
elevers ändrade attityder och självbild genom sociala medier. På nätet ökar 
möjligheten att skapa en idealiserad identitet och de sociala medierna öppnar upp för 
exponering inför en stor publik där svagheter förminskas och styrkor lyfts fram. Det 
sker exempelvis då identiteten byggs upp på korta uppdateringar och 
ställningstaganden. I och med detta talar han även om en förskjutning där läraren 
befinner sig allt mindre i den så kallade front stage. Läraren Öström presenterar ett 
projekt som utfördes under år 2009 i en gymnasieklass där all undervisning inom ett 
ämne flyttades över till internet (Öström, 2009). Lärarens ökade tillgänglighet och 
klasskamraternas stöd var några av de positiva aspekter som lyftes fram. De negativa 
erfarenheterna från undersökningen grundade sig istället på organisationsproblem 
på mediet. Vidare talar Kroksmark (2011) om Facebook och dess genomslag i skolan i 
artikeln Lärandets stretchadhet. Webb 2.0 och en-till-en projektet står här i centrum 
när han diskuterar sociala mediers påverkan på elevers kommunikation och 
kunskapssyn. Till skillnad från Åkerlund lyfter Kroksmark fram det allt mer öppna 
lärandet och sociala mediers roll i detta. Facebook är det sociala mediet som 
behandlas i mitt arbete. På samma sätt som hos Åkerlund är det elevernas tyckande 
och upplevelser som står i fokus.  

3.2.1.1 Facebook 
Det sociala verktyget Facebook grundades för tio år sedan och är idag en av de mest 
besökta sidorna på internet. År 2008 publicerade Facebook följande inlägg på sidan: 
 
”Things were really exciting as we watched the counter move up – and down – on the 
way to 100,000,000 active users.” (Facebook.com, 28 augusti 2008) 
 
I Sverige har mer än hälften av befolkningen en profil och sett till hela världen så 
uppmättes antalet användare till 1,15 miljarder i mars 2013 (Stiftelsen för 
internetstatistik, 2013:2). Ursprungligen var tjänsten tänkt som ett sätt för 
studerande vid Harvard att kommunicera och lära känna varandra. Detta kom att 
utökas till fler universitet och spred sig till hela USA för att slutligen bli tillgänglig för 
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resten av världen. Idag är Facebook rankat som den näst mest populära webbsidan i 
världen där google håller förstaplatsen (Wikipedia).   

Så vad är Facebook för något? Först och främst är det gratis att gå med. 
Användaren registrerar sig på en profil och kan fylla i information om utbildning, 
arbeten, familj m.m. Sedan kan vänner läggas till och användaren kan ta del av 
information, dela information och kommunicera genom inlägg på loggen (går att 
liknas med en gästbok) och via meddelanden på chatten. Det finns även grupper, fan-
sidor och evenemang man kan gå med i eller starta själv. Möjligheterna är stora och 
allt fler företag börjar marknadsföra sig på detta forum (Vander Veer, 2011:1).  

Det är de sociala mediernas ökande popularitet bland ungdomar som lett till 
diskussioner och försök till anpassning av Facebook för utbildningsändamål. I 
artikeln Facebook: the New Classroom Commons? (2010:41) ställer sig läraren 
Harriet Schwartz dock frågande till om det sociala verktyget lämpar sig för 
integrering i undervisningen. Hon ser bland annat Facebook som en brobyggare som 
håller dörren öppen till hennes metaforiska arbetsrum, något som även lyfts i 
rapporten Lärare och elever online – var går gränsen? (Lärarnas riksförbund, 
2010:3). Med en allt mer digitaliserad undervisning uppkommer det nya utmaningar. 
I undersökningen gjord av LR menar många lärare att deras sociala uppdrag måste 
begränsas och att de sociala medierna aldrig får bli ett substitut för det personliga 
mötet mellan dem och eleverna.  

Den forskning och de studier som gjorts kring Facebook i skolan har haft stor 
fokus på lärares syn på mediet eller deras relation till elever på nätet. Swärd (2010) 
skriver i sin kandidatuppsats om lärares erfarenheter av att använda sociala medier i 
undervisningen. Hon drar slutsatsen att mediets fördelar överväger dess nackdelar 
men att många elever behöver tränas i att använda datorer i annat syfte än 
vardagsförströelser. Studien utfördes på en skola som inte arbetade med en-till-en-
projektet.  

Användningen av Facebook som ett pedagogiskt verktyg på högstadiet har 
Mazman & Usluels (2010) undersökt i sin studie. De kunde dra slutsatsen att sociala 
medier, ur ett elevperspektiv, lämpar sig väl som pedagogiska redskap eftersom 
eleverna besöker dem dagligen och fungerar som en motivationshöjare. De framhöll 
även att eleverna på ett naturligt sätt lärde sig att ha ett mer källkritiskt 
förhållningssätt till källor och texter i och med sitt arbete med sociala medier.  
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3.2.1.2 Lärplattform 
En lärplattform beskrivs av Paulsen (2003) som ett interaktivt program innehållande 
verktyg, funktioner och data som ska vara ett stöd för eleven i utbildningen. Tjänsten 
ska främst tillhandahålla en funktion där elever och lärare kan kommunicera, 
information hämtas och arbeten lämnas in. Fronter, FirstClass, ClassFronter och 
PingPong är några av de vanligaste plattformarna i Sverige, och Paulsen menar att 
valet av plattform är en mycket viktig process och sak att besluta om. Var skola bör se 
över vilka funktioner och tjänster just de behöver. 

Enligt forskare har sociala mediers betydelse i skolverksamheten växt i takt med 
användandet av lärplattformar (Åkerlund, 2013:22). Trots förbättringar av skolans 
program har många medier sprungit om tjänsterna eftersom de stimulerar till 
interaktion och kommunikation på ett mer utvecklat vis. I en studie av Lampe, Wohn, 
Vitak, Ellison & Wash (2011:8) undersöktes det icke lärarstyrda användandet av 
Facebook som en lärplattform. Resultatet visade att de elever som var mest aktiva på 
mediet och hade flest vänner var mer benägna att använda det i sina studier. Vidare 
förhörde de sig om lärares åsikter kring elevers aktiviteter på Facebook och en 
problematik lyftes: ”Students would use Facebook to collaborate on an assignment in 
a way an instructor might not like” (2011:9). Flera lärare visade sig vara emot elevers 
skolrelaterade aktiviteter på mediet av denna anledning men såg positivt på en mer 
strukturerad och lärarkontrollerad användning av Facebook som ett pedagogiskt 
hjälpmedel.  
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4 Material och metod  
Sociala medier i skolan är ett ämne som har växt de senaste åren och blivit 
uppmärksammat av bland annat Medierådet (2010) och Lärarnas riksförbund 
(2010). Det har genomförts flera rikstäckande studier inom området där både elever 
och lärare svarat på enkäter. Dessa har varit mycket stora kvantitativa 
undersökningar som omfattat närmare 2000 informanter. Denna uppsats i 
förhållande till undersökningarna riktar endast in sig på elevers åsikter kring 
användandet av Facebook som lärplattform i undervisningen i svenska. Jag har också 
valt att använda mig utav en tvådelad metod. Den innebär att material har hämtats 
både igenom en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod för att besvara 
samma ämne. Denna kombination kan enligt Bryman (2002:408–411) vara 
fördelaktig i ett arbete då det täcker upp eventuella nackdelar, ger ett mer mångsidigt 
material och stärker dess fördelar. Han menar att de båda forskningsstrategierna 
dubbelkontrolleras mot varandra och ger ett mer tillförlitligt resultat. I detta arbete 
kommer det kvantitativa materialet genom en enkätundersökning för att sedan 
kompletteras med mer djupgående data ifrån intervjuer med elever som arbetar med 
Facebook i undervisningen.  

