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Abstrakt 
A large part of the daily life today means being active online and to take part in the 

interactions that occur there. The accessibility which social media brings, means that 

you can reach and be reached in several ways and there are many different ways in 

which information can be disseminated. Social media supports the learning process.  

The aim of this study is to examine how upper secondary schools students' use of social 

media and how it can be used as a tool for informal learning. Our study is based on the 

socio-cultural perspective where interaction and social cohesion is a big part. A 

quantitative survey was distributed among third year students in a secondary school. 

The results of the survey show that students use a lot of social media, that they consider 

themselves proficient in information literacy, and that it is difficult to see that informal 

learning might occur in social media. 

 

Nyckelord 
Sociala medier, Lärande, Informellt lärande, Formellt lärande, Informationskompetens, 

Informationssökning, Sociokulturellt perspektiv. 
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handledare Sara för all hjälp och engagemang.   
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1 Inledning 

Holmberg (2009, s. 57) menar att under de senaste trettio åren har det hänt stora 

förändringar i samhället, vilket beror på den utveckling som skett inom tekniken. I Selgs 

rapport Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler 

(2010, s. 7) menar han att myndighets- och företagssidan var först ut med att ta del av 

den digitala vågen som hade sin start i mitten av nittiotalet. Inte långt senare följde 

hushållen efter i samma riktning och erhöll även de egna webbsidor och e-post. Det har 

på senare år kommit till andra sätt att kommunicera och samverka via Internet, till 

exempel bloggar, Twitter, Facebook (ibid.). Inledningsvis antog man att denna 

utveckling skulle göra att människorna i samhället skulle bli isolerade och att de 

betydelsefulla nätverken skulle gå förlorade (Holmberg, 2009, s. 57f). Istället har det 

genom dessa förändringar bildats nya sätt att kommunicera med omvärlden och det har 

bildats nätverk på andra sätt (ibid.).  

 
Online activities are a growing part of many people’s lives, both engaging in 

interactive and social events on the web and, increasingly become active 

partners creating new contents. (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, & Widén-

Wulff, 2009, s. 668) 

 

Att vara aktiv på nätet och att ta del av detta samspel som sker där, har blivit en stor del 

av samhället och av människors vardag. I studien IT och digital kompetens i skolan som 

har gjorts av Kairos Future
1
 (2011, s. 4) visar på hur den nutida informationsteknologins 

framväxt har påverkat samhället på bara en kort tid. I studien visar de på hur 

användningen av internet under de senaste femton åren hos unga har ökats från noll till 

hundra procent (ibid.). 

 

I Kairos Futures (ibid., s. 8f) studie så belyser de även vikten av att det finns ett stort 

behov för rektorer och lärare när det gäller kompetensutveckling inom IT-området, just 

till att använda IT i undervisningssyfte. Här syftar studien på ett formellt lärande, och 

Karios Future (ibid., s. 10) menar på att lärarna inte uppfattar att elevernas IT 

användning och resultat förändras till det bättre, utan att IT istället skulle ersätta läraren 

så denna i sin tur åker ut. Hellström (2011, s. 88) belyser även han denna del när det 

gäller lärande och undervisning, att lärarna har problem med att se hur IT fungerar som 

ett redskap i de bitarna. Detta finns runt eleverna i deras vardag i undervisningen när det 

gäller det formella lärandet, och att skolorna skapar rätt bild av IT användningen i 

undervisningen då detta förhoppningsvis inleder/kan leda till ett informellt lärande för 

eleverna. Med den tekniken och den teknikutveckling som idag finns så skapas det 

alternativa möjligheter till att bära med sig dessa sociala medier och eleverna behöver 

inte vara fasta på en plats för att nå ut via dessa medier. Vidare menar Hellström att de 

yngre idag föds in i det samhälle som utgörs av information och kommunikation, därav 

blir dessa virtuella mötesplatser och olika verktyg för dem vardagsmat. Han menar på 

vikten av att hur “den virtuella världen är en verklig värld för eleverna” (Hellström, 

2011, s. 88) och i samband med det så skapas det ett behov av vägledning när det gäller 

informationssökningen och kommunicerandet (ibid.).  

 

Begrepp informationskompetens har Biblioteks- och informationsvetenskapen med 

intresse tagit sig an, speciellt med den användning av information vilken relaterar till ett 

utbildningssyfte (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s. 97). Forskningen inom detta 

                                                 
1 Kairos Future är ett internationellt konsult- och forskningsföretag vilket gör olika analyser till sina 

kunder.  
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ämne har en stor bredd och omfattar ett lärande som berör alla olika nivåer på 

utbildningar. Vidare påstås det för att demokratin ska finnas kvar är det av vikt att 

informationskompetens är en naturlig del av människan, där denna omfattar  både den 

vardagliga delen, yrkesrollen men även människans del i samhället (ibid., s. 98). 

 

I vår uppsats fokuserar vi på ungas användande av sociala medier och det informella 

lärande vilket sker där - ett lärande vilket vi anser inte alltid sker medvetet. Ibland talas 

det om att sociala medier har en negativ inverkan på ungdomar idag. Åkerlund 

poängterar “att idag inte tillåta, uppmuntra och lära unga att kommunicera med de 

verktyg som finns till buds är givetvis mycket kontraproduktivt om man vill att 

tonåringar skall utvecklas normalt” (Åkerlund, 2008, s. 18). Likt Åkerlund ser vi det 

istället som att man ska lära sig att hantera dessa sociala medier som ett verktyg vilket 

kan användas på flera sätt - ur flera perspektiv. Det måste finnas kunskap och 

vägledning för att få ut det som man faktiskt kan få ut av sociala medier. 

 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier är enligt Diaz (2012, s. 34) en sajt eller en internetsida där det ligger ett 

fokus på kommunikationen. De som är drivande och till stor del skapar det som 

skrivs/delas på sociala medier är användarna. Utan användare skulle sociala medier inte 

fungera. Diaz menar att när man pratar om sociala medier förknippas det vanligen till 

Facebook, vilken tillsammans med Youtube, Twitter och Wikipedia, är år 2012 de som 

är störst av sociala medier (ibid.). 

 

Enligt Åkerlund (2011, s. 28) ligger det i människans natur att vara social och det finns 

ett behov av att vara delaktig i en social samvaro. Han menar på att detta starka sociala 

behov är det som skulle kunna förklara och ligga till grund för användandet av det som 

sker i sociala medier. Åkerlund benämner sin syn på ett sociokulturellt perspektiv vilken 

han grundar i Säljös sociokulturella perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man 

till det sociala sammanhanget och till utvecklingen hos individen, att känna tillhörighet 

innebär för lärandet en drivande kraft (ibid.).  

 

Om man ser till Bibliotekslagen säger den att “Folk- och skolbiblioteken skall ägna 

särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning” (1996:1596, 9 §). Biblioteken har en viktig 

roll när det gäller hanteringen av informationsteknik vilket sociala medier är en del av. 

Dessutom har skolbiblioteken en extra viktig roll, enligt IFLA/UNESCO:S riktlinjer för 

skolbibliotek så ska “Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är 

grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna 

de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla 

sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare.” (s. 4). Här ser 

vi en koppling och en relevans för forskning inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap då sociala medier är en del av informations- och 

kunskapssamhället. Genom användningen av olika källor av information och att kunna 

använda sig utav redskap som internet samt olika söktjänster, skapas ett lärande 

(Limberg, 2013, s. 67).  

 

Inom forskningen i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap utgör fältet 

informationssökning och lärande en del av detta ämne (Limberg, Hultgren & Jarneving, 

2002, s. 13). Forskningen kring denna del är tvärvetenskaplig och berör flera områden 

och olika forskningsfrågor (ibid.). Sociala medier och lärande ser vi som en del i detta 
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ämne. Forskningen bedrivs eftersom dessa medier gör att informationsanvändningen 

och kommunikationen i samband med lärande och undervisning ser annorlunda ut idag 

(Limberg, 2013, s. 68).  

 

Chen och Bryer (2012) menar på att när skolan börjar består det formella lärandet av 19 

% av lärandet och i takt med att man kommer högre upp i utbildningen så ökar rollen 

för det informella lärandet. De menar att det informella lärande har ökat sin betydelse 

eftersom lärande kan ske var och när som helst. Vidare menar Chen och Bryer (2012) 

att vi förändrar vår syn på lärande genom sociala nätverk och även hur vi går tillväga i 

vårt arbete. Chen och Bryer (2012) tar även upp att sociala medier används lite eller inte 

alls som ett verktyg i de formella lärmiljöerna. Vidare ser de att det finns en möjlighet 

genom att använda dessa sociala medier som ett verktyg för lärande, kunde koppla ihop 

det informella lärandet med dessa formella lärmiljöer. Dunkels (2012, s. 98f) menar på 

att det informella lärandet, är kunskap som de unga har skapat på egen hand, vilket 

“skolsystemet bara kan drömma om att förmedla” (Dunkels, 2012, s. 99). Vidare 

nämner även Dunkels att skolsystemet skulle kanske kunna lära sig att uttnyttja denna 

kunskap och värdera den som viktig (ibid.). 

 

Vi har valt detta ämne då tekniken och internet finns med oss hela tiden - dygnet runt 

och det har blivit en bit som är oundviklig, en bit som man måste integrera med och 

vara delaktig i. Vi är själva aktiva i olika sociala medier och ser många fördelar med att 

vara det. Under vår utbildning har vi använt oss av sociala medier och genom dem 

kunnat utbyta information, kommunicera samt diskutera. Den lättillgänglighet vilket 

sociala medier medför, där man kan nå och nås på flertalet sätt och på de olika sätt 

information sprids, underlättar och fungerar som ett stöd och hjälp i lärandet. Diaz 

(2012, s. 49) nämner de fördelar som finns med sociala medier, vilka kan ge upphov till 

andra sätt att kommunicera på, att kunna ta del av andras åsikter och dela med sig av 

sina egna, hitta grupper där man kan diskutera med de vilka har samma intresse som en 

själv, men även ta del av de som tycker olika. 

 

Åkerlund (2008, s. 18) tar upp att det är ganska vanligt inom skolan att påstå att inget 

lärande kan ske när man chattar på nätet. Vidare menar Åkerlund (ibid.) att det finns hos 

lärare men även hos föräldrar, en rädsla för ungdomars användande av olika medier på 

nätet. Därför har det i många skolor och i hemmen införts olika regler för att kunna 

kontrollera ungdomarnas användning av dessa. Vi däremot ser det som ett verktyg som 

kan skapa samtal och diskussioner, sprida kunskap och visa på nya sätt att lära sig. Det 

ger dessutom möjligheter till samspel utanför de nätverk som finns i vår närhet. 

 

1.2 Problemformulering 

I dagens samhälle där tekniken tar mer och mer överhand är det viktigt att följa med och 

anamma dessa nya sätt. Åkerlund (2011, s. 23) lyfter fram hur den ekonomiska och 

tekniska utvecklingen har gjort att det har skett en stor utveckling av de sociala 

nätverken, men även för att tekniken ger respons mot våra mänskliga behov. I samband 

med detta menar de på hur enkelt det är med just utbytet av information. Vi ser att en 

viktig bit är att kunna använda dessa tekniska redskap. Sociala medier är ett snabbt 

växande sätt att kommunicera på och att ta del av andras kunskap och information. 

 

Denna studie har ett Biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och är 

relevant eftersom det forskas mycket inom detta fält om informationssökning och 

informationskompetens för att skapa ett lärande, och sociala medier är en plats med 

mängder av information. Genom att kunna söka, använda och bearbeta denna 
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information, vilket benämns om informationskompetens, bildas ett lärande (Limberg, 

2013, s. 68). Det informella lärandet som vi i denna uppsats fokuserar på, ser vi som en 

del av det livslånga lärandet. Forsberg (2010, s. 198) skriver om kunskapssamhället och 

hur det är förväntningar på människan att hela tiden utvecklas. Lärandet som sker i både 

informella och formella samband ses som betydelsefulla, vikten ligger inte enbart på 

den utbildning man genomgår en viss period i livet. 

 

Vi ser en lucka i forskningen i samband med det informella lärandet i sociala medier. 

De problem som framkommit i tidigare forskning kring lärandet i sociala medier 

handlar mer om det formella lärandet, hur det ser ut i skolan och undervisningen kring 

användningen av sociala medier. Problemet som vi ser det är att sociala medier inte 

alltid ses som ett sätt att hitta relevant information och skapa sig kunskap. Enligt 

Hellström (2011, s. 88) är de unga i dagens samhälle  uppväxta med virtuella världar 

och detta är för de en verklig värld. Som vuxna är det viktigt att vi lär oss ungas sätt att 

kommunicera och tänka för att kunna ta del av deras kultur. Det behövs vägledning för 

de unga hur de ska söka information och samtala i dessa virtuella miljöer (ibid.). Vi vill 

visa på vikten av ha kunskap kring dessa sociala medier och att skapa ett intresse för att 

visa att dessa kan fungerar som ett verktyg i lärandet. Genom det sociala samspel som 

sker i sociala medier, anser vi att det kan skapas lärande på andra sätt än bara det som 

sker i ett klassrum - i en skolmiljö. Samtidigt att detta informella lärandet kan göra det 

lättare för eleverna att klara det formella lärandet som sker genom undervisning i 

skolan.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka gymnasieelevers användning av sociala medier och hur de kan 

vara ett verktyg för det informella lärandet. Vi vill med vår undersökning skapa oss en 

bild kring i vilken utsträckning gymnasieelever idag använder sig utav sociala medier, 

vilken bild de har på sitt eget användande och om de anser att de kan skapa sig ett 

informellt lärande genom sociala medier. Därav har studien konstruerats av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur använder gymnasieelever sociala medier? 