4.1 Urval 
Studien riktar sig till elever i åldrarna 16–19 år som är medlemmar på Facebook. 
Däremot behöver inte nödvändigtvis alla vara aktiva på webbsidan av dem som deltar 
i enkätundersökningen. Åsikterna från de ej aktiva kan belysa ämnet ur en annan 
vinkel och bidra med en större bredd i studien. Den huvudsakliga populationen i 
arbetet är därför gymnasieelever i åldrarna 16–19 år med en profil på Facebook.  

I början av arbetet hörde jag mig för efter klasser som kunde tänka sig att ställa 
upp i studien. Jag fick kontakt med en gymnasieskola i Mellansverige som under flera 
år arbetat med datorer och media i undervisningen. Eleverna har bland annat en 
egen dator till förfogande och arbetar aktivt med dessa i undervisningen genom olika 
program och tjänster.  

Till skolan skickades en förfrågan om klasser som var intresserade av att delta i 
en enkätstudie och intervjuer. Fem klasser ville medverka, tre i årskurs 1 och två i 
årskurs 3. Ser vi till frågeställningen ämnar den undersöka elevernas attityder och 
sedan hur dessa ter sig ur ett åldersperspektiv.  Det ideala urvalet hade bestått av 



	   	   	  

	   	   15	  

minst två klasser från varje årskurs för att få en större bredd i undersökningen kring 
attityder. Ur ett åldersperspektiv är de undersökningsgrupper som valt att delta ett 
utmärkt urval. Det sammanlagda antalet informanter skulle uppstiga till 123 stycken, 
56 i årskurs 1 och 67 i årskurs 3, men på grund av sjukdom och frånvaro vid 
undersökningstillfället blev deltagarantalet 88 stycken, 44 i varje årskurs. 

Till intervjuerna fick jag, via kontakt med lärare, svar av två elever som kunde 
tänka sig att delta. De hade tidigare arbetat med Facebook i undervisningen där 
läraren startat grupper på mediet för den aktuella kursen. Däremot hade endast en av 
eleverna haft detta upplägg inom svenskämnet. Det ideala utgångsläget hade varit om 
båda informanterna använt Facebook inom svenskan.  

4.2 Enkät 
Undersökningen gjordes i fem klasser uppdelat på två årskurser. I årskurs 1 deltog 
sammanlagt 44 elever från ett praktiskt program och ett högskoleförberedande 
program. I årskurs 3 deltog sammanlagt 44 elever ifrån tre högskoleförberedande 
program. Könsfördelningen var 43 kvinnor och 45 män. 

Innan enkätundersökningen tog sin början lämnade jag ut information till 
deltagarna om vem jag var, vad studien hade för syfte och att deras medverkan var 
frivillig och anonym. Vid dagen för genomförandet fick eleverna samma information 
igen så att de kunde ställa frågor om något var oklart. Jag fanns även med i salen när 
enkäten fylldes i för att minska bortfall eller felaktigt ifyllda svar. Några elever ville 
bland annat ha förtydligande av frågor och förstod vad som menades efter en kort 
förklaring. Undersökningen gjordes i början av lektionerna så ingen skulle stressa 
igenom frågorna. 

Enkäten delades in i tre delar. Den första bestod av bakgrundsfrågor där 
eleverna fick redogöra för könstillhörighet och årskurs. Informanternas 
könstillhörighet är dock inte relevant längre för detta arbete i och med ändring av 
inriktning. Vidare ställdes tre allmänna frågor om Facebook och sociala medier. De 
deltagare som inte hade ett konto på Facebook hänvisades till nästa del av enkäten. 
Denna lösning gjordes även om elever utan konto kunde svara på vilka andra medier 
de var aktiva på (bilaga 1, fråga 3). Min tanke med denna fråga var att endast se hur 
elevernas aktivitet på andra forum såg ut när de även rörde sig på Facebook. Den 
tredje och sista delen av enkäten behandlade Facebook i förhållande till 
lärplattformen Fronter i svenskundervisningen. På de två avslutande frågorna fick 
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eleverna möjlighet att motivera sina tankar kring funktioner på Facebook och deras 
syn på mediet som en potentiell lärplattform.  

4.2.1 Databearbetning av enkät 
När alla klasser svarat på enkäten påbörjades mitt analyserande av materialet. 
Enkäterna delades upp i två grupper utifrån informanternas årsklass och statistiken 
fördes in i en tom enkät för att jag skulle få en bättre överblick över svaren. När alla 
resultat sammanställts kunde de omsättas till procent och ställas i förhållande till 
varandra. 

4.3 Intervju  
I denna studie har jag valt att komplettera svaren från enkäterna med två 
semistrukturerade intervjuer av elever som arbetat med Facebook i skolan. Det 
innebär att jag utgått ifrån en intervjuguide. Intervjufrågorna var allmänt 
formulerade i enlighet med studiens frågeställning och följdes upp av följdfrågor med 
anknytning till elevens svar. En av intervjuerna skedde via telefon och den andra i ett 
personligt möte. Frågorna var uppdelade i två delar (se intervjufrågorna i bilaga 2). 
Den första delen bestod av grundfrågor och allmänna frågor om deltagarens 
förhållningssätt till Facebook. Den andra delen berörde hur eleven såg på mediet i 
svenskundervisningen och dess potential som en lärplattform. De två intervjuade 
hade likt deltagarna i enkäten använt Fronter som lärplattform. 

I god tid innan intervjutillfället lämnade jag ut information till deltagarna om 
vem jag var, vad studien hade för syfte och att deras medverkan var frivillig och 
anonym. Denna information upprepades sedan innan inspelningen startade och 
intervjuerna var på cirka 12 minuter.  