 Hur ser eleverna på det lärande som sker i användandet av sociala medier?  

 Vilket samspel finns mellan informationssökning och elevers lärande via sociala 

medier?  

 Hur kan sociala medier utgöra en del av gymnasieelevers lärande?  

 

1.4 Avgränsning  

Enkätundersökningens syfte är att undersöka hur unga använder sociala medier och hur 

de ser på sitt lärande i samband med detta. Vi har inte valt att genomföra denna 

undersökning på flera gymnasieskolor utan bara på en gymnasieskola, där syftet inte är 

att undersöka hur lärare, skolbibliotekarier eller annan personal ser på det utan på hur 

eleverna ser på det. Vi ser inte till skolans initiativ till användandet av sociala medier 

utan vi ser till elevernas eget initiativ rörande användandet av sociala medier. Vi har 

valt att inte genomföra enkätundersökningen med alla elever på skolan utan bara i två 

utav klasserna. I forskning kring lärande och sociala medier finns det många områden 

att beröra. Vi har valt att inte fokusera på hur dessa sociala medier skulle kunna 

användas, utan hur de används av gymnasieelever. Vi har i vår uppsats avgränsat oss till 

hur gymnasieeleverna ser på det informella lärandet och inte hur de ser till det formella 

lärandet. 
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1.5 Disposition 

Denna uppsats inleds med en bakgrund till ämnet och därefter görs en 

problemformulering vilket leder till vårt syfte och de frågeställningar vi har valt. I delen 

efter beskrivs tidigare forskning inom områdena sociala mediers roll i det formella och 

informella lärandet, informationssökning och informationskompetens i en vidare 

bemärkelse samt avgränsat till sociala medier. Vidare följer en beskrivning på den 

teoretiska grund vi har valt, vilket är ett sociokulturellt perspektiv baserat på Dan 

Åkerlund och Roger Säljö. Efter det beskrivs den metod vi har valt för vår empiriska 

studie och hur vi har gått tillväga med utförandet. Sedan presenterar vi resultatet av det 

insamlade materialet från enkätundersökningen kring gymnasieelevers lärande i sociala 

medier. Efter resultatdelen kommer vi att sammanställa vår analys av denna, vilken görs 

med utgångspunkt i den teori vi har valt. En avslutande diskussion kring uppsatsen 

följer därefter och våra slutsatser där vi kort presenterar svaret på vår frågeställning och 

en diskussion kring möjlig fortsatt forskning. Sedan slutför vi uppsatsen med en 

sammanfattning. 

 

1.6 Definitioner 

I denna del kommer vi att förklara olika begrepp som vi kommer att använda oss av i 

vår studie. När vi benämner de elever som har medverkat i vår undersökning vill vi här 

förtydliga att vi kan använda oss utav olika benämningar på dessa, men vi menar samma 

sak. Dessa benämningar vilka eleverna går under kan vara respondenter, ungdomar eller 

gymnasieelever.  

 
1.6.1 Informellt lärande 

I tidigare litteratur gör Carlgren (1999, s. 9) förklaringen att det finns två olika 

benämningar av lärande som man använder sig av - det informella och det formella 

lärandet. Det lärande som sker i skolan är det lärande som betecknas som det formella, 

där meningen är att eleverna ska lära sig något. Det informella sker utanför en skolmiljö 

och är ett lärande som sker utan att vi egentligen reflekterar så mycket vid det. Lärandet 

är något som hela tiden sker, man brukar tala om det livslånga lärandet, och det ena 

lärandet kan påverka och stärka det andra lärandet (ibid.). 

 

Carlgren (2010, s. 202) menar att det informella och formella lärandet är något som kan 

ske både i och utanför skolan, men detta lärande sker på olika sätt. Ett formellt lärande 

är ett lärande som sker i en undervisningssituation vilken är systematiskt skapad, till 

skillnad mot ett informellt lärande. Det är inte så lätt att veta var gränsen ska dras 

mellan dessa två begrepp. Vidare menar Carlgren (ibid., s. 203) att även om läraren ska 

stå för resurser och visa hur dessa kan användas, samt skapa plats och tid för fria 

lärandesituationer på skoltid, så är mycket av det lärande som sker i skolan är informellt 

lärande. Med andra ord kan man se mycket av det lärande som sker i skolan som 

informellt lärande, samtidigt som det är ett formellt lärande. 

 

Utifrån Carlgren ser vi det informella lärandet som något man inte alltid är medveten 

om. Det kan vara att man på eget bevåg använder sig av befintliga verktyg vilket här i 

vår uppsats är inriktad på sociala medier. Likt Carlgren ser vi det svårt att dra gränsen 

mellan formellt och informellt lärande, men det lärande vilket sker i skolan på lärarens 

villkor benämner vi som formellt och det som sker på ett eget initiativ, med en egen 

drivkraft och motivation, benämner vi som det informella. 
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1.6.2 Sociala medier 

Selg (2010, s. 19) gör en definiering av begreppet sociala medier, vilket han benämner 

som ett aktivitetsfält där han knyter an det med tre kombinerade begrepp - teknologi, 

sociala samspel och innehåll - vilket är genererat av användarna. Machin-Mastromatteo 

(2012, s. 574) har en snarlik definiering av begreppet sociala medier. Han nämner även 

att det är viktigt att observera att sociala medier inte enbart är för nöjes skull, utan att 

det används i den akademiska världen och i näringslivet med seriösa syften. 

 
1.6.3 Facebook 

Diaz (2012, s. 35f) ger förklaringen av Facebook på ett koncist sätt där hon menar att 

Facebook som webbplats består av användarnas profiler vilka sammanfogas till diverse 

nätverk och där det i sin tur sker interaktioner. Genom den användarprofil man har så 

möjliggörs det en presentation av ens bilder, kontaktuppgifter samt ens personliga 

biografi. Att användarna kan kommunicera genom bild, text samt att använda sig utav 

en “gilla-knapp” vilket är en funktion som är väldigt omtyckt (ibid., s. 36).  

 
1.6.4 Blogg 

En blogg är en sida på nätet där det publiceras texter, vilka man kan kommentera och 

skapa en dialog med bloggaren eller andra läsare. Diaz (2012, s. 39f) beskriver 

begreppet blogg att det generellt är en öppen och personlig dagbok på internet. När 

bloggen uppdateras hamnar det senaste inlägget överst och de gamla hamnar under i en 

kronologisk ordning. De som driver bloggar kan vara allt från kommuner och 

organisation till enskilda personer - antingen som en uppdrag i deras yrkesroll eller på 

ett privat plan. 

 
1.6.5 Youtube  

Enligt Diaz (2012, s. 40f) är Youtube en videosajt vilken är efter Google, den näst 

största sökmotorn i världen. “Youtube själva beskriver sajten som en plats där miljarder 

människor kan upptäcka, titta på och dela videoklipp. Det är ett forum där användare 

kan ta kontakt, hjälpa och inspirera varandra” (Diaz, 2012, s. 40).  

 
1.6.6 Twitter 

Diaz (2012, s. 38f) benämner Twitter som en mikroblogg där användaren delar med sig 

av sina tweets, det vill säga uppdateringar. Till skillnad mot en vanlig blogg är 

utrymmet för dessa tweets mindre än i en vanlig blogg. Här kan man välja om man vill 

vara aktiv själv eller bara vara följare till en som twittrar (skriver inlägg) och därigenom 

får man ta del av alla meddelanden personen delar med sig av. Många kända personer 

använder sig av detta och det är även de som har mest följare. Genom att retweeta 

andras tweets skapas det en interaktion mellan användare.  

 
1.6.7 Informationssökning 

Case (2012, s. 89) menar på att termen informationsökning oftast lämnas utan större 

förklaring, för forskare anser det vara ganska uppenbart vad som menas med det. Istället 

fokuseras det mer på informationsbehovet. Det är givet att när människor söker efter 

information, kommer detta ur ett behov (ibid.). Enligt Wilson (1999, s. 252) finns det 

två viktiga påståenden kring informationsbehovet, där det ena är att detta inte är ett 

ursprungligt behov, utan ett behov vilket är underordnat och är kopplat till ett behov av 

enklare slag och det andra är ett behov man har vilket behöver fyllas - man letar efter 

information - där sannolikheten är hög att det dyker upp ett flertal hinder på vägen dit. 

Wilson nämner informationssökningsbeteendet, vilket uppkommer när en person har ett 

informationsbehov som behöver fyllas (ibid., s. 251). Vidare visar Wilson på en modell 
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vilken kan användas i samband med att man ska utforska hur människor beteer sig när 

de letar information, hur de når sitt slutmål och fyller sitt infomationsbehov (ibid.). 

 

Kuhlthau (2004, s. 14) ser informationssökning som en konstruktivistisk process, där 

hon menar att det är viktigt att se detta lärande ur användarens perspektiv, hur 

användaren upplever det. Utifrån detta har Kuhlthau skapat en 

informationssökningsprocess vilken är uppdelad i sju olika stadier och vidare inom 

dessa stadier är det uppdelat i sex olika steg, som användaren går igenom (ibid., s. 44ff). 

 

Limberg (2013, s. 68) talar om informationssökning i samband med inlärning i 

varierande lärandepraktiker där Limberg lägger betoningen på “informationssökning 

som redskap för lärande” (Limberg, 2013, s. 68). Vidare menar Limberg att det är en 

metod för något annat och inte ett ändamål i sig, förslagsvis att man lär sig orsaker om 

någonting eller hur man ska kunna hantera olika situationer (ibid.). Till följd av detta är 

det av vikt att lära sig hantera verktyg till informationssökning då det i sin tur gör att 

man lättare kan hitta information för det syfte man har. Viktiga delar är att man vet 

vilka sökord man ska använda sig av samt hur man använder en databas. 

1.6.8 Informationskompetens 

Informationskompetens beskrivs som ett brett begrepp där det finns många betydelser 

och förklaringar både från olika forskare och olika institutioner (Limberg, Sundin & 

Talja, 2009, s. 42). Det är svårt att göra en benämning och en bestämd betydelse för 

detta begrepp. Det finns många olika infallsvinklar och sätt att se på detta, beroende på 

vem man är som person. Limberg, Sundin och Talja (ibid., s. 38) förklarar hur man är 

som informationskompetent, vilket är att man har förmågan att kunna söka, kunna se 

kritiskt på informationen och slutligen att ha förmågan att kunna använda informationen 

- för problemlösning. Limberg (2013, s. 67) belyser detta i begreppet 

informationskompetens, hur det gäller att kunna lotsa sig fram i den uppsjö av 

information vilken man finner och är lätt att nå via nätet, och genom kunnande 

omvandla all denna information till välgrundad och betydelsefull kunskap.  

 

Enligt Machin-Mastromatteo (2012, s. 573f) ryms det i begreppet 

informationskompetens två andra typer av kompetenser, digital kompetens och nya 

kompetenser - vilka är beroende av varandra. Med informationskompetens menar 

Machin-Mastromatteo förmågan att handskas med information som individen generellt 

har, medan digital kompetens står för vilken kunskap individen har kring att använda 

sig av teknisk utrustning. De nya kompetenserna står för hur individen kan tillämpa de 

nya sociala teknologierna och de nya arbetsätt som kommer till vid användning av 

informationen på nätet. 

 

När Witek och Grettano (2012, s. 242f) ska definiera begreppet informationskompetens 

använder de sig i stort sett av samma förklaring som Limberg, Sundin och Talja (2009). 

Eftersom Witek och Grettano’s (2012) fokus ligger på informationskompetensen i högre 

utbildningar har de valt att utgå ifrån ACRL 2000 dokumentet “Information Literacy 

Competens Standards for Higher Education” definition kring vikten av 

informationskompetens i högre utbildningar, vilket är: 

 
Information literacy forms the basis for lifelong learning. It is common to all 

disciplines, to all learning environments, and to all levels of education. It enables 

learners to master content and extend their investigations, become more self-directed, 

and assume greater control over their own learning. (ACRL, 2000) 
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Här beskriver ACRL 2000 hur informationskompetens kan definieras, vilket är såhär: 

 
 Determine the extent of information needed 

 Access the needed information effectively and efficiently 

 Evaluate information and its sources critically 

 Incorporate selected information into one’s knowledge base 

 Use information effectively to accomplish a specific purpose 

 Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, 

and access and use information ethically and legally (ACRL, 2000) 

 

Vidare menar Witek och Grettano (2012, s. 243) att begreppet informationskompetens 

är inte förenat med en viss tidsera, utan är olika beroende på i vilken miljö de 

studerande befinner sig i när de ska nå upp till sina mål. Lundh (2010, s. 131) menar 

även på att kraven för att nå informationskompetens är beroende av vilken kontext man 

befinner sig i, att en elev i början av sin skoltid ska inte ha samma krav på sig som en 

elev vilken befinner sig högre upp i skolåldern. Dessa olika stadier av 

informationskompetens vilka man har genom skoltiden  benämner Lundh som olika 

informationspraktiker (ibid.). 