4.3.1 Databearbetning av intervju 
Jag bearbetade innehållet av de två intervjuerna med hjälp av inspelningsutrustning 
och de egna anteckningarna som förts. En normaliserad grovtranskribering gjordes 
av hela intervjuerna och texten placerades in under tre teman: förekomst och 
funktion, aktivitet på Facebook och lärplattform. Dessa kom att bli rubriker i 
resultatavsnittet. Vidare fintranskriberades de delar som var särskilt intressanta att 
ta upp i arbetet och kom slutligen att utgöra underlaget i den mer djupgående delen 
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av studien. Under transkriberingsprocessen tilldelades deltagarna ett alias, utan 
koppling till sitt namn, att gå under. Detta för att uppfylla konfidentialitetskravet där 
inga namn eller annan information i arbetet ska kunna härleda tillbaka till den 
enskilda individen.  

4.4 Reliabilitet och validitet  
För att uppnå god validitet ska de rätta företeelserna i en kvantitativ studie 
undersökas och i en kvalitativ studie ska dessa företeelser istället upptäckas och 
tolkas och hela forskningsprocessen ses över (Patel & Davidsson, 2003:103). När det 
kommer till studiens reliabilitet skiljer sig denna också mellan de två 
forskningsmetoderna. Genererar en fråga olika svar i en kvantitativ forskning ses 
detta som låg reliabilitet medan det inom kvalitativ forskning kan få det motsatta 
utfallet. Alan Bryman lägger stor vikt vid en undersöknings tillförlitlighet och menar 
att det kommer ur en hög reliabilitet (2002:42).  

Jag har strävat mot en stor noggrannhet. Vid enkätundersökningen försökte jag 
formulera så tydliga frågor som möjligt, lät en utomstående part kontrolläsa och jag 
närvarade vid undersökningstillfället. Informanterna var väl insatta i ämnet som 
behandlades och jag har ingen anledning att tro att de skulle ge vilseledande svar. 
Min enkätundersökning har gjorts på 88 informanter och jag är medveten om att den 
inte fullt ut kan vara representativ för samtliga i de aktuella årskullarna. 
Validitetshöjande är dock att informanterna var ifrån fem olika gymnasieprogram, 
både praktiska och högskoleförberedande. Under studiens kvalitativa del utgick jag 
från en intervjuguide och försökte vara så objektiv i min roll som möjligt. Även här 
har jag tagit hänsyn till att transkriberingen kan färgas av min egen uppfattning och 
tolkning. 

Jag har gjort mitt yttersta för att belysa hur eleverna ser på Facebook och sina 
studier och har förhoppningen om att det kan hjälpa pedagoger att få större förståelse 
av mediet i undervisningen. Däremot bör det finnas en medvetenhet om att ämnet 
snabbt kan bli inaktuellt på grund av sociala mediers ständiga förändring.  

4.5 Forskningsetiska principer  
Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ställs fyra huvudkrav kring 
individskyddet (2002:7–14). Dessa har jag tagit hänsyn till vid insamlandet av 
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material och den slutliga sammanställningen av resultatet. Redan vid starten av min 
studie var jag mycket noga med att informera deltagarna om arbetets syfte och att 
deras medverkan var frivillig. Denna information gavs skriftligt genom missivbrev 
och återkom sedan muntligt innan enkäten gavs ut eller inspelningen av intervjuerna 
gjordes. Då betonades även nyttjandekravet, det vill säga att materialet endast 
används till den angivna studien och för det angivna syftet. Alla elever som deltog var 
över 15 år och därför fanns det inget krav på att jag skulle meddela målsman om 
enkäten eller intervjuerna. Den skriftliga informationen som gavs innan studiens 
inledande var dock ändå riktad till båda parter för att inget missförstånd skulle 
uppstå. Kontaktuppgifter var också bifogade så att frågor och funderingar kunde 
besvaras. Slutligen såg jag till konfidentialitetskravet som värnar om deltagarnas 
anonymitet. För att uppfylla detta krav nämns inga namn eller annan information i 
arbetet som kan härleda tillbaka till den enskilda individen. Under 
transkriberingsprocessen tilldelades varje deltagare ett alias, utan koppling till sitt 
namn, att gå under. Vidare fick ingen obehörig tillgång till materialet under arbetets 
gång och det raderades senare vid avslutad studie. 
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5 Resultat  

5.1 Resultat av enkät 
Inledningsvis tillfrågades deltagarna om de hade en profil på Facebook. Endast 4 av 
88 svarade nej på detta men samtliga av dessa kommenterade att de tidigare varit 
aktiva på mediet. En av eleverna tillade även att denne övervägde att skapa en ny 
profil. De elever som deltagit i enkätstudien var således bekanta med Facebook och 
hade använt tjänsten i viss mån.  

Intressant för studien var att mäta hur frekvent de aktiva deltagarna besökte 
mediet. Utifrån fyra alternativ där endast ett fick kryssas i fick jag följande resultat 
som presenteras i det grupperade stapeldiagrammet nedan (diagram 1). Eleverna i år 
1 och 3 visar här på hög aktivitet på Facebook där majoriteten, 79 %, är inne en eller 
flera gånger om dagen, 9 % är inne 4–5 dagar i veckan, 4 % är inne 2–3 dagar i 
veckan och 2 % är inne 1 dag i veckan eller mer sällan.  

	  
Diagram 1: Elevers aktivitet på Facebook 	  
	  
Vi kan se att det inte finns några större skillnader mellan årskurserna annat än något 
fler dagliga besökare i årskurs 3. Får eleverna däremot fylla i de medier som de anser 
sig vara mest aktiva på skiljer sig de två grupperna åt. I tabell 1 framgår det att 
deltagarna i år 1 är betydligt mer aktiva på Instagram, 75 %, än på de andra 
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79	  %	  
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veckan	  

2-‐3	  dagar	  i	  
veckan	  

1	  dag	  i	  veckan	  
eller	  mer	  
sällan	  

medierna. År 3 verkar till skillnad från år 1 ha en mer jämn fördelning mellan de olika 
forumen. Exempelvis ser vi endast en skillnad på 12 % mellan Facebook och 
Instagram i förhållande till den procentuella skillnaden 37 % i år 1.    
 
Tabell 1: Aktivitet på olika medier 

Facebook Instagram  Twitter     Annat 

År 1               17 (38 %)      33 (75 %) 7 (15 %)         8 (18 %) 

År 3              21 (47 %)    26 (59 %)           15 (34 %)                2 (4 %)  

Total            38 (43 %) 
summa 

   59 (67 %)           22 (25 %)          10 (11 %) 

 
I nästa del av enkäten fick eleverna svara på frågor kring lärplattformen Fronter (den 
lärplattform som den aktuella skolan använder) och Facebook i undervisningen. 
Först ställer vi upp elevernas aktivitet på dessa forum bredvid varandra i två 
cirkeldiagram (diagram 2 och 3). Majoriteten av deltagarna, 86 %, loggar in på 
Fronter 1–3 dagar i veckan och två elever kommenterade att de endast besökte 
lärplattformen oftare än detta när det stundade ett prov eller en inlämning. 
Aktiviteten var betydligt högre på Facebook där en klar majoritet, 79 %, besökte sidan 
en eller flera gånger om dagen, något ingen elev gjorde på Fronter. Viktigt att nämna 
är att alla deltagare, genom de datorer skolan tillhandahållit dem, kan besöka 
lärplattformen på sin fritid och utanför skolan.   
	   	   	   	   	  