 

Vi definierar informationskompetens, likt Limberg, Sundin och Talja, som en 

kompetens vilken är viktig, där man ska kunna använda sig av information för att kunna 

lösa problem. Vikten av att kunna ta sig fram genom den mängd lätttillgänglig 

information som man finner via internet. För att kunna göra det krävs det att man kan 

hantera de verktyg som behövs när man söker information och att kunna se källkritiskt 

på den information man hittar. Genom att vara informationskompetent ser vi likt ACRL 

2000 möjligheterna att skapa ett livslångt lärande vilket är kopplat till det informella 

lärandet. 
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2 Tidigare forskning  
 

I denna del kommer vi att ta upp den forskning som gjorts tidigare när det gäller sociala 

medier och lärande. Denna forskning är till stor del inriktad på skolan och det lärande 

som sker där - det formella lärandet. Vi fokuserar här i vår uppsats på det informella 

lärandet, ett lärande vilket inte är lika uttalat i forskningen men som påverkar och 

påverkas av det formella lärandet som vi ser det. Eftersom dessa två begrepp ligger så 

nära varandra så blir det svårt att behandla det ena utan att ta med det andra. Därför har 

vi valt att även blanda dessa två begrepp när vi ser på tidigare forskning och det material 

som vi finner intressant för vår uppsats. En annan viktig bit i detta lärande är kunskapen 

om informationssökning och informationskompetens. För att kunna skapa ett lärande 

krävs det att kunna hantera information - något som blir allt mer viktigt i dagens 

samhälle. Många av dessa forskare utgår från ett sociokulturellt perspektiv och där det 

fokuseras på lärandet i olika kontexter. 

 

2.1 Sociala mediers roll i det formella och informella lärandet 

Diaz (2012) förklarar i sin bok Webben i undervisningen vad det finns för olika sociala 

medier och hur dessa fungerar. Barn och ungdomar är här i fokus och det är till stor del 

inriktat på hur det kan fungera i skolan. Dessutom ges det praktiska tips hur dessa 

sociala medier kan fungera i en lärandemiljö att sociala medier kan vara ett verktyg för 

att skapa lärande och varför det är så viktigt att använda sig av dessa. Diaz (ibid., s 14ff) 

menar på att i en värld som denna där tekniken förändras fort och är en stor del av barn 

och ungas vardag, är det viktigt att hänga med som lärare och pedagog i denna 

utveckling för att kunna hjälpa barn och ungdomar till vidare utveckling. Diaz (ibid., s. 

33f) nämner vikten av att människan tillsammans med andra, i ett samspel bildar ett 

eget lärande. Genom dessa sociala medier menar Diaz på att det finns flera vägar att 

välja för ett samspel.  

 

Andersson (2010, s. 76) skriver i Text som kontext - rum, plats och text som social 

situation att ungdomar idag kan utanför skolans formella lärande, skapa ett informellt 

lärande med hjälp av digitala medier. Det tas här upp vad detta kan ha för betydelse för 

oss som individer. Andersson beskriver både negativa effekter så som kapad identitet, 

att det går att kontrollera hur man använder internet och vad man skriver, olika sätt att 

bli kränkt på och så vidare, men även positiva effekter så som större möjligheter att 

delta i debatter speciellt sett ur ett demokratiskt perspektiv, att kunna delta i 

diskussioner, att kunna utöka sitt sociala liv och så vidare (ibid., s. 78f). Vidare 

diskuterar Andersson (ibid., s. 79) mycket kring språket och hur detta använd i dessa 

sammanhang och hur det förändras. Andersson nämner rum och plats vilket “är två 

närliggande och centrala orienteringspunkter när vi försöker förstå unga människors 

socialisations- och lärandeprocesser” (Andersson, 2010, s. 84). Vad det finns för olika 

platser och rum i sociala medier och hur detta påverkar ungdomar i sitt lärande och när 

de ska vara sociala. 

 

Elvinsson (2011, s. 182) visar på ett forskningsprogram som startades av KK-stiftelsen 

som handlar om de ungas nätkulturer där meningen var att redogöra för interageringen i 

digitala medier ungdomar emellan. KK-programmet tar upp exempel som visar på olika 

sätt hur unga kan lära sig med hjälp av IT, och talar då om ett lärande vilket uppkommer 
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i deras informella krets av kamrater samt en sort lärande vilken skapas i skolans 

formella miljö (ibid). Elvinsson menar här på att när det gäller lärande så är det inte 

enbart den individuella individen utan att det innefattar flertalet personer (ibid). 

“Ungdomarnas sociala interaktion har alltså stor betydelse för deras personliga och 

kunskapsmässiga utveckling” (Elvinsson, 2011, s. 182). 

 

Chen och Bryer (2012) skriver om hur studenter ska kunna använda sociala medier för 

att underlätta för sitt informella och formella lärande. De ser en stor ökning i 

användandet av sociala medier och att dessa redskap för lärande kan skapa en 

förbindelse mellan det informella lärandet till att kunna använda dessa i formella 

lärmiljöer. Vidare menar Chen och Bryer (ibid) att som det ser ut nu har de sociala 

medierna i en formell lärmiljö, liten eller ingen betydelse och plats. De vill se 

förändringar i den formella lärmiljön, att underlätta för lärare vilka vill använda sig av 

sociala medier, skapa inspiration och att det ska ges utrymme för experimentering. 

 

Russo, Watkins och Groundwater-Smith (2009, s. 153) skriver om i sin artikel The 

impact of social media on informal learning in museums hur det i informella lärmiljöer 

som exempelvis bibliotek och museum, kan skapas lärande genom att användanda sig 

av sociala medier. Vidare menas att synen på lärandet har genom sociala medier 

breddats och att fokus har skiftat från att vara individuell och institutionell till att vara 

en deltagare i en lärandeprocess (ibid., s. 156). Informellt lärande beskrivs här som 

något där användaren eller den som ska lära sig står i centrum, och att det är denne som 

själv bestämmer hur informationen ska användas och hur informationen ska tolkas 

(ibid., s. 158). Sociala medier anses här vara till stor hjälp för lärandet genom att skapa 

autentiska upplevelser, de har en viktig roll för lärandet (ibid., s. 165).  

 

McLoughlin och Lee använder sig av uttrycket ”lerning on demand” (2007, citerad i 

Dabbagh och Kitsantas, 2011, s. 1).Här syftar McGloughlin och Lee (2010), Smith, 

Salaway och Caruso (2009) och Solomon och Schrum (2007) till teknik som är digital 

och webbaserad och som eleverna använder sig utav för att dela samt söka information, 

och då för att även kunna använda sig utav den informationen i samband med uppgifter 

i en lärmiljö, refererad i Dabbagh och Kitsantas (2011, s. 1). Vidare menar dessa att 

genom detta sätt blir eleverna delaktiga i skapandet av innehållet och att det i sociala 

medier skapas ett lärande - ett informellt lärande, refererad i Dabbagh och Kitsantas 

(2011, s. 1). Cross (2007) och Selwyns (2007) förklarar kring informellt lärande där de 

menar på att det är ett lärande vilket sker genom samtal, reflektioner, observationer samt 

inspireras utav de generella intresserna, refererad i Dabbagh och Kitsantas (2011, s. 2).   

 

2.2 Informationsökning - informationskompetens 

Den forskning vi har valt att ta med här är inriktad på hur man går tillväga för att skapa 

informationskompetents. Informationskompetens menas med att ha “förmågan att söka, 

kritiskt värdera och använda information för att lösa problem i olika sammanhang 

(Limberg, Sundin & Talja, 2009, s. 38). Lundh (2010, s. 131) ser delen att det sker i 

olika sammanhang som viktig, att informationskompetensen kan skifta beroende i 

vilken kontext man befinner sig i. Vidare nämner Lundh vikten av att tidigt börja arbeta 

med dessa förmågor hos barn. Dagens barn möter oftast dessa medieformer tidigt på 

andra plan än i skolan, vilket kan vara till en fördel när man ska jobba med dessa i 

undervisningen (ibid., s. 146). 

 

Limberg forskar mycket i ämnet informationskompetens och lärande. Rapporten 

Undervisning i informationssökning (2006), vilken Limberg skrivit tillsammans med 
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Folkesson, är en slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande 

(IDOL) vilket har finansierats av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling 

(Limberg & Folkesson, 2006, s. 11). I detta projekt ligger fokus på undervisningen och 

dess perspektiv. Här ser de problematiken i det nya informationssamhällets tekniker, 

dvs att ungdomar ska lära sig att hantera nya vägar till information. Limberg och 

Folkesson (2006, s. 14) fokuserar här till stor del på undervisningen i skolan när det 

gäller informationskompetens, vad det finns för metoder i deras undervisning och hur 

samarbetet mellan lärare och bibliotekarier ser ut. Hur elever genom 

informationsökning ska skapa ett eget lärande, kunna omarbeta text och tolka vad den 

betyder. 

 

Limberg, Sundin och Talja (2009, s. 36ff) förklarar olika begrepp vilka är kopplade till 

informationskompetens och de olika teoretiska perspektiv vilka här har valts ut, vilka 

kan användas när det ska studeras informationskompetens. Här beskrivs ett 

sociokulturellt perspektiv, där det menas med att vi lär oss i en specifik verksamhet, i en 

praktik och i särskilda situationer - för att vid ett nytt tillfälle inte kunna ta med oss detta 

och använda i en annan situation. Hur kan man då se informationskompetens som något 

allmänt - ett lärande som kan implementeras på flera arenor (ibid., s. 52)?  

 

Alexandersson och Limberg (2009, s. 104) berör språket och kommunikationen, vad 

detta har för betydelse när elever ska söka information och bilda ett lärande. Vidare 

lägger Alexandersson och Limberg (ibid., s. 89) fokus på vilka erfarenheter man har 

sedan tidigare och på samspelet i den miljö man befinner sig i som en del i lärandet. De 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv där det talas om kulturella redskap som en viktig 

del, vilket här är just språket (ibid., s. 91). Vidare nämns hur och vikten av att det i 

letande av information sker ett samspel med andra, för att kunna skapa en kunskap. Hur 

man kan gå tillväga för att skapa kunskap om detta, vilket i sin tur behövs hos lärare och 

bibliotekarier för att kunna vägleda eleverna vidare mot att skapa kunskap (ibid., s. 

93ff). Även Limberg (2013, s. 67) menar på att aktiviteter vilka görs i samband med 

information, det vill säga att söka och använda den information man hittar, är genom 

människors kommunicerande med hjälp av språket eller genom olika redskap en social 

aktivitet. Alexandersson och Limberg (2009, s. 101) menar även att det behöver flyttas 

fokus från själva informationssökningen till hur man värderar källor och omarbetar 

information till kunskap.  

 

2.3 Informationsökning - informationskompetens i sociala medier 

Denna forskning är inriktad på just användarna och hur de ska kunna söka information 

och bli informationskompetenta i en lärandemiljö med sociala medier som ett verktyg. 

Miller beskriver ingående i sin veteskapliga artikel Social media, authentic learning and 

embedded librarianship: a case study of dietetics student (2012) om 

informationshanteringen i sociala miljöer, hur sambandet mellan det, lärandet och 

kunskapen kring information relaterar till bibliotekariernas yrkeskompetens. Det behövs 

andra färdigheter i det samhälle vi lever i idag. Det har förändrats till ett mer rörligt 

samhälle och det rör sig mer på ett socialt plan (Miller, 2012, s. 97). I sin forskning 

fokuserar Miller på tre fält; hur informationslandskapet har förändrats av sociala medier 

och hur begreppen “embedded librarianship”, vilket står för bibliotekariers nära 

samarbete med andra yrkesområden utanför deras egna ram och “authentic learning”, 

vilket står för att studenter i sin lärmiljö får möjlighet att öva sig i de aktivitetet vilka är 

nödvändiga i deras kommande arbetsmiljö (ibid., s. 98). Dessa tre nyckelbegrepp är för 

bibliotekarier en teoretisk stomme för hur de i olika yrkesområden kan integrera 

informationskompetens som en viktig kunskap i det nya digitaliserade samhället (ibid.). 
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Här ska bibliotekarierna hjälpa till att lösa detta problem och Miller (2012, s. 97) menar 

att bibliotekarierna i sin yrkesroll besitter kunskap om informationssökning och 

informationskompetens, men att den behöver nå ut till studenterna. Studenterna behöver 

i sin lärandemiljö, lära sig att hantera de verktyg som finns i samband med internet och 

sociala medier. Enligt Miller (ibid.) kan bibliotekarierna i sin yrkesroll även hjälpa 

eleverna med de förberedelser och kunskaper, vilka de behöver för att kunna använda 

dessa verktyg i sina kommande yrkesroller, samt inom forskningsområden och 

vetenskapliga studier. Vidare menar Miller (ibid., s. 98) att detta problem kan lösas 

genom att bibliotekarier hjälper studenterna med deras informationskompetens och hur 

de ska hantera dessa sociala medier som en plats för informationsdelande. 