	  
Diagram	  2:	  Aktivitet	  Fronter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram	  3:	  Aktivitet	  Facebook 
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Så hur är det att arbeta med Fronter? Även om eleverna inte besökte forumet 
frekvent kan plattformen vara ytterst funktionell och enkel att använda. Deltagarna 
fick svara på frågan om hur användarvänligt de ansåg Fronter vara. I diagram 4 och 5 
redovisas resultaten och det uppstår en kluvenhet i år 3. 25 % av eleverna anser att 
Fronter är enkel/smidig att använda medan en lika stor andel, 25 %, tycker att den är 
svår/krånglig att använda. Ser vi till svaren i år 1 anser 38 % att Fronter är smidig att 
använda och endast 13 % att den är krånglig.  
 

 
Diagram 4 : Attityder till Fronter år 1             Diagram 5: Attityder till Fronter år 3 
 
Vi går vidare ser på eleverna inställning och attityd till Facebook i 
svenskundervisningen. Deltagarna gavs tre påståenden att kryssa i. Dessa kan ses i 
diagram 6. 45 elever, alltså 51 %, kunde tänka sig att utföra grupparbete eller 
samarbeta med andra elever genom mediet i svenskämnet. Flera uppgav att de redan 
använt Facebook till liknande syfte. Antalet deltagare som kunde tänka sig att dela 
skolrelaterat material till lärare eller andra elever uppgick till 43 % (38 elever). Det 
minst attraktiva påståendet, med endast 36 % av deltagarna, var att använda 
Facebook som ett kommunikationsmedel till svenskläraren. De deltagare som kunde 
tänka sig att använda Facebook till alla dessa aktiviteter var endast 10 stycken, 11 %. 
Vi bör även ha med i beräkningarna att 6 av 88 deltagare (6 %) valde att inte kryssa i 
något av alternativen.	   
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Diagram	  6:	  Till	  vad	  eleverna	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  använda	  Facebook	  
	  

Frågan	   om	   hur	   de	   tillfrågade	   elevernas	   studier	   skulle	   påverkas	   om	   svenskläraren	  

postade	   information,	   scheman,	   uppgifter,	   länkar	   m.m.	   i	   en	   skolgrupp	   på	   Facebook	  

istället	  för	  på	  Fronter	  besvarades	  av	  88	  deltagare.	  Av	  dessa	  svarade	  50	  elever	  (56	  %)	  att	  

det	   skulle	   underlätta	   studierna	   med	   all	   denna	   information	   mer	   lättillgänglig.	   En 

majoritet ansåg alltså att Facebook i svenskundervisningen hade en positiv inverkan 
och endast 7 elever, 7 %, tyckte att det skulle bli krångligt och svårt att hålla ordning. 
Av 88 deltagare kryssade 3 i alternativet annat och lämnade följande kommentarer: 
”Det skulle inkräkta på min fritid”, ”Det skulle inte fungera då allt annat på Facebook 
skulle distrahera” och ”Jag använder i stort sätt inte Facebook så det skulle bli mer 
komplicerat.”   
 

	  
Diagram	  7:	  Hur	  elevernas	  studier	  påverkas	  om	  material	  publiceras	  på	  Facebook	  
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Vidare tillfrågades eleverna om Facebook hade någon funktion eller tjänst som skulle 
underlätta deras studier i ämnet svenska. Trots en positiv inställning till mediet i 
undervisningen svarade 75 elever, 85 %, nej på detta. Av dessa hade 7 elever först 
kryssat i svaret ja för att sedan ångra sig några ord in i motiveringen. De som 
däremot svarade ja lyfte framför allt fram gruppfunktionen och dess många fördelar. 
De skrev bland annat om hur lättillgänglig information och material skulle bli, även 
via mobilen. Några utdrag presenteras nedan:   
 

Man	  kan	  bilda	  grupper	  där	  man	  lätt	  kan	  skriva	  till	  varandra.	  

Om	  man	  lägger	  upp	  en	  fil	  som	  alla	  kan	  ta	  del	  av.	  

Att	  man	  kan	  skapa	  en	  grupp	  för	  alla	  studerande	  där	  man	  delar	  material	  osv.	  

Enkelt	  att	  dela	  information	  som	  dokument.	  Lättare	  att	  få	  ner	  dem	  i	  telefonen. 

Gruppfunktionen	  så	  man	  kan	  nå	  ut	  snabbare	  med	  information.	  

 
Enkätens sista fråga var om eleverna tyckte att Facebook skulle kunna användas som 
en lärplattform likt Fronter i svenskundervisningen. I årskurs 3 svarade en klar 
majoritet ja på detta med 70 %. De som svarade nej uppgick till 29 % (se diagram 9). 
Den mest återkommande motiveringen var att de allra flesta människor var aktiva på 
Facebook och att de snabbare och enklare skulle kunna få hjälp med skolrelaterade 
saker. Två informanter svarade: ”Facebook är bland det första man kollar på 
morgonen så man skulle inte missa någon viktig information” och ”Facebook är 
enkelt att logga in på, Fronter tar sådan tid”. Flera elever lyfte åter tanken om en 
samlingspunkt för klassen och svenskläraren på mediet och ansåg att det skulle 
fungera om: ”Ja, om man har en särskild grupp där alla som går kursen samt läraren 
är med som administratör.”  

I årskurs 1 var marginalen något mindre (se diagram 8). 54 % av deltagarna 
kunde tänka sig Facebook som en lärplattform och 45 % satte sig mot förslaget. Den 
största anledningen till detta var att eleverna ville skilja på skola och fritid: ”Facebook 
är en privat grej”. Flera elever lyfte även fram det problem som skulle uppstå för de 
elever som inte hade ett konto: ”Blir det inte ett tvång för dessa att införskaffa det?”.  



	   	   	  

	   	   24	  

 
Diagram 8: Plattform? År 1                         Diagram 9: Plattform? År 3   
	  

5.2 Resultat av intervju 

5.2.1 Aktivitet på Facebook 
De två intervjuade eleverna, P1 och F1, uppgav båda att de varit aktiva på Facebook 
under 5–6 år och besökte forumet i nuläget uppskattningsvis 3–4 gånger om dagen. 
Vid frågan om de var lika aktiva nu som när de öppnade kontot var de båda överens 
om att så inte var fallet. F1 uppgav att denne numera är mer aktiv på Instagram och 
Twitter. Vad det berodde på var svalnande intresse och lockelsen av andra medier. 
Elev P1 förklarade även att Facebook ändrat karaktär:  
 

Exempel 1: Aktivitet på Facebook 

      E: Okej. Är du lika aktiv idag som när du öppnade kontot? 

      P1: Nej det är jag nog inte. De är ju mer reklam och sånt där nu, liksom videos  

           och bilder som jamen som bara läggs ut för att få gillningar. Förut var det mer  

           folk som gjorde mer uppdateringar. 

 
Eleven uttrycker sitt missnöje över att Facebook gått ifrån människor som vill dela 
sin vardag med varandra till ett ökat flöde av reklam och media med syfte att höja 

Ja:	  54	  %	  

Nej:	  45	  
%	  

Facebook	  som	  
lärplattform?	  

År	  1	  

Ja:	  70	  %	  

Nej:	  29	  
%	  

Facebook	  som	  
lärplattform?	  

År	  3	  
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den personliga statusen. P1 rör sig allt mer på andra forum där dessa faktorer är 
mindre framträdande, som Instagram.  

5.2.2 Mediets förekomst och funktion i 
svenskundervisningen 
Facebook har inte på något vis tagit över rollen som lärplattform i den undervisning 
de två intervjuade tagit del av. Det tycks som att endast en handfull med lärare 
använt sig av mediet som ett inslag i utvalda kurser. Framför allt har Facebook tjänat 
som en snabb och smidig källa för att sprida information. Båda eleverna anger att 
deras lärare publicerat information om uppgifter, läxor och prov på en sida för den 
aktuella kursen. I denna grupp har alla elever i klassen varit medlemmar och läraren 
agerat administratör. P1 nämner även en likvärdig tjänst, Informentor, som funnits 
som komplement till Fronter. Denna har nu bytts ut mot Facebook. F1 förklarade 
vidare hur de arbetat med en samhällsuppgift om en ö där de fått konstruera ett 
fiktivt samhälle och lagar. Det färdiga alstret lades sedan upp i kursgruppen på 
Facebook där de andra eleverna kunde tycka till och ge konstruktiv kritik. Ett upplägg 
som fungerat bra, tyckte F1. 

När informanterna tillfrågades om det fanns några nackdelar med mediet i 
svenskundervisningen lyfte P1 fram sin oro över det kaos som skulle uppstå.   
  

Exempel 2: Mediet i svenskundervisningen  

     E: Finns det några fördelar eller nackdelar med upplägget? 

     P1: Ja nackdelar blir väl att om man ska ha så i alla liksom ämnen blir det  

   väldigt många grupper och mycket skrivande. 

     E: Svårt att hålla ordning på. 

     P1: Ja för det är bra om man har bara några stycken liksom några lärare eller  

          kurser som man har i så de inte blir för många. Det skulle bli kaos. 

 
Informant F1 var inne på samma spår men tog även upp att vissa i klassen inte kände 
sig bekväma med att publicera sina arbeten för de andra att läsa. Eleven menade även 
att användandet av Facebook i undervisningen kunde inkräkta på deras fritid. F1 själv 
såg däremot positivt på mediets inverkan på studierna och listade två användbara 
tjänster, gruppfunktionen och chatten, som redovisas i exempel 3: 
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Exempel 3: Funktioner i mediet  

     F1: Ja men grupper är ju bra. De är ju smidigt. Då kan man ju liksom när 

        man tittar Facebook så kan man gå in där. Asså underlätta studierna? De är 

           i sådana fall chatten för då kan man prata med skol asså med andra och höra om 

           lite saker. Annars så vet ja inte. 

 
Elev F1 tog även upp ett exempel där en klasskamrat rest utomlands på semester. 
Personen fanns då tillgänglig via chattfunktionen så att skolarbetet inte stannade 
upp. Även P1 talade om chattens betydelse vid grupparbete och förklarade hur elever 
brukade skicka material till varandra för att sammanställa sitt arbete.   

5.2.3 Facebook som lärplattform i svenska 
Informanterna fick frågan om vad de tyckte om skolans lärplattform Fronter och hur 
ofta de var inloggade. Den upplevdes som enkel att använda och P1 förklarade att allt 
de gjorde lades upp där. Varje gång en ny kurs startade fanns redan all information 
och material som skulle användas samlad på ett ställe. Den tillhandahöll även 
extramaterial för de elever som ville fördjupa sig inom olika områden. 
  

Exempel 4: Fördelar med Fronter 

           P1: Som typ oftast så har dem ju för, ja vissa typ har såhär föreläsningar sen så får vi gå    

           in på Fronter och titta mer ifall vi vill läsa mer. 

  
P1 talar här gott om de fördjupningsmöjligheter som ges via plattformen men 
aktiviteten på Fronter var dock betydligt lägre än vad den var på Facebook. Att 
använda det sociala mediet som lärplattform inom svenskan ansåg däremot ingen av 
de två eleverna vara en bra idé. De båda kände att det skulle bli väldigt rörigt och F1 
menade att skolan skulle inkräkta på fritiden. Om Facebook däremot bara användes 
inom vissa kurser och moment såg de dess fördelar: 
 

Exempel 5: Facebook som lärplattform 

           E: Hur ställer du dig till att använda Facebook som en  

           lärandeplattform i svenskundervisningen? Som Fronter. Skulle den kunna fylla  

           samma funktion? 

           P1: Ja det är lite som jag sa innan att det kan bli för mycket om man har för  

           många kurser liksom på en och samma om alla ska ha Facebook. Men jag tror  
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           absolut att om man har någon kurs eller någon liksom lärare på, asså förut när  

           vi gick på grundskolan hade vi vår svenskagrupp och det fungerade ju bra. För  

           då skrev man ju som jag sa mycket om prov och läxor och lektioner.  
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6 Analys och diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever ser på användandet av det 
sociala mediet Facebook som en lärplattform i svenska och vilka funktioner tjänsten 
har och skulle kunna fylla i svenskundervisningen. Genom användandet av en 
tvådelad metod samlades data in från en enkätundersökning och två intervjuer för att 
besvara frågeställningen. Analysen är uppdelad i tre teman och följs av en 
metoddiskussion. 