 

Likt Miller fokuserar Machin-Mastromatteo (2012, s. 571) på ett användarcentrerat 

problem. Även här behandlas problematiken hur studenter i högre utbildningar ska 

integreras i sociala medier i sin lärandeprocess. Machin-Mastromatteo (ibid., s. 575) 

fokuserar till skillnad mot Miller, mer på hur studenterna lär sig och vilka problem och 

svårigheter som finns när sociala medier integreras i en högre utbildning. Miller 

fokuserar mer på bibliotekariens roll och hur de kan lära ut användningen av sociala 

medier i studenternas kommande yrkesroll. Machin-Mastromatteo använder sig utav 

DORIS “Doing Online Relearning through Information Skills” som ett verktyg när han 

ska genomföra dessa undersökningar. Machin-Mastromatteo (ibid., s. 576) redogör först 

innebörden av ordet “Relearning” vilket står för att eleverna har sedan tidigare en 

kunskap om användandet utav sociala medier, däremot saknar eleverna den kunskap 

vilken behövs när eleverna ska ta sig an att lösa problem i det verkliga livet, kunskap 

som är knuten till informationskompetens. Machin-Mastromatteo (ibid., s. 583) 

beskriver hur man genom stommen i DORIS och genom de fem stadier vilket den 

innefattar, kan applicera detta verktyg på olika ämnen och det kan bli en resurs i 

lärandet, för vidare forskning och informationsanvändning. 

 

Machin-Mastromatteo (2012, s. 573) sätter fokus på och stärker just ordet lärande i sin 

forskning. I denna forskning och i själva utförandet av lärandet grundar Machin-

Mastromatteo de inlärningsteorierna i den sociala konstruktivismen samt 

konstruktivism. Vidare menar Machin-Mastromatteo att man kan se lärandet likt en 

process vilken är tredimensionell och där Machin-Mastromatteo (ibid.) redogör för 

Illeris och de tre dimensionerna, vilka Illeris (2007, s. 41) relaterar till i lärandet. Illeris 

har via en figur som är ritad likt en triangel, där han via tre stycken vinklar utmärker det 

som han kallar för “lärandets tre dimensioner” (ibid.). Illeris benämner dessa tre 

dimensioner för innehåll - drivkraft - samspel (ibid). För att få lärandets tre dimensioner 

att framkomma, så omfattar det både att det finns ett innehåll samt en drivkraft. Enligt 

Illeris (ibid., s. 42) är det i första hand den av dimensionerna vilken relaterar och syftar 

till innehållet där han först benämner några av de viktigaste elementen “kunskap, 

förståelse och färdigheter” (ibid.). Det är denna dimension som kallas för 

innehållsdimensionen vilken den traditionella läroforskningen har skapat intresse för 

(ibid.). Enligt Illeris (ibid., s. 45) handlar dimensionerna om det individuella samt det 

sociala samspelet - lärandet. Därmed kan man se och förstå att Machin-Mastromatteo 

syfte med att använda sig utav lärandets tre dimensioner i sin forskning är att de går 

ihop med Illeris teori, då Machin-Mastromatteo (2012, s. 573) menar på att själva 

processen av dessa tre dimensioner kan ske både individuellt och i grupp.  

 

Eftersom studenter samverkar på ett annat sätt med information i dagens samhälle än 

vad de gjorde förr, är det viktigt att se på sociala medier och hur studenterna i högre 
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utbildningar interagerar med informationen på dessa forum (Witek och Grettano, 2012, 

s. 242f). Enligt Witek och Grettano (ibid.) ligger problemet i att lärarna kan för lite om 

sociala medier och har ingen förståelse för hur studenterna dagligen interagerar med 

information på detta sätt. Dessutom anser många lärare att genom användandet av 

sociala medier skapar studenterna dåliga vanor för sina akademiska studier. Witek och 

Grettano (2012) vill visa på ett nytt tänkande där sociala medier - främst Facebook - kan 

vara ett användbart verktyg i studenternas utbildning och hur detta kan gå till väga. 

Witek och Grettano (ibid., s. 244) gör i sin forskning en analys av nätverkstjänsten 

Facebook, och observationer av användarna vilka kommer att ge ett resultat på hur deras 

förhållningssätt ser ut kring de funktioner och verktyg som finns och hur de går tillväga 

i användandet av denna sociala media. Vidare menar Witek och Grettano att studien 

fokuserar på Facebook och hur denna sociala media skapar en relation mellan Facebook 

och informationskompetens. Hur användaren kan hantera de verktyg och funktioner för 

att skapa attityder och kunskap om informationskompetens. 

 

Witek och Grettano (ibid., s. 255) menar att deras forskning kring Facebook är viktig 

för vidare framtida studier. Det är viktigt att de som står till tjänst med undervisning i 

informationskompetens, har god insikt i hur dessa sociala medier används och kan 

användas. Witek och Grettano menar på att analyser av denna sort kan ha stor betydelse 

för att skapa nya sätt att i framtiden ge instruktioner och undervisa i 

informationskompetens. 

 

Man kan sammanfatta den tidigare nämnda forskningen vilken vi har valt ut som 

relevant för vår studie, därför att de visar på den viktiga kunskapen kring 

informationshanteringen i sociala medier och i samband med lärandet. Hur viktigt det är 

att förmedla informationskompetens och visa hur man går till väga för att nå bästa 

resultat. Att lärandet kring detta sker i relation till deltagandet i processen. 
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3 Teori 
 

I vår teoridel, vilken vi tänker använda oss utav i vår analys, har vi valt att utgå ifrån 

Åkerlund som i sin tur relaterar till samt använder sig utav det sociokulturella 

perspektivet och Säljös teori. Vi har därför även valt att utgå ifrån Säljö och hans teori 

kring det sociokulturella perspektivet, därmed kommer vi att använda oss utav en 

kombination utav Åkerlund och Säljö i vår analys.  

 

3.1 Åkerlund 

Åkerlund talar om det sociokulturella perspektivet och där han lägger en betoning på 

Vygotskij och dennes teori, han menar att vi föds “in i ett socialt sammanhang och 

utvecklingen formas på ett fundamentalt sätt utifrån samspelet med andra människor” 

(2008, s. 124). Vidare menas att kunskapsbildningen äger rum i detta sociala samspel 

och sammanhang (ibid., s. 124f). Enligt Åkerlund är till skillnad mot andra pedagogiska 

synsätt det sociokulturella perspektivet mer inriktat på den sociala handlingen och att 

lärandet sker i samband med det. Ordet kommunikation spelar en betydande roll (ibid., 

s. 125). 

 

Enligt Åkerlund (ibid.) är det inom det sociokulturella perspektivet den sociala 

situationen som genererar i ett intresse för tillägnandet av kunskap. Han menar på att 

detta påverkar lärandet i sig - att vi lär oss saker, på olika tillvägagångssätt och i olika 

tempon, vilka har en bundenhet till individens sociala och ekonomiska bakgrund, 

vänner och föräldrars utbildning (ibid., s. 125f).  

 

Åkerlund ser till ett synsätt i vilken den sociala miljön och individens förutsättningar är 

viktiga beståndsdelar när individen i sig aktivt utformar kunskap, både när det gäller i 

samspel med andra och åt andra, men även till sig själv (2011, s. 29). Åkerlund (ibid.) 

menar på att genom igenkännande skapas en motivation vilket leder till ett lärande hos 

den unga människan. Lärandet baseras på det som människan upplevt innan, de 

föredöme denna har och den sociala samhörigheten.  

 

Enligt Åkerlund (2008, s. 126) är när det gäller reflektioner kring kollaborativt lärande, 

läggs betoningen på inflytandet av gruppen samt frågor vilka utgör ett meningsskapande 

samarbete. Här vill vi kunna knyta an till Åkerlunds skildring, då vi anser att det sker ett 

samspel i sociala medier. Dessa som i sin tur skulle innebära ett samarbete och därav 

utgöra ett samspel i lärandet vilket enligt Åkerlund benämns i det sociokulturella 

perspektivet. Vi anser att det genom samverkan i sociala medier, sker ett lärande vilket 

inte alltid uppmärksammas eller reflekteras över - det informella lärandet.  

 

Åkerlund (ibid., s. 124) relaterar till Vygotskij där han menar på att vi som individer 

föds in i en social omgivning, och i samband med det skapas individens utveckling på 

ett grundläggande sätt med utgångspunkt i samverkan med andra människor. Åkerlund 

menar på att kunskapsbildningen sker i detta gemensamma sammanhang via mediering 

“och i andra former av samspel” (Åkerlund, 2008, s. 124). Åkerlund lägger tyngden i 

det sociokulturella perspektivet på just samarbete, där han menar på vikten av att kunna 

få med en social aspekt för att kunna förstå ett problem eller lösa en uppgift där det i sin 

tur behövs ett samarbete. Han menar på att genom detta sätt kan man bygga ihop denna 

kunskap till den kognitiva karta vilken vi hela tiden utvecklar (ibid., s. 126).  
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3.2 Säljö 

Lev Vygotskij (1896-1934) var “den som formulerade grunden för ett sociokulturellt 

perspektiv på människan och hennes lärande och utveckling” (Säljö, 2010a, s. 24f). Då 

vi ser till det informella lärandet och ett lärande som skapas genom det sociala 

samspelet vill vi knyta an det med ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (ibid., s. 

22) så är i ett sociokulturellt perspektiv en grundtanke att skapa sociokulturella resurser 

samt föra dem vidare genom kommunikation. Vad som är väsentligt är just interaktion 

samt kommunikation emellan människor (ibid.). 

 

I det sociokulturella perspektivet talar man om redskap vilket Säljö (ibid., s. 28) tar upp 

och benämner som fysiska respektive språkliga. De fysiska redskapen går även under 

ordet artefakter vilket är ting som är framställda av människan, det menas allt det som 

finns runt omkring oss i vår vardag så som exempelvis böcker och datorer (ibid.). De 

artefakterna ser vi som viktiga i vår bit när det gäller sociala medier och lärande. Att 

kunna se redskapens betydelse när det gäller den utveckling som sker och har skett i vår 

vardag. Säljö beskriver betydelserna och möjligheterna som dessa artefakter ger oss 

människor, hur vi genom dem bland annat kan sprida samt ta emot information och 

kommunicera (2010b, s. 74).  Att kunna relatera detta till både ett informellt men 

samtidigt ett formellt lärande. Ytterliggare en viktig del är kunskapen att hantera dessa 

redskap på ett sätt som gör att vi skapar ett lärande då vi genom dessa redskap kan 

kommunicera, samtala, samt utbyta information. Den kunskap om att kunna hantera 

dessa redskap, gör att man som individ kan använda sig utav dem på de ställen och i de 

situationer vilka man hamnar i eller möter. Möjligheten till att kunna utbyta information 

samtidigt som man tar till sig, samt att se vikten av redskapens betydelse och funktion.  

 

Till dessa artefakter kommer begreppet mediering in och spelar en stor roll. Säljö menar 

med begreppet mediering, att det är när människan upptäcker och uppfattar omvärlden 

samt agerar, då interagerar man med artefakter - externa redskap (2010a, s. 26). 

Mediering är beroende av vårt tänkande samt vår kultur, där även språket utgör en stor 

roll. Säljö kopplar samman språket med det som Vygotskij benämner som redskap, att 

när vi föds så finns språket där emellan människor (ibid., s. 43). Vidare menar han på att 

det är genom språket som vi kan utbyta information, färdigheter samt kunskap i 

samverkan med varandra (2010b, s. 34). Att använda språket till att kommunicera, för 

att tala om hur vi genomför fysiska handlingar så skapar man förutsättningar och får nya 

idéer genom de verkliga handlingarna (ibid.). Här vill vi se hur språket utgör en viktig 

och stor del av vår vardag. Genom språket kan vi ta till oss ett lärande men även genom 

det kommunicera och utbyta kunskap. Vi anser även att en stor del är att man lägger 

vikt på diskussionsbiten, att uppmana till att det därigenom utbytes kunskap och 

erfarenhet, därtill skapas och sker ett lärande. 

 

Säljö gör en beskrivning av en process vilken han benämner som en inlärningsprocess, 

som består av fyra faser vilka man går igenom när det gäller inlärning av ett fysiskt 

redskap (2010b, s. 124). Denna koordinationsprocess innebär att det sker en 

appropriering av ett redskap - en process mellan individen och redskapet (2010a, s. 

229f). I den första fasen sker det inledande mötet med för individen ett obekant och 

främmande redskap. Här testar man ett fysiskt redskap eller lyssnar till hur man 

använder språkliga redskap, och därmed uppfattar man att redskapen är till för något 

(ibid.). I den andra fasen sker en användning där man lär sig hur redskapet fungerar och 

dess olika funktioner, samt ser hur det fungerar som en samordnad del i en särskild 

praktik. I det tredje stadiet så ökar individens förmåga och självständighet successivt så 

att individen kan sköta redskapet självständigt (2010b, s. 124f). Det fjärde och sista 
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stadiet i denna inlärningsprocess så har individen kommit dit där han eller hon kan 

hantera redskapet själv. Här kan det därmed “ses som en appropriering av kulturella 

utrycksformer och kunskaper” (Säljö, 2010b, ibid.). Säljö poängterar även att det stöd 

som individer får under processen inte nödvändigtvis behöver komma från en annan 

människa utan att individen lika väl kan använda sig utav skrivna instruktioner (ibid., s. 

125).  