6.1. Facebook som lärplattform i svenska 
Eleverna uppvisade hög aktivitet på Facebook och en övervägande majoritet rörde sig 
på mediet en eller flera gånger om dagen i båda årskullarna. De hade en positiv 
inställning till att använda forumet som lärplattform just av denna anledning och det 
faktum att det besöktes mer frekvent än den plattform skolan tillhandahöll. Däremot 
lyfte flera informanter fram att det kunde bli svårt att hålla ordning på flödet av 
information. I intervjuerna återkom samma resonemang där de båda eleverna 
menade att Facebook som lärplattform inom svenska endast skulle fungera inom 
några enstaka moment. Öström (2009) har arbetat med IKT-utveckling i 
undervisningen och hans studie visar på samma resultat. I sin enkätundersökning om 
Facebook i skolan lyfte han ett återkommande sorteringsproblem där de senast 
redigerade dokumenten lade sig först i flödet och gjorde det svårt att lokalisera andra 
inlägg och uppgifter för lärare som elev. Öström drog slutsatsen att användandet av 
öppna plattformar i undervisningen hade en positiv inverkan på elevernas 
prestationer och studier. Däremot, på grund av sorteringsproblemet, menade han att 
det fanns andra sociala medier som wiki eller bloggar vars utformning skulle gynna 
undervisningssyftet mer. Under intervjuerna fick eleverna just frågan om det fanns 
några andra medier som skulle lämpa sig bättre i svenskundervisningen än Facebook. 
Här svarade P1 att bloggar var en god idé att publicera material och nämnde även 
tjänsten Informentor (forum för skolinformation) som tidigare använts under dennes 
utbildning.   

Ett annat orosmoment hos eleverna var att Facebook skulle fungera som en 
distraktion och få en negativ effekt på studierna i svenska. I motsats till detta nämnde 
flera informanter i enkätundersökningen att de via Facebook snabbare skulle kunna 
få hjälp med skolrelaterade saker och såg forumet som en samlingspunkt för klassen. 
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Schwartz (2010:41) beskriver mediet i undervisningen som en öppen dörr in till 
lärarens kontor. Där kan eleven få vägledning, av lärare som klasskamrater, och 
ärenden lyftas inför kommande lektionstillfälle, således ett redskap för större 
delaktighet och uppmuntran till aktivt samarbete även mellan eleverna själva 
(Mazman & Usluel, 2010:445). Under intervjuerna tog informanterna upp just hur 
stor nytta de haft av kamraterna i klassen via Facebook, utanför skolan som från 
utlandet. De kunde rätta varandras texter och ge konstruktiv kritik på arbeten. 
Elevernas alster fick även en mottagare genom detta arbetssätt vilket kan vara en 
motivationshöjare i de egna studierna.   

Informanterna hade en kluven inställning till att använda Facebook som en 
lärplattform i svenskundervisningen. De som invände mot förslaget uppgav att 
skolan skulle inkräkta på deras fritid och dessutom tvinga dem som inte hade ett 
konto att bli medlemmar. Majoriteten var dock positivt inställd och såg potential i 
mediets tjänster och dessas förmågor att förbättra undervisningen. 

I ett samhälle där teknik och IT-system tar över allt mer måste vi se till 
elevernas personliga integritet. Detta är en svår aspekt i användandet av sociala 
medier i skolan. I ett beslut av regeringen ska Skolverket ”verka för en säker 
användning av IKT, skydd av den personliga integriteten och andra 
integritetsaspekter samt för en diskussion om ett kritiskt förhållningssätt till den 
information som tillgängliggörs via internetbaserade verktyg och tjänster” 
(Skolverket, 2010:15). Känner sig en elev obekväm med att dennes privata konto 
integreras i svenskundervisningen finns det en lösning på problemet. Skolverket 
(2010:16) lyfter att separata konton kan vara en väg att gå, men då skulle en stor del 
av poängen med mediet som plattform försvinna. Med dagens uppdateringar är detta 
inte nödvändigt. Genom flertalet säkerhetsinställningar på mediet kan elev som 
lärare bestämma vilken information som delas med vilka deltagare och i vilket forum. 
Den personliga integriteten skyddas.   

Attityderna till Facebook som plattform i svenskundervisningen var blandad, 
men majoriteten ställde sig ändå positiv till upplägget. Det är däremot mycket som 
talar emot arbetssättet. Även om mediet besöktes flitigt av eleverna och håller många 
goda egenskaper för samarbete mellan dessa har vi ändå sorteringsproblemet och en 
hårfin balans mellan skola och fritid. I både enkätundersökningen och under 
intervjuerna ansåg eleverna att Facebook lämpade sig bra som en arena för att dela, 
läsa och få hjälp med sina texter och frågor, men i en mindre skala. De syftade då på 
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enstaka kurser eller moment. Jag instämmer i detta och ser det sociala mediet som 
ett utmärkt redskap för att utveckla svenskundervisningen, nå elever och uppmuntra 
lärande genom andra forum. Något som däremot kan se som ett problem är att elever 
genom detta arbetssätt tvingas skapa ett konto, och därigenom stödja ett privat 
företag. Det är något som bör reflekteras kring när det kommer till användandet av 
sociala medier i undervisningen.   

6.2 Facebook och dess funktion i 
svenskundervisningen 
Ser vi till läroplanen finner vi att elever ska kunna ”använda modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Gy11:10). I 
kursplanen för svenska står det att eleverna ska få arbeta med olika typer av texter, 
använda digitala verktyg, vara källkritiska och utveckla muntlig och skriftlig 
kommunikation. Eleverna ska även ges möjlighet att värdera andra elevers texter 
vilket vi får ett bra exempel på i intervjun med informant F1. Vi fick där ta del av ett 
projekt kring en ö varpå det färdiga alstret publicerades för övriga elever att läsa och 
kommentera. Åkerlund menar att en av de största frågorna inom skolan i framtiden 
är vilka sociala interaktionsmönster som kommer att lyfta lärandet mest och att 
skapa ”ett konstruktivistiskt och utvecklande kommunicerande mellan elever” 
(2013:204–205). Han nämner att medier som Facebook och Twitter kan distrahera 
elever eller bidra med stora möjligheter till kommunikativa situationer och 
tillhandahålla hjälpmedel. Flera informanter tog upp risken för den distraktion som 
Facebook för med sig. Medan många menade att skolan gjordes lättillgänglig genom 
mediet kontrade andra med att dess tjänster kunde missbrukas. I och med satsningar 
på IKT och en-till-en-projekt kommer elever i mycket större utsträckning behöva lära 
sig att samarbeta och kommunicera digitalt. 

Facebook tillhandahåller många funktioner och tjänster till användarna som 
enkelt kan integreras i svenskundervisningen. Vid intervjuerna med P1 och F1 
nämndes chatten och gruppfunktionen som användbara redskap för stöd, 
kommunikation, gruppsamarbete och informationsspridning. I enkätundersökningen 
såg vi en liknande inställning men det var däremot få elever som kunde tänka sig att 
använda Facebook som ett medel för kommunikation med läraren. I linje med detta 
framhåller Skolverket (2010) att den digitala undervisningen aldrig får ersätta mötet 
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mellan lärare och elev. Öström (2009) tar också upp att eleverna i sin studie hade 
större benägenhet att hjälpa varandra än att fråga honom som lärare när de arbetade 
med mediet. Facebook uppmuntrade således eleverna till samarbete, kommunikation 
och aktivt deltagande i svenskundervisningen.  

Vid frågan om hur elevernas studier skulle påverkas om svenskläraren gjorde 
information, scheman och uppgifter tillgängliga på mediet svarade en majoritet att 
det skulle underlätta mycket. Facebook är ett forum som eleverna är förtrogna med 
vilket skapar trygghet och underlättar ett samarbete med lärande som mål. Hjälp och 
information blir även mer lättillgängligt och en informant påpekade att denne kunde 
nå allt ifrån mobilen till skillnad från lärplattformen Fronter. Vid en jämförelse 
mellan Fronter och Facebook framkom det att den förstnämnda var väl organiserad 
och tillhandahöll ett brett utbud av material som eleverna kunde ta del av. Däremot 
upplevdes den något krånglig och tog lång tid att logga in på. Facebook å andra sidan 
besöktes ofta och var enkel att använda, men skulle innebära problem vid 
informationshantering. Den enes svaghet verkar vara den andres styrka vilket gör de 
båda digitala verktygen ideala för att agera som komplement till varandra i 
svenskundervisningen.     

6.3 Sociala medier – åldersperspektiv  
Utvecklingen inom teknik, internet och sociala medier rör sig snabbt framåt och byter 
ständigt form och målgrupper. Det som hände igår är redan historia, menar Dahlgren 
(2002:13), vilket gör det relevant att se studiens resultat ur ett åldersperspektiv. 
Mellan de två elevgrupperna skiljer det endast två år och ändå kan vi se tydliga 
differenser. Framför allt framkom det att eleverna i årskurs 3 var väl utspridda på de 
tre största sociala medierna (Facebook, Twitter och Instagram) till skillnad från 
årskurs 1 som hade den största koncentrationen på Instagram. Studiens resultat går i 
linje med undersökningen gjord av Stiftelsen för internetinfrastruktur (2014:26–30).  

Facebook är fortfarande det populäraste nätverket i Sverige men har den 
senaste tiden sjunkit bland de yngre ungdomarna till förmån för Instagram, 
videosamtal och chattforum (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014:26–30). Detta 
skulle kunna innebära att de kommande årskullarna av elever vistas allt mindre på 
Facebook och att medier har en relativt kort livstid. När informanterna i min 
enkätundersökning tillfrågades om Facebook kunde användas som lärplattform i 
svenskundervisningen hade de i år 1 således en betydligt mer negativ inställning än 
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de i år 3. De ville i större utsträckning skilja mellan skola och fritid och påvisade att 
mediet ”är en privat grej”. Denna attityd till mediet gör det problematiskt för en 
svensklärare som vill använda Facebook i undervisningen. Informanterna var dock 
positiva till att arbeta och få information genom öppna plattformar vilket öppnar upp 
möjligheter att utforska andra webbaserade forum. En diskussion mellan lärare och 
klass om detta vore en bra utgångspunkt då åsikter skiljer sig stort mellan olika 
årsgrupper och klasser. 

6.4 Metoddiskussion  
Studien bygger på material från både kvalitativ och kvantitativ metod. Bryman 
(2002:408–411) förklarar att de båda forskningsstrategierna dubbelkontrolleras mot 
varandra, ger ett mer tillförlitligt resultat och täcker upp eventuella nackdelar hos 
varandra. Jag anser att enkätundersökningen och intervjuerna kompletterade 
varandra väl och gav mig det mångsidiga material studien behövde. Som alltid finns 
det saker som kunde ha gjorts annorlunda. Framför allt var det endast tre 
utomstående parter som läste igenom enkäten för kontroll innan studien skulle ta 
vid. En testgrupp hade varit lämpligare och bättre uppdagat avancerade ord eller 
formuleringar som kunnat gjort det svårt för deltagarna. En av klasslärarna påpekade 
exempelvis att alternativet hen borde ha funnits med där eleverna kryssade i sin 
könstillhörighet. Läraren hade helt rätt och det var en bra synpunkt som skulle ha 
höjt undersökningens validitet. När det kommer till intervjuerna var målet till en 
början att ha tre informanter men tyvärr var det endast två elever som ville ställa 
upp. Vidare gjordes en testintervju med en person i samma ålder som målgruppen för 
att kunna utveckla följdfrågor och lyckas fånga upp och spinna vidare på rätt tankar. 
Däremot var denna testperson en närstående vilket kan ha gett intervjun en felaktig 
karaktär som kanske inte gynnade förberedelserna inför den kommande 
undersökningen lika väl.           

Jag anser mig ha besvarat studiens syfte och frågeställning, tydligt redovisat 
elevernas attityder i undersökningen, diskuterat relevant forskning och begrepp, 
analyserat resultatet och fört en diskussion kring detta. Studien håller en hög 
tillförlitlighet genom ett noggrant arbete och en bredd i undersökningsgrupperna. 
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7 Avslutning och fortsatt forskning  
Studien syftade till att undersöka hur elever såg på användandet av det sociala mediet 
Facebook som en lärplattform och vilka funktioner tjänsten fyller och skulle kunna 
fylla i svenskundervisningen. I och med de pågående diskussionerna om IKT, en-till-
en-projektet och sociala mediers plats i undervisningen är studien aktuell och ytterst 
relevant. Viktigt är även att denna undersökning gjorts ur ett elevperspektiv eftersom 
det är deras utbildning som påverkas av lärarens val av undervisning.  

Användandet av en tvådelad metod (enkät och intervju) var mycket lyckat och 
lyfte fram elevernas attityder, tankar, funderingar och åsikter kring Facebook i 
svenskundervisningen. Sammanfattningsvis var elevernas inställning till Facebook i 
undervisningen och som lärplattform positiv om den bedrevs i mindre skala. 
Informanterna såg fördelar med arbetssättet och nämnde flera tjänster och 
funktioner som skulle underlätta studierna, även om den hade brister när det kom till 
sortering och till viss mån elevers integritet. Som lärare gäller det att föra en 
diskussion med klassen och tillsammans komma fram till vad som fungerar för dem. 
Eleverna tog även upp att mediet lämpade sig bäst som komplement till skolans 
lärplattform och endast skulle användas i enstaka moment eller kurser. I studien 
framkom det även att användandet av och attityden till Facebook styrdes av elevernas 
ålder. Äldre elever rörde sig mer på Facebook medan de yngre föredrog Instagram.  