 

Vi anser här att man kan se denna inlärningsprocess, vilket Säljö gör en beskrivning av, 

i samband med ett informellt lärande. I början av processen får individen personlig hjälp 

eller tar hjälp genom andra instruktioner. Här skulle man även kunna se en koppling 

mellan ett formellt lärande och som slutligen mynnar ut i ett informellt lärande. Vi ser 

det som att elever lär sig att hantera datorn och även sociala medier med hjälp av någon 

eller något, därefter finns möjlighet använda sig utav de verktyg och kunskaper vid 

vilken tidpunkt som helst. Här ser vi till möjligheterna att det skulle kunna ske ett 

informellt lärande om de då använder sig utav de på andra platser och utanför tiden där 

undervisningen och lärandet sker i skolan. Om man ser till det informella lärandet i 

samspel med sociala medier så kan man relatera till Säljö som koncist menar på att 

”människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 

människor”(Säljö, 2010b, s. 66). 

 

Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i vår studie då vi anser att det är 

flertalet faktorer som spelar in. I den sociokulturella teorin används två viktiga delar, 

dels artefakterna - de fysiska redskapen men även de språkliga. Vi anser att dessa hör 

ihop och därigenom skapas möjligheter till att kommunicera, tillägna samt delge 

information. Här kommer vi in på biten informationskompetens. När det gäller det 

sociokulturella perspektivet så är det ett av tre olika teoretiska perspektiv vilka används 

“för att belysa olika sätt att förstå informationskompetens” (Limberg, Sundin & Talja, 

2010, s. 36). I samband med detta har det genomförts studier vilka har hjälpt till att 

komma med granskande sätt när det gäller att se på “informationskompetens där 

människors nyttjande av redskap i sociala praktiker ges en central betydelse” (ibid., s. 

36f).  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att förklara och diskutera den metod vi har valt, hur vi har 

tänkt och gått tillväga i genomförandet och insamlandet av vår undersökning. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning 

bland gymnasieelever i årskurs 3. Valet av en kvantitativ metod i form av 

enkätundersökningar anser vi är ett sätt där vi kan få fram mest relevanta svar, eftersom 

en kvantitativ metod menas att man är intresserad av att mäta vad en viss del av 

befolkningen tycker om något (Trost, 2012, s. 22). Så vi vill med denna metod skapa en 

överblick av hur sociala medier används av denna specifika åldersgrupp och hur dessa 

kan skapa ett lärande format av det samspel som sker där. Trost menar att en kvantitativ 

metod handlar lite enkelt sagt om att behandla siffror, vilket vi kommer göra (ibid., s. 

18) . Genom diagram och tabeller kommer vi att redovisa och föra diskussion kring de 

konkreta svar vilka vi har fått fram. Tanken med enkäten är att den ska skapa en 

överblick av hur sociala medier används av respondenterna och att genom ett antal 

öppna svarsalternativ kunna få djupare och mer ingående svar.  

 

4.2 Urval 

Vi har i vår undersökning valt populationen gymnasiestudenter, vilket enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 156) är det första steget man gör innan 

man ska fastställa sitt urval till undersökningen. Enligt Trost (2012, s. 25) är en 

population en grupp av befolkningen vilken man har för avsikt att studera. Eftersom det 

skulle vara svårt att göra en undersökning på hela populationen (ibid., s. 29) har vi valt 

att i vårt urval rikta in oss på de gymnasiestudenter som går i årskurs 3 och vidare två 

klasser i samma skola. Vi riktar in vår användarundersökning till gymnasieelever i 

årskurs 3 då vi antar att det är en användargrupp som dagligen använder sig utav sociala 

medier och att sociala medier inte är ett helt nytt område för dessa eleverna. I de två 

gymnasieklasser vilka undersökningen genomfördes i, skiljde elevantalet sig åt. En av 

klasserna går ett högskoleförberedandeprogram och den andra klassen ett 

yrkesförberedandeprogram.  

 

När man gör ett urval, där vi väljer en liten del av en större population, är det viktigt att 

göra ett representativt urval, vilket menas med att man kan se sitt urval som 

representativt för sin valda population (Trost, 2012, s. 29). Vi anser att vi trots detta kan 

få fram bra svar som vi kan använda. När det gäller generaliserbarheten, menar 

Esaiasson et al. (2012, s. 164) att logiken i typiska fall gör att man trots ett ganska litet 

urval kan utgå från den bild den ger. Då kan vi genom de resultat vilka vi har fått fram 

genom enkätundersökningen, skapa en trolig bild av att den kunskap och den erfarenhet 

vilka eleverna har om och av sociala medier. Vi anser att gymnasiestudenter i årskurs 3 

är en ganska homogen grupp när det gäller användningen av sociala medier, vilket 

Esaiasson et al. anser vara ett krav för detta (ibid., s. 165). Eftersom alla i vår 

undersökning använder sig av sociala medier antar vi att det är så i de flesta fall, och 

genom detta kan vi se på deras användning av dessa och de problem som de stöter på 

och applicera detta på populationen. Trots att vi har ett relativt litet urval så kan vi anta 

att dessa resultat gäller för hela populationen.  
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4.3 Utformande och genomförande 

När vi ringat in vår population och gjort vårt urval ur denna, tog vi kontakt med flera 

gymnasieskolor, varav en utav dem gav oss lov att genomföra vår enkätundersökning 

där. Den gymnasieskola vi använde oss utav är belägen på en mindre ort och på denna 

gymnasieskola finns det 12 program vilka erbjuds till eleverna att välja emellan. De 12 

programmen är uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program, där 

yrkesprogrammen är för eleven förberedande för yrkeslivet och högskoleförberedande 

program ska förbereda eleven inför kommande högskolestudier. På den gymnasieskola 

vi har använt oss utav går det i dagsläget cirka 800 elever.  

 

Vi utformade enkäterna med förhoppning om att få så mycket relevanta svar som 

möjligt då vi i vår undersökning ville få en bild av hur mycket och vilka sociala medier 

eleverna använder sig utav i dagsläget, samt vilken bild eleverna har av informellt 

lärande i samband med sociala medier. Eftersom vi ser samspelet som en viktig del i 

sociala medier för lärandet, så har vi valt att ha ett fokus på detta i enkäten. Det vi tänkte 

mycket på när utformandet skedde, vilket även Trost (2012, s. 81ff) menar på är viktigt, 

var att använda ett så enkelt språk som möjligt och undvika för svåra ord. Under 

utformandet av enkäten gjorde vi om frågorna flera gånger för att få dem så bra som 

möjligt.  

 

I enkäten utgick vi ifrån att använda oss av frågor och svarsalternativ vilka vi på 

förhand hade graderat och ja/nej/vet ej alternativ. Vi valde även att ha en del öppna svar 

som följde efter ja/nej/vet ej alternativet. Syftet med de öppna svarsalternativen var att 

ge eleverna chans till att beskriva sina tankar, uppfattningar och tillvägagångssätt. Trost 

menar att öppna svarsalternativ inte alltid är så bra (ibid., s. 72). De negativa aspekterna 

med detta är att det kan ta lång tid att gå igenom och man kanske inte alltid läser 

frågorna noggrant eller förstår vad som menas. Många väljer även att hoppa över öppna 

svarsalternativ på grund av flera olika anledningar, som bland annat att de känner sig 

osäkra eller har svårt att formulera sig (ibid.). En av anledningarna till att det var svårt 

att få svar på vissa av frågorna och att få svar som var relevanta för frågan kan vara just 

detta. Men samtidigt kan dessa svar vara intressanta och ge en bra bild av hur 

respondenterna tänker (ibid.). 

 

Innan vi formade enkäten till undersökningen så genomförde vi en intervju tillsammans 

med en skolbibliotekarie på ett skolbibliotek. Syftet med denna intervjun var att få fram 

djupare och mer ingående svar på och om elevers användande, kunskap samt 

informationssökning i samband med sociala medier. Information från denna 

bakgrundsintervjun har i vissa fall använts för att utforma vissa av enkätfrågorna.  

 

De som var med i undersökningen blev innan den genomfördes informerade att den var 

anonym och frivillig. Resultatet som vi får ut av enkäten ska endast användas till denna 

kandidatuppsats och inte i något annat syfte. Vi har även valt att inte namnge skolan och 

var den ligger, för att deras anonymitet ska kunna upprätthållas. 

 

I samråd med ansvarig klassföreståndare fick vi tillåtelse att genomföra 

enkätundersökningen hos två gymnasieklasser i åk 3. Vid genomförandet av 

enkätundersökningen så hade vi bestämt träff med en lärare som undervisar på 

gymnasieskolan och samma lärare undervisar i båda de utvalda programmen. Vi 

överlämnade enkätundersökningarna till läraren på gymnasieskolan, därefter tog läraren 

med sig dem in på lektionen och delade ut dem till eleverna. Vi var inte närvarande 

under genomförandet av enkätundersökningen utan hämtade de genomförda 
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enkätundersökningarna efter lektionernas slut. Enkätundersökningen genomfördes på ett 

högskoleförberedandeprogam och ett yrkesprogram där elevantalet skilde sig åt 

klasserna emellan. Därmed fick vi en större och mer omfattande svarsbredd på det 

högskoleförberedande programmet gentemot yrkesprogrammet där det var hälften så 

många elever som besvarade enkäten. Detta kan göra det svårt att få en korrekt bild av 

de olika programmen om man jämför dessa med varandra och det är viktigt att ha i 

åtanke när vi väljer att jämföra.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Björklund och Paulsson gör en beskrivning av reliabilitet vilken är att “graden av 

tillförlitilighet i mätinstrument, d.v.s. i vilken utsträckning man får samma värde om 

man upprepar undersökningen” (Björklund & Paulsson, 2009, s. 59). För att uppnå hög 

reliabilitet är det viktigt att vara så nogrann som möjligt när man genomför sin 

undersökning, så det till exempel inte blir några missförstånd eller slarvfel. Detta har vi 

tänkt på när vi har sammanställt vår undersökning, att vara noga med att det blir rätt 

överfört från enkäten. Det vi har gjort är att sett det som viktigt att det blir rätt och tagit 

oss tid att gå igenom en extra gång så det ska bli rätt överfört. Däremot har vi inte 

kunnat göra något åt de missförstånd som har skett i samband med undersökningen.  

 

De svar som har getts i öppna svarsalternativ har inte alltid varit så lätt för oss att tolka 

eftersom vi anser att respondenterna har gett oss ett svar vi inte kan koppla till frågan vi 

har ställt. Dessutom är vi inte helt säkra på att det är ett missförstånd eftersom vi kanske 

istället har formulerat frågan fel för andra att förstå. Trost (2012, s. 63) menar på att om 

man använder svåra ord eller formulerar sig svårbegripligt kan det vara så att 

respondenterna inte förstår frågan som ställs. Vidare nämner Trost (ibid.) detta som låg 

validitet. Andra problem som uppstod i samband med datainsamlingen var att 

respondenterna kryssade i flera alternativ när vi menade på att det bara skulle vara ett. 

Vi hade i formuläret uttryckt oss att de skulle välja ett alternativ eller vad väljer du först 

och främst, men skulle varit lite tydligare i detta då det i vissa fall var ikryssat flera 

alternativ. De svaralternativ vilka respondenterna hade svarat flera alternativ på där det 

bara skulle vara ett alternativ, fick då tas bort, annars skulle detta påverka reliabiliteten i 

undersökningen.  

 

Björklund och Paulsson gör en beskrivning av validitet “i vilken utsträckning man 

verkligen mäter det man avser att mäta” (Björklund & Paulsson, 2009, s. 59). Det man 

kan fråga sig är om man ställer rätt frågor för det svar man vill ha fram. För att vi skulle 

kunna uppnå så hög validitet som möjligt i vår enkätundersökning, så omformulerade vi 

frågorna i enkäten samt svarsalternativen flertalet gånger innan vi genomförde den. I 

samband med detta ställde vi oss frågande om frågorna i enkäten är relevanta gentemot 

vårt syfte och våra frågeställningar samt om de relaterar till vår teori. Validiteten 

påverkas även av hur respondenterna uppfattar och tolkar våra frågor i enkäten.  

 

4.5 Metodkritik  

Att använda sig av en kvantitativ undersökning i form av en enkät anser vi är ett bra 

tillvägagångssätt, eftersom vi ville få en bild av hur ungdomar ser på sitt lärande och 

vilken roll sociala medier utgör för dem. Om vi hade valt att genomföra intervjuer 

istället, kanske vi hade påverkat respondenterna mer och kanske förklarat hur vi ser på 

det informella lärandet i sociala medier. Att genomföra denna undersökning kvalitativt i 

form av intervjuundersökning på samtliga elever i vårt urval, anser vi är för stort för just 

vår undersökning. Skulle vi välja att intervjua ett mindre urval så skulle vi inte få 
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samma generella bild utan istället får en mer specifik bild av hur just de i det urvalet ser 

på och använder sig av sociala medier. Det hade samtidigt varit intressant att göra en 

kvalitativ undersökning för att få veta hur respondenterna tänker och resonerar kring sitt 

lärande och sociala mediers roll.  

 

Men samtidigt nämner Björklund och Paulsson (2003, s. 70) en nackdel med just 

enkäter som datainsamlingsmetod, att om man jämför enkäter mot intervjuver så är 

chansen till misstolkningar större när det gäller enkäter. Björklund och Paulsson menar 

på att när man genomför en intervju så finns det chans för respondenten att ifrågasätta 

och be om förklaring om det är något som är eller känns oklart (ibid.). Vi ser även här 

ett möjligt problem i att vi inte var närvande i rummet när enkätundersökningen 

genomfördes. Kanske vi då hade fått annorlunda svar från det vi fick och då de hade 

varit påverkade av oss.  