Internets potential inom skolan har bara skrapats på ytan, menar Kroksmark 
(2013:78), och jag är beredd att hålla med. Hur andra sociala medier eller 
webbaserade tjänster skulle kunna komplettera och lyfta svenskundervisningen vore 
något för vidare forskning. Det är en process utan slut. I och med att teknik, medier 
och människors internetvanor ständigt förändras så blir undersökningar och 
forskning snabbt daterade. Vad är det som styr dessa förändringar och vilka 
konsekvenser får de för skolan och det sätt elever och lärare arbetar på och 
tillsammans? Hur påverkar dessa skrivandet? 
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Bilaga 1: Enkät 

	  

Om	  deltagaren	  

o 	  Tjej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o Kille	  	  	  
	  
Årskurs:____________________	  	  	  

	  
	  

Allmänna	  frågor	  om	  Facebook	  och	  sociala	  medier	  
	  
1.	  Har	  du	  en	  profil	  på	  Facebook?	  

o 	  Ja	  	  
o Nej	  	  
	  
Om	  du	  svarat	  Nej:	  Beskriv	  kort	  varför	  och	  gå	  till	  frågorna	  under	  rubriken	  Fronter	  
och	  Facebook	  i	  undervisningen.	  
	  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________	  

2.	  Hur	  ofta	  besöker	  du	  Facebook?	  Kryssa	  i	  ett	  alternativ.	  

Hej!	  
Jag	  heter	  Emelie	  Beijer	   och	   läser	  mitt	   sista	   år	  på	   lärarprogrammet	   vid	  Mälardalens	  
högskola.	   Denna	   enkätstudie	   är	   en	   del	   av	   mitt	   examensarbete	   i	   svenska	   och	   jag	  
undersöker	   hur	   ni	   elever	   ser	   på	   användandet	   av	   Facebook	   i	   svenskundervisningen	  
som	  en	  lärplattform.	  
	  
Enkäten	   genomförs	   anonymt	   där	   varken	   namn,	   program	   eller	   skola	   anges.	  
Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  grundmaterialet	  kommer	  endast	  behandlas	  av	  mig	  innan	  
det	  sammanställs.	  
	  
Undrar	  du	  över	  något?	  Räck	  upp	  en	  hand	  så	  hjälper	  jag	  dig.	  
Tack	  för	  att	  du	  vill	  delta!	  
	  

o Jag	  är	  fullt	  införstådd	  med	  att	  denna	  studie	  är	  anonym	  och	  deltagandet	  frivilligt.	  
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o 	  En	  eller	  flera	  gånger	  om	  dagen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o 	  4-‐5	  dagar	  i	  veckan	  	  	  	  
o 	  2-‐3	  dagar	  i	  veckan	  	  	  	  	  
o 	  1	  dag	  i	  veckan	  eller	  mer	  sällan	  	  	  	  

	  
3.	  Ett	  socialt	  medium	  är	  en	  mötesplats	  på	  internet	  där	  användare	  kan	  skapa	  profiler,	  
kommunicera	  och	  dela	  innehåll	  med	  varandra.	  Kryssa	  i	  de	  alternativ	  som	  du	  är	  mest	  
aktiv	  på.	  

o Facebook	  	  	  	  
o Instagram	  	  	  	  	  
o Twitter	  	  	  	  	  	  	  
o Annat	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Fronter	  och	  Facebook	  i	  undervisningen	  	  
	  
1.	  Din	  skola	  använder	  lärplattformen	  Fronter	  i	  undervisningen.	  Vilket	  påstående	  nedan	  
passar	  bäst	  in	  utifrån	  dig	  själv?	  

o Fronter	  är	  enkel/smidig	  att	  använda	  	  	  	  
o Fronter	  är	  svår/krånglig	  att	  använda	  	  	  	  
o Fronter	  är	  varken	  enkel	  eller	  svår	  att	  använda	  	  	  

	  
2.	  Hur	  ofta	  besöker	  du	  Fronter?	  	  	  

o En	  eller	  flera	  gånger	  om	  dagen	  
o 	  4-‐5	  dagar	  i	  veckan	  	  	  
o 	  2-‐3	  dagar	  i	  veckan	  	  	  	  
o 	  1	  dag	  i	  veckan	  eller	  mer	  sällan	  	  	  	  

	  
3.	  Kryssa	  i	  de	  påståenden	  nedan	  som	  stämmer	  på	  dig.	  	  
	  	  	  	  	  Du	  skulle	  kunna	  tänka	  dig	  att	  använt	  Facebook	  för	  att…	  

o …	  kommunicera	  med	  lärare	  	  	  
o …	  dela	  skolrelaterat	  material	  till	  lärare	  eller	  andra	  elever	  	  	  
o …	  utföra	  grupparbete	  eller	  samarbeta	  med	  andra	  elever	  	  	  	  
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4.	  Hur	  skulle	  dina	  studier	  påverkas	  om	  svenskläraren	  postade	  information,	  scheman,	  
uppgifter,	  länkar	  m.m.	  i	  en	  skolgrupp	  på	  Facebook	  istället	  för	  på	  Fronter?	  

o Det	  skulle	  underlätta	  mina	  studier	  	  	  	  
o Det	  skulle	  bli	  krångligt	  och	  svårt	  att	  hålla	  ordning	  	  
o Det	  skulle	  inte	  göra	  någon	  skillnad	  	  	  	  	  
o Jag	  vet	  inte	  	  	  	  
o Annat:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________	  

5.	  Har	  Facebook	  någon	  funktion	  eller	  tjänst	  som	  skulle	  underlätta	  dina	  studier	  i	  
svenska?	  

o Ja.	  	  
	  
Om	  Ja,	  vilken?	  Hur?__________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________________	  

o Nej	  	  	  	  
	  
6.	  Tycker	  du	  att	  Facebook	  skulle	  kunna	  användas	  som	  en	  lärplattform	  likt	  Fronter	  i	  
svenskundervisningen?	  

o Ja	  	  	  	  
Motivera	  kort:____________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________________	  

o Nej	  	  	  	  
Motivera	  kort:____________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________________	  

Tack	  för	  ditt	  deltagande!	  
	  
/Emelie	  Beijer	  
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Bilaga 2: Mall till intervjufrågor 
 
Allmänt 

Hur länge har du varit aktiv på Facebook? 
Uppskattningsvis hur ofta besöker du Facebook per dag eller på en vecka? 
Är du lika aktiv på mediet idag som när du öppnade kontot?  

 
Facebook i undervisningen 

Hur har ni arbetat med mediet i undervisningen? Var det under hela 
gymasietiden, i vissa kurser, vissa moment? 
                Hade ni elever ”fria tyglar” eller var läraren admin och styrde upp  
                aktiviteterna på Facebook? Hur tycker du att det har fungerat? Fanns  
                det någon för eller nackdel med upplägget? 
Finns det någon funktion eller tjänst på Facebook som har underlättat dina 
studier?  
                Vilka var dessa/ varför ha inga underlättat? Vilka funktioner och hur  
                har ni använt dem i undervisningen?  
Vilken lärplattform har ni använt er av?  
                Hur upplever du den (att använda)? Enkel, svår, smidig eller  
                något där emellan?  
Hur ställer du dig till att använda Facebook som en lärplattform i 
undervisningen?  
                Skulle skolans lärplattform vara bättre att använda? Varför/varför  
                inte? Finns det någon/några andra sociala medier som enligt dig  
                lämpar sig bättre i undervisningen eller som lärplattform? 

 
 
 
 
 