 

Efter genomförandet av enkäten såg vi att det uppstått vissa problem vilket i sin tur 

bidrog till att det blev bortfall i svaren på frågorna. Möjligtvis har respondenterna inte 

alltid läst frågan korrekt och i vissa fall har respondenterna svarat fler än ett svar där det 

bara skulle vara ett. Dessutom är vissa av frågorna inte svarade på alls. Detta kan ses 

som bristande reliabilitet och validitet vilket vi har diskuterat i tidigare kapitel. 

Björklund och Paulsson menar på att man bör sträva efter att uppnå så hög reliabilitet 

samt validitet som det är möjligt i undersökningen. Detta gör undersökningen så 

trovärdig och användbar som man vill att den ska vara (ibid., s. 60).  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel har vi valt att redovisa det resultat vi har kommit fram till i vår 

enkätundersökning. Här har vi valt att dela upp resultatet utifrån de tre frågeställningar 

vilka återfinns tidigare i del 1.3 och rubrikerna i detta kapitlet har utformats med dessa i 

åtanke. De 46 respondenter som har svarat på vår undersökning, är fördelat på 61 % 

män och 39 % kvinnor och det varierar från att de är födda år 1992-1995. Det var 16 

stycken - det vill säga 35 % - från yrkesprogrammet respektive 30 stycken - vilket är 

resterande 65 % - från högskoleförberedande programmet. I sammanställningen av 

resultatet kommer vi i stort sett att behandla dessa respondenter som en enhetlig grupp 

eftersom resultatet inte skiljer sig speciellt mycket emellan dem, men vi kommer även 

visa på de intressanta resultat vilka uppkommer när vi skiljer dessa åt. 

 

5.1 Användandet av sociala medier 

Det resultat vi har kommit fram till är att alla respondenter i vår undersökning använder 

sig av sociala medier. I stort sett alla använder sig dessutom av detta varje dag - 91 % - 

annars används det varannan dag. En skillnad vi upptäckte mellan de olika programmen 

var att de som använde sig av sociala medier varannan dag, gick alla på ett 

högskoleförberedande program. Eftersom respondenterna på det högskoleförberedande 

programmet nästan är dubbelt så många jämnfört de som går på yrkesprogrammet, kan 

man ställa sig frågande till om denna siffra skulle utjämnas mer om det var samma antal 

respondenter från de olika programmen. En annan tanke kan vara att de som går ett 

yrkesprogram har en större användning av dessa sociala medier, då de kanske är 

intresserade av en annan slags information än de som går ett högskoleförberedande 

program. En fråga i enkäten behandlar ämnet hur respondenterna tycker att de lär sig 

bäst. Här har endast 2 stycken det vill säga 12,5 % av de som går yrkesprogrammet 

svarat att de lär sig bäst enskilt, gentemot de som går det högskolesförberedande 

programmet där samma siffra är 37 % det vill säga 11 stycken. Detta kan vara en faktor 

till att de som går yrkesprogrammet till större del använder sig av sociala medier, 

eftersom de där kan samspela med andra.   

 

Facebook är den överlägset mest använda sociala media på det privata planet, vilken 

används av alla. Tätt därefter följer Youtube. Andra sociala medier som används är till 

exempel Twitter, Instagram och olika bloggar. Här kan man se hur stor användningen 

av sociala medier faktiskt är och vilken påverkan dessa måste ha för respondenterna. 

Om man vill nå ut till ungdomar i gymnasiet bör man i stort sett nå ut till alla genom att 

använda sig av dessa kanaler.  

 

Man kan då fråga sig varför det då inte används i skolan av alla de som medverkat i vår 

undersökning. När vi frågade respondenterna vilka sociala medier de använde i skolan 

och/eller i samband med sitt lärande, var det nämligen en ganska stor andel som inte 

använde sociala medier i skolan och i sitt lärande där - det var nästan 11 %. Av de som 

använde sig av sociala medier i skolan kan man då ställa sig frågande om de använde 

det av rekommendation av lärare eller någon annan pedagog, eller om det var på eget 

bevåg. Det kan även vara svårt att veta om de verkligen använde det till sitt lärande i 

skolan, eller om det var ett informellt lärande. Om det nu är så att dessa gymnasieelever 
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använder sig av dessa så mycket, kan man undra varför det inte används i skolan mer 

och att deras kunskap kring detta utnyttjas. 

 

 
 

Diagram 1. Hur använder du dig av sociala medier? 

 

Här ovan i detta diagram ser vi vad respondenterna gör när de är aktiva på sociala 

medier. Eftersom de fick fylla i flera alternativ, visar detta diagram på antal användare 

av dessa aktiviteter på sociala medier - av våra respondenter. Genom att se hur elever 

använder sig av sociala medier kan vi kartlägga vad det är de egentligen gör när de är 

inloggade och aktiva. I stort sett alla respondenterna chattar – dvs för dialoger med sina 

kompisar. De flesta kollar även på film och musikklipp och 74 % av respondenterna har 

uppgett att de söker information via sociala medier. 

 

5.2 Informationskompetens och lärande i sociala medier 

När respondenterna ska söka information väljer de flesta i första hand att göra det 

genom Google, hela 74 % svarar just Google. Datorn är det verktyg man använder sig 

av i första hand för att söka information. I denna fråga fanns det uppradade fem olika 

alternativ, varav ett av dessa svarsalternativ var sociala medier, vilket 0 % hade svarat. 

Vid en tidigare fråga undrade vi vad respondenterna gjorde när de var aktiva på sociala 

medier och där svarade 74 % att de sökte information via sociala medier. Att skillnaden 

är så stor i detta fall kanske kan bero på att respondenterna använder sig av google för 

att kunna få fram informationen på sociala medier, eller ser de helt enkelt sociala medier 

som ett andra alternativ - ett kompletterande alternativ. De tycker kanske att sociala 

medier inte är lika pålitligt som Google och det man hittar där. Det kan även vara så att 

man måste veta vilken av alla sociala medier man ska använda sig av när man ska söka 

information. Sociala medier fungerar kanske bäst när man söker något mer specifikt 

som till exempel att man söker på Youtube för att man vill ha det visuellt och muntligt 

uttryckt.  

 

I sökandet efter information frågade vi respondenterna vem de vänder sig till i första 

hand om de stöter på ett hinder i sin sökprocess eller om de inte hittar den information 

de söker efter. Här har respondenterna svarat att de till största del vänder sig till läraren 

- 31 % - tätt därefter följer en klasskamrat/kompis. Vi efterfrågade om det var någon 

som vände sig till skolbibliotekarien för att få hjälp och stöd, men denna siffra låg på 0 
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%. Det vill säga att ingen av respondenterna vände sig till skolbibliotekarien. Eftersom 

vi ville veta vem de vände sig till i första hand, kan det finnas möjlighet att de i ett 

andra skede vände sig till skolbibliotekarien eller att läraren visade respondenterna 

vidare till skolbiblioteket/skolbibliotekarien. 

 

När det gäller tillförlitligheten på det som skrivs på sociala medier, har respondenterna 

en ganska hög tilltro till sig själva att kunna bedöma det som skrivs. Respondenterna 

anser sig vara ganska bra på att vara källkritiska mot den information som finns på 

sociala medier. Hela 51 % av de som har svarat anser att de tycker det är ganska lätt 

eller lätt att bedöma tillförlitligheten på informationen i sociala medier.  

 

 Antal elever Procentantal 

Mycket svårt 1 2% 

Ganska svårt 9 19% 

Varken eller 9 19% 

Ganska lätt 18 40% 

Mycket lätt 5 11% 

Bortfall 4 9% 

 

Diagram 2. Hur tycker du det är att bedöma tillförlitligheten på det som skrivs på 

sociala medier? 

 

Eftersom det här är vad respondenterna själva anser är det svårt att kunna veta om det 

ser ut såhär i verkligheten. Samtidigt är det 21 % av respondenterna som har svarat att 

de tycker det är ganska svårt eller mycket svårt, vilket gör att denna spridning på svar 

kan göra att sanningshalten i svaret kan vara hög.  

 

 Antal elever Procentantal 

Mycket bra 9 20% 

Ganska bra 25 54% 

Varken eller 10 22% 

Ganska dålig 0 0% 

Mycket dålig 0 0% 

Bortfall 2 4% 

 

Diagram 3. Hur upplever du din förmåga att arbeta med texter på sociala medier och 

omvandla dem till eget lärande? 

 

När det gäller förmågan att kunna omvandla det man läser på sociala medier - det som 

skrivs och delas där - till eget lärande och till egen kunskap, är tilltron till sin egen 

förmåga ganska hög.  Respondenterna tycker de är till stor del ganska bra på det, några 

till och med anser sig vara mycket bra på det, medans några menar sig vara varken eller. 

Man kan ställa sig frågade kring tillförlitligheten här, om de verkligen är så bra som de 

anser sig vara eller om de bara tror att de kan det.  

 

5.3 Uppfattningen om det egna lärandet i sociala medier 

I sociala medier finns det möjlighet att i samspel med andra skapa ett lärande. Vi 

undrade då hur respondenterna upplevde att de lärde sig bäst. Här svarade 61 % att det 
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var både tillsammans med andra och på egen hand. Därefter med 28 % tyckte de att 

arbeta självständigt var det bästa sättet och de resterande 11 % ville helst arbeta 

tillsammans med andra för att lära sig bäst.  

 

 
 

Diagram 4. Tror du att du kan lära dig bättre på andra sätt än i det lärandet som sker i 

den vanliga skolmiljön? 

 

Vi lämnade två frågor öppet för respondenterna att utveckla sina svar, varför de svarat 

ja eller nej på frågan. Den första av dessa frågor undrade vi över om de tyckte det fanns 

något annat sätt att lära sig bättre på än i den vanliga skolmiljön. Här var det ganska 

jämnt fördelat mellan svaren, ja 37%, nej 26 % och vet ej 35 %. Frågan upplevde vi 

blev lite missförstådd eftersom respondenterna verkade koppla ihop lärande med skolan 

och det lärande som sker där. De verkade tro att vi frågade efter alternativ till hur 

lärandet i skolan skulle kunna vara. Vår tanke var däremot att vi ville se om de tänkte på 

andra alternativa vägar att lära sig saker på utanför skolans formella lärandet. Kanske 

inte de uppfattar det som lärande och därför tar de inte upp det, eller tror de enkäten 

riktar sig mot det som sker i skolan eftersom enkäten genomfördes i skolan. Några av 

svaren menade på att lärarna lär ut det man behöver veta då skolan fungerar bra och att 

det fungerar bra som det gör nu. Genom den tilltron till lärarna, att de vet och kan allt 

som är viktigt, ges inte utrymme för att ta del av andra synvinklar och andras 

perspektiv. Antagligen reflekterar dessa respondenterna inte över det informella lärande 

som sker hela tiden.  

 

Den andra av dessa frågor var: Tror du att sociala medier kan skapa och bidra med ett 

lärande som sker utanför skolmiljön? Här svarade 44 % ja, 11 % nej och hela 43 % vet 

ej. Det var många av de respondenter som hade svarat ja, vilka hade bra svar på varför 

de svarat just såhär. Några av dessa är: “Utveckla och får djupare förståelse.”, “Man kan 

lära sig något om någon skriver någon info.”, “Man kan lättare kommunicera och 

diskutera med andra på så vis.” Vissa var medvetna om att det sker ett informellt 

lärande men samtidigt finns det dem vilka är precis tvärtemot. De som hade svarat nej, 

de tyckte sociala medier var ett hinder och var distraherande element i deras studier. En 

av respondenterna skrev “För att kunna ta till sig nyttig information från Facebook är 

omöjligt.” Man kan ställa sig frågande vad är egentligen nyttig information? Tanken vi 
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får är även i denna fråga att en stor del av respondenterna har svårt att se det informella 

lärandet vilket sker dagligen. 

 

Båda dessa frågor har en hög frekvens av svar vilket pekar på att respondenterna vet ej. 

Tidigare i metoddelen diskuterade vi kring att det inte är bra med öppna svarsalternativ i 

slutet av en enkät, eftersom man oftast tappar fokus där eller inte läser frågorna noga. 

Flertalet av de som har svarat vet ej har gjort det på båda frågor.  

 

 
 

Diagram 5. Känner du att du genom sociala medier kommer i kontakt med andra 

människor och kulturer vilket du inte skulle gjort i vanliga fall? 

 

Här ovan visar diagrammet hur många av respondenterna - nästan 72 % - har svarat att 

de känner att de kommer i kontakt med andra människor och kulturer i sin användning 

av sociala medier, vilket de anser de inte skulle gjort utan dessa. Genom att få ta del av 

andras kulturer kan det skapas en förståelse för andra vilken är viktig i dagens samhälle 

där det finns så många olika kulturer blandade. Här skapas ett informellt lärande vilket 

de inte verkar vara medvetna om eftersom knappt hälften av respondenterna har svarat 

att de anser att det sker ett lärande i sociala medier.  
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6 Analys 
 

Här presenterar vi analysen vi har genomfört i samband med resultatet, tidigare 

forskning och den teori vi har valt. Likt i resultatet utgår vi ifrån vårt syfte och de tre 

frågeställningar vilka vi presenterat där, se tidigare i kapitlet 1.3, när vi har skapat 

uppdelningen i presentationen av vår analys. 

 

6.1 Användandet av sociala medier 

Eleverna använder sig i stor sett dagligen utav sociala medier i olika sammanhang, och 

eftersom eleverna använder sig till så stor del av sociala medier ser vi vikten av att se 

dessa som ett sätt för lärande. Man ska ta tillvara på den kunskap vilken eleverna har 

och inte se det som onyttigt eller dåligt. Inom skolan existerar påståendet “man lär sig 

inget på att sitta och chatta på nätet” (Åkerlund, 2008, s. 18) vilket är felaktigt men även 

okunnigt .Varför används det inte mer i den formella lärande miljön? Möjligtvis då 

lärarna inte är lika kunniga på tekniken som eleverna många gånger är, då det skiljer sig 

på användningen av datorer och tekniken mellan yngre och vuxna, då de yngre använder 

det till helt andra syften (ibid.). Känner man här inte till motivationen hos eleverna till 

att kunna samt ha möjlighet att kommunicera via sociala medier, eller “kanske känner 

man det som ett hot?” (Åkerlund, 2008, s. 18). Även Russo, Watkins och Groundwater-

Smith (2009, s. 156) menar på att det finns en oro att lärarna inte kan tillgodose behovet 

av att använda dessa sociala medier, eftersom de inte till lika stor del som sina studenter 

har kunskapen till att kunna hantera dessa. De menar att detta beror på att det är färre 

yngre människor som söker sig till läraryrket (ibid.). 

 

Vi ser till det sociala samspelet vilket sker genom att ta del av andras åsikter och tankar, 

vilket är ett sätt att arbeta med textförståelse och att själv lära sig att uttrycka sig så att 

andra förstår. Enligt Åkerlund där han utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskij läggs vikten på hur vi från början “föds in i ett socialt sammanhang och 

utvecklingen formas på ett fundamentalt sätt utifrån samspelet med andra människor” 

(Åkerlund, 2008, s. 124). Åkerlund menar på att kunskapsbildningen äger rum i detta 

sociala samspel och sammanhang (ibid., 124f). Det kan ses som ett informellt lärande 

något som kanske inte alltid ses som ett lärande. Det behöver inte alltid vara just 

specifika uppgifter eller saker ur ett formellt perspektiv som diskuteras, utan allmänna 

saker, saker man kanske inte förstår i samhället eller i andra kulturer. Genom dagens 

tillgänglighet av information kan det vara lätt att stöta på saker man inte sett innan och 

inte visste fanns och då kan samtal med andra vara en bra sak - att lätta på sina tankar. 

 

Eleverna använder sig utav Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och Bloggar för att 

kunna chatta - föra dialoger, kolla på film och musikklipp samt söka efter information. 

För att kunna använda sig utav dessa sociala medier samt kunna kommunicera via dem 

spelar de artefakter - fysiska redskap in som finns i vår vardag, exempelvis datorer, 

böcker samt telefoner (Säljö, 2010a, s. 28). När eleverna använder sig utav dessa 

artefakter så skapas möjligheterna till att bland annat kommunicera samt sprida och ta 

emot information (Säljö, 2010b, s. 74). Genom dessa artefakter - fysiska redskap så 

utgör språket och vårt tänkande en stor roll, att genom språket finns det en förmåga som 

innebär att vi kan fördela erfarenheter mellan varandra (ibid., s. 34). Om man ser detta i 

relation med elevernas användning av sociala medier och det de används till, vilket är 
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att fråga varandra, utbyta samt låna information i samspel men varandra (ibid.). Här vill 

vi knyta an till en stor samt viktig del som språket utgör i vår vardag, men att man även 

kan se hur de fysiska redskapen går ihop och hör samman med det språkliga.  

 

Många av respondenterna har svarat att de kommer i kontakt med andra kulturer genom 

sin användning av sociala medier. Andersson (2010, s. 78) anser att man via dessa nya 

sätt att kommunicera behöver man inte lämna sitt fysiska rum för att skapa kontakter 

över hela världen och delta i diskussioner med dessa. Vidare menas att genom dessa 

sociala samspel kan man från en kontext till en annan, överföra information och dess 

innebörd (ibid.). Det kan härigenom skapas en förståelse genom att ha denna kontakt 

och ett lärande om andra kulturer anser vi vara orsaken till att denna förståelse kan ske. 

Det pratas mycket om mobbning och sociala medier - men kan det inte vara en del av att 

skapa förståelse för andra människor, genom att skapa sig kunskap om hur det är i andra 

kulturer? Att få kunskap om hur det kan se ut i andras omvärld och inte bara sin egen? 

Att få en närmre kontakt med människor i andra kulturer och inte bara se hur det kan 

vara på avstånd?  

 

6.2 Informationskompetens och lärande i sociala medier 

Elever har idag mer kunskap om datoranvändningen än om man många gånger ser till 

lärarna, bortsett från lärarnas praktiska pedagogiska kunskap, och genom att komma i 

kontakt med datoranvändandet i det formella lärandet så lär eleverna sig att behärska 

den praktiska användningen, exempelvis när de söker efter information på internet 

(Hellström, 2011, s. 93). Hellström menar på att genom den kontakten med den fysiska 

artefakten - datorn - så upplever de den som en självklar och naturlig bit av sitt arbete 

och menar på att “det är så man gör” (Hellström, 2011, s. 93). Om man då istället ser till 

lärandet i sociala medier, kan man då ifrågasätta om anledningen till att eleverna anser 

sig kunna bedöma den tillförlitlighet på information de får fram - bara för att de har 

kunskapen om hur man använder de fysiska artefakterna? Limberg och Folkesson 

(2006, s. 109) menar på att det i undervisningen av informationskompetens fokuseras 

mycket på källor, hur dessa hittas och hur man väljer ut dem. Eftersom respondenterna i 

vår undersökning anser sig vara bra på källkritik, kan det vara så att de i själva verket är 

bra på detta och att de i skolan arbetar mycket med att lära sig bedömma källor. Ett 

annat sätt att se det på är att respondenterna utgår ifrån lärarens rekommendationer om 

bra källor och anser sig därför vara kunniga på detta.  

 

Respondentena har en ganska hög tillit till sig själva, att de kan vara källkritiska till den 

informationen som finns på sociala medier. I en skolpraktik handlar det ofta om idag att 

elever själva ska planera sitt eget lärande och att ta ansvar för sin tid samt planering 

(Alexandersson och Limberg, 2010,  s. 85). Om elever idag får möjligheter till ett 

självständigt lärande så spelar det informella lärandet en viktig roll. Allt lärande ingår 

inte i det formella lärandet utan här handlar det även till stor del om det informella 

lärandet, där eleverna kan använda sig av artefakter på olika ställen och på olika tider på 

dygnet. Där kommer elevens egen planering in och om eleven då har den kunskap om 

de redskap de behöver samt kunskapen om ett lärande via sociala medier, så kan de få 

använda sig utav dessa i deras egen planering. Genom detta ser vi hur viktig 

informationskompetensen är i ett informellt lärande. Eleven själv ska genomföra 

informationssökningen, men att de genom sociala medier kan kommunicera samt delge 

och utbyta information till hjälp i sökprocessen.   

 

Elever idag skaffar sig kunskaper om fysiska artefakter som exempelvis smartphones 

genom sitt dagliga användande, men det betyder inte att eleven i sig reflekterar över att 
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de samtidigt sker ett informellt lärande. Genom att eleverna kan hantera datorer så kan 

de genom dem även samarbeta och hjälpa varandra i deras sökande på internet 

(Hellström, 2011, s. 93). Då respondentena idag använder sig till största delen utav 

Google när de söker information så spelar informationskompentensen en viktig roll, på 

grund av detta behöver eleverna vägledning när det gäller deras förhållning till och med 

den information vilken de söker efter (ibid., s. 88).  

 

Delar av forskningen (Miller, 2012; Machin-Mastromatteo, 2012) visar på att elever i 

samband med undervisning och lärande behöver utveckla sin informationskompetens, 

både i samband med användningen av sociala medier men även när det gäller att kunna 

använda sig utav verktygen i relation till dem. Alexandersson och Limberg (2010, s. 88) 

berör en undersökning där de benämner elever födda år 1993 och därefter, för “Google-

generationen”. Benämningen “Google-generationen” avser även hur de eleverna söker 

efter information. Undersökningen visar tydlig saknad av elevers förmåga till att värdera 

information samt att kunna använda sig utav digitala verktyg. Den bedömningsgrund 

hos eleverna när det gällde att bedöma relevansen på den information vilka de fick fram, 

gick ut på att det enbart skulle handla om just det ämne vilket eleverna sökte 

information om. Undersökningen visade tydligt på att eleverna inte reflekterade över det 

sammanhang ämnet som de sökte om relaterade till eller var det kom ifrån, inte heller 

om det var relevant för just deras informationsbehov (ibid.). Vi reflekterar över detta 

och vad undersökningen visar på då våra respondenter faller i samma åldersgrupp. Om 

man utgår ifrån denna undersökning så visar den på ett tydligt behov av 

informationskompetens hos denna målgrupp (ibid.).  

 

Man kan se informationskompetens som ett ämne, både relevant för lärande men även 

när det gäller undervisning (Limberg, Sundin & Talja, 2010, s. 38). Vidare genom att 

teoretiska och praktiska färdigheter i ett ämne uppnår man en kompetens (ibid.). 

Respondenterna i vår undersökning anser sig själva vara duktiga på dels källkritik vilket 

vi nämnde innan och dels att kunna tillgodogöra sig text, vilket tillhör 

informationskompetens. Studien kring google-genarationen vilket vi nämnde tidigare, 

visar på ett behov av informationskompetens. Eftersom eleven befinner sig i en miljö 

där denna uppfattar sig själv som informationskompetent faktiskt också är det, men om 

man jämför med andra miljöer är den inte så utvecklad som den borde vara. Limberg, 

Sundin och Talja menar på att man i specifika praktiker och genom deras redskap, 

använder man inom dessa information på olika sätt. Alltså kan respondenternas praktik 

skilja sig från vår praktik, vi grundar inte begreppet på ett likvärdigt sätt (ibid., s. 53).  

 

6.3 Uppfattningen om det egna lärandet i sociala medier 

I sociala medier utgör samspelet en stor och viktig roll, och att även se det i relation till 

ett lärande. Åkerlund (2011, s. 29) menar på när det gäller en bra lär- och skolmiljö så är 

de sociala gemenskaperna en stor och betydelsefull drivkraft. Över hälften av 

respondenterna delar uppfattningen om att de lär sig bäst tillsammans med andra 

respektive på egen hand.  

 

Lärarnas kompetens spelar även här en viktig roll då de i sin yrkesroll kan använda sig 

utav de fysiska artefakterna i samband med lärandet. Alexandersson och Hansson 

(2011, s. 14) menar på att bland annat den kognitiva utvecklingen utgörs av digital 

teknik samt medier. Alexandersson och Hansson tar upp en viktig aspekt i inledningen 

av deras litteratur att “genom internet får användarna tillträde till ett antal nya sociala 

arenor som de kan beträda eller lämna i nästan vilken roll som helst och när som helst” 

(ibid.). Här vill vi relatera till lärandet och det informella lärandet vilket kan styras och 
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användas av studenterna om de kan hantera de verktyg som finns, och då i samband 

med användandet av sociala medier. “Dagens virtuella mötesplatser skapar 

förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling” (Alexandersson & Hansson, 2011, 

s. 14). Forskningen visar på att sociala medier används som ett redskap när det gäller 

utvecklingen av både ett informellt och ett formellt lärande, att man kan se hur 

utvecklingen går åt det sociala och kunskap utgörs och förmedlas (Dabbagh & Reo, 

2011a, Johnson et al, 2011.; McGloughlin & Lee, 2010; Minocha & Kerawalla, 2011, 

refererad i Dabbagh & Kitsantas 2011, s. 3). I vår empiri fick vi fram att en liten del av 

respondenterna menade på när det gäller lärandet utanför skolmiljön att de kunde 

kommunicera, diskutera och ta till sig information som någon har skrivit. Här pågår ett 

informellt lärande och att studenterna idag behöver uppmärksammas på detta vilket i sin 

tur gynnar deras lärande. Här anser vi att om de är medvetna om det informella lärandet 

så kan de utöka sin delaktighet.  

 

En bit att reflektera över är den där respondenterna anser att sociala medier är ett hinder 

och ett distraherande element i deras studier. Här anser vi att respondenterna har en 

oklar uppfattning om vad det formella respektive informella lärandet är, därav uppstår 

det ett felaktigt svar. Vi uppfattar att det kunde visats sig annorlunda i empirin om 

respondenterna hade haft kunskaperna om ett lärande i sociala medier vilket sker i 

samspelet med andra. Respondenterna har svårt att se att det kan ske ett informellt 

lärande då det visar på att de förknippar lärandet med skolan. Diaz (2012, s. 50) menar 

på att skolan ofta inte ser det som något fördelaktigt, utan ser dessa sociala medier som 

besvärligt och ett hinder. Det man kan ställa sig frågande till om att inte se ett lärande i 

sociala medier är elevernas egen uppfattning, eller något de fått höra från till exempel 

skolan? Möjligheten finns att de skulle se det annorlunda om det var så att de fick se 

och höra de möjligheter dessa skapar för att utveckla kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

30 

7 Diskussion 
 

I denna del vill vi föra vår diskussion kring lärande - ett informellt lärande - i samband 

med sociala medier men där vi även ser att ett formellt lärande spelar en roll. Utifrån vår 

problemformulering vill vi förtydliga hur stor del och roll teknikens utveckling har och i 

sin tur vilken roll de sociala nätverken utgör. Vi vill även utifrån problemformuleringen 

visa på att det saknas kunskap inom det tekniska området, att delaktigheten och delandet 

i och med de sociala nätverken skulle kunna leda till ett lärande.  

 

Genom den enkätundersökning vilken vi genomförde och analyserade resultaten efter, 

såg vi att eleverna inte ser att det sker ett informellt lärande. Om eleverna idag hade haft 

den kunskapen om ett informellt lärande i samband med sociala medier så hade detta 

gett eleverna förutsättningar om det lärande som det i sin tur utgör. Enligt Miller (2012, 

s. 99) är frågan om man genom att skapa en diskussion - ett samtal - kring sociala 

medier och dess verktyg, kan bibliotekarierna göra eleverna mer medvetna om 

informationen där. Genom att bibliotekarierna delar med sig av sin kompetens och att 

de skapar dessa samtal, kan de ge förutsättningar för att skapa informationskompetens 

hos studenterna. 

 

I vår resultatdel fick vi fram att respondenterna idag inte vänder sig till skolbiblioteket 

eller skolbibliotekarien då de stöter på hinder eller inte finner den information de söker 

efter. Vi anser att detta är högst relevant och att den inkluderar såväl lärarens som 

bibliotekariens intresse att försöka fånga upp studenterna och få dem att vända sig till 

biblioteket. Genom att använda sig utav den kunskap kring informationskompetens som 

skolbibliotekarien idag besitter, men även att se biblioteket som en stor 

informationsresurs. Uppmuntrar inte läraren studenterna idag till att vända sig till 

skolbibliotekarien och möjligheten till att använda sig utav biblioteket i samband med 

sitt lärande? Här anser vi att lärarnas roll är att visa för studenterna att de kan få och 

behöver en informationskompetens i sitt lärande, för att därigenom även kunna använda 

sig utav det informella lärande vilka de har i samband med internet och sociala medier. 

Men även att biblioteken behöver göra sig mer synliga.  

 

I analysen reflekterade vi över varför respondenterna har hög tillit till sig själva när det 

gäller att vara källkritiska till den informationen de finner på sociala medier. Eleverna 

besitter kunskapen om de fysiska artefakterna men saknar uppfattningen om hur det 

informella lärandet involveras i samband med deras dagliga användande av dessa. När 

vi frågade eleverna hur lätt de tyckte att det är att bedöma tillförlitligheten på 

informationen i samband med sociala medier så ansåg större delen att det är ganska lätt. 

Respondenterna använder sig utav Google till största del i sin informationssökning, och 

där tror vi att de ser till sökträffarna på ämnet och inte på relevansen i innehållet. 

Genom att lära sig infomationskompetens så kan man använda sig utav sociala medier 

och i sin tur lättare använda och omvandla all den tillgängliga information som finns 

där, och därigenom skapa sig ett lärande.  

 

Skolans roll och det formella lärandet utgör även den en stor del då det delvis handlar 

om lärarnas kunskap i datoranvändandet, användandet av tekniska hjälpmedel och 

sociala nätverk vilka leder till kunskap och lärande. Vi anser här att om skolan i sitt 

lärande kan få in sociala medier i relation till datoranvändandet i undervisningen och det 

formella lärandet, så leder det vidare till ett informellt lärandet hos eleverna. Här tror vi 

att det handlar om att lärarna behöver få upp ögonen för hur viktig och relevant denna 

biten verkligen är, att lärarnas kunskap kan mynna ut i elevernas lärande. På detta sätt 
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skulle skolan kunna uppmuntra till ett informellt lärande hos eleverna och uppmuntra 

till att använda dessa sociala medier på rätt sätt  - som ett verktyg för lärande. Det gäller 

även att föräldrarna ska se möjligheterna i datoranvändandet och användandet av sociala 

medier, att det bidrar till ett lärande och kunskap hos deras barn.    

 

En central punkt här är att se till samspelet vilket relaterar till Säljös och Åkerlunds 

teorier där de skildrar det sociokulturella persektivet. Vi som individer tar till oss och 

utbyter kunskap genom samtal och kommunicerande, på det sättet skapas hela tiden 

både ett medvetet men även ett omedvetet lärande.Vad vi syftar till här är att eleverna 

måste få en kunskap och en uppfattning om att det kan ske ett informellt lärande i 

samband med användandet av sociala medier där det ges och byts information, 

kommuniceras samt tas del av andras kunskap. Säljö och Åkerlund lägger också en stor 

tyngd vid artefakter - fysiska redskap - där vi ser hur eleverna idag har en kunskap om 

hur de använder tekniska hjälpmedel som exempelvis datorer och smartphones men inte 

hur och att det genom dem kan ske ett lärande.  

 

Eftersom vi fann en skillnad mellan de som går ett högskoleförberedande program och 

de som går ett yrkesprogram, att de som går ett yrkesprogram använder sig till större del 

sociala medier - kan de använda sig av annan information? De som väljer att gå ett 

yrkesprogram har en tanke och en vilja om att snabbare komma ut i yrkeslivet efter sin 

avklarade gymnasiebildning, än de elever som väljer att gå ett högskoleförberedande 

program där tanken är att vidareutbilda sig efter avslutat gymnasieprogram.  

Här menar vi på att de elever som går ett yrkesprogram kanske behöver andra sätt att 

lära sig på eftersom deras utbildning fokuserar mer på den praktiska biten, vilket 

eleverna i sin tur har ett intresse i. Finns det möjligtvis en koppling mellan ett lärande i 

sociala medier och en yrkesförberedande utbildning? Att de eleverna väljer sociala 

medier i samband med fysiska artefakter för att söka efter information vilket gynnar 

deras lärande och utbildning? Eftersom sociala medier har andra sätt att delge 

information, som exempelvis genom instruktionsvideos på Youtube, kan detta vara bra 

för ett praktiskt program där saker ska genomföras rent fysiskt. 

 

7.1 Slutsatser  

Utifrån tidigare undersökningar behöver lärarna idag ha en bredare kunskap kring 

datoranvändning. Detta för att  kunna använda sig utav dem i det formella lärandet och 

för att det i sin tur ska gynna och uppmuntra till ett informellt lärande.  

 

Vi ser att det finns ett informellt lärande i sociala medier - via Facebook, Youtube, 

Twitter och Bloggar där man genom dem kan utbyta information, samtala samt 

förmedla information. Genom samspelet med andra så uppstår det ett deltagande och 

genom detta sker det ett lärande. Vi har tidigare nämnt ur det sociokulturella 

perspektivet hur vi som individer redan från födseln söker kontakt med omgivningen 

och redan där kan man se ett behov av social interaktion och ett socialt samspel. Vi som 

individer tar till oss och utbyter kunskap genom samtal och på det sättet skapas hela 

tiden både ett medvetet men även ett omedvetet lärande.  

 

Genom vår empiri visade det på att respondenterna använder sig till största delen av 

Google i sin informationssökning och följer upp med att de anser sig själva som bra på 

källkritik. Här anser vi att de saknar kunskap om informationssökning då det inte 

handlar om de antal sökträffar de får fram utan att kunna vara källkritiska. Här kan 

lärarna uppmuntra studenterna till att använda sig utav skolbibliotekariens kompetens 

då den kan utgöra en stor roll för studenterna i deras informationssökningsprocess.  
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7.2 Diskussion till fortsatt forskning 

För att skapa en bättre bild och få en djupare förståelse av hur det informella lärandet 

ser ut i sociala medier, kan ytterligare forskning genomföras och då med ett större urval 

ur populationen gymnasiestudenter. En annat intressant tanke till fortsatt forskning, 

hade varit att göra studier kring andra användargrupper, hur dessa använder sociala 

medier och hur de kan skapa ett informellt lärande inom andra åldersgrupper men även i 

olika miljöer som till exempel inom yrken och olika organisationer. Vidare studier 

kunde även ske kring det formella lärandet och hur det kan användas där för ett lärande. 

 

Det hade varit intressant att göra en vidare undersökning och intervjuat eleverna vilka 

medverkade i vår studie. Detta just för att kunna få en chans att utveckla det vi fick fram 

i vår undersökning och få svar på de frågor som skapades i samband med enkätsvaren. 

En fördjupning kunde göras inom ämnet källkritik, om eleverna är så duktiga som de 

ansåg sig vara eller om de inte förstår begreppet som vi menar att det betyder. 
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8 Sammanfattning 
 

Genom den utveckling vilken har skett inom tekniken så innebär det även en förändring 

i vårt samhälle. En stor del av människors vardag idag innebär att vara aktiv på nätet 

och att ta del av det samspel som sker där. Den lättillgänglighet vilket sociala medier 

medför, där man kan nå och nås på flertalet sätt och på de olika sätt information sprids, 

underlättar och fungerar som ett stöd och hjälp i lärandet. Syftet med den här studien är 

att undersöka gymnasieelevers användning av sociala medier och hur de kan vara ett 

verktyg för det informella lärandet. Vi har därmed valt att utgå från följande 

frågeställningar:  

 

 Hur använder gymnasieelever sociala medier? 

 Hur ser eleverna på det lärande som sker i användandet av sociala medier?  

 Vilket samspel finns mellan informationssökning och elevers lärande via sociala 

medier?  

 Hur kan sociala medier utgöra en del av gymnasieelevers lärande?  

 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet där samspelet och den sociala 

samhörigheten utgör en stor roll. Den metod vi har använt oss av är en kvantitativ 

enkätundersökning på en gymnasieskola med elever i åk 3.Vår studie består av två 

stycken gymnasieklasser varav ett högskoleförberedande program och ett yrkesprogram.  

Resultatet från vår enkätundersökning visar på att eleverna använder sig mycket av 

sociala medier, att de anser sig duktiga på informationskompetens samt att de har svårt 

att se att det kan ske ett informellt lärande i sociala medier.  

 

Om man ser till unga och studerande idag så är sociala medier en del utav just deras 

vardag och något som den större delen utav dem använder sig av. Här vill vi visa på att 

genom dessa sociala medier och genom det samspel som sker där, kan det även ske ett 

informellt lärande. Studerande idag är medvetna om det formella lärandet och de är 

även medvetna om lärarnas roll. Många studenter menar på att det är lärarna som sköter 

och styr deras lärande, att det är lärarna som besitter den kunskap vilket de ska lära.  

 

Det har även nämnts tidigare i vår analys att lärarna behöver ha en bredare kunskap 

kring de fysiska artefakterna och sociala medier, genom det skulle de kunna få upp 

ögonen för det informella lärande som kan ske där.  

 

En viktig bit är den informationskompetens vilket unga och studerande idag saknar. 

Denna del kan unga och studerande få genom bibliotekarien vilken besitter denna 

informationskompetens som är viktig för deras lärande. Om unga och studerande idag 

får kunskap om informationskompetens så kan de ta del av den informationen de finner 

via internet och sociala medier, och därav kunna använda den i sitt lärande. Det handlar 

om ett informellt lärande där man kan delta, kommunicera, delge samt ta till sig 

information.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A ENKÄTUNDERSÖKNING - GYMNASIEELEVER  

 

Syftet med denna enkäten är att kartlägga ungas lärande i sociala medier samt elevers 

allmänna syn på sociala medier. Enkäten kommer att delas ut till gymnasieelever åk 3. 

Enkäten är frivillig och vi kommer att behandla alla svar anonymt. 

 

Ungas lärande i sociala medier - en enkätundersökning till kandidatuppsats 
 

Vi är två universitetsstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser nu 

sista terminen på programmet Biblioteks- och informationsvetenskap och skriver på vår 

kandidatuppsats. Syftet med denna enkät är att kartlägga ungas lärande i sociala medier. 

Denna enkät kommer att delas ut till gymnasieelever i åk 3. Enkäten är frivillig och vi 

kommer att behandla alla svar anonymt. 

 

1. Födelseår: År: 19____ 

 

2. Är du man eller kvinna? □ Man □ Kvinna 

 

3. Vilket gymnasieprogram studerar du på? ____________ _ 

 

4. Vilken eller vilka av följande sociala medier använder du i SKOLAN och/eller i 

samband med ditt lärande? 

□ Facebook 

□ Blogg 

□ You tube 

□ Twitter 

□ 

Annat_________________________________________________________________

_____ 

□ Inga 

 

5. Vilken eller vilka av följande sociala medier använder du PRIVAT? 

 

□ Facebook 

□ Blogg 

□ You tube 

□ Twitter 

□ 

Annat_________________________________________________________________

_ 

□ Inga 

 

6. Hur ofta är du inne på och använder dig utav sociala medier PRIVAT? 

 

□ Varje dag  

□ Varannan dag  

□ Några gånger i veckan 

□ En gång i veckan  

□ Några gånger i månaden  



  
 

II 

□ En gång i månaden 

□ Aldrig 

 

7. De dagar du är aktiv på sociala medier - hur länge tidsmässigt använder du dig då 

utav dem PRIVAT? 

 

□ 0-1 timme 

□ 1-2 timmar 

□ 2-3 timmar 

□ 3 timmar eller mer 

 

8. Hur använder du dig av sociala medier? Välj ett eller flera alternativ. 

 

□ Chattar - föra dialoger med kompisar 

□ Kollar på film och musikklipp 

□ Kollar på andra klipp ex nyhetsklipp 

□ Läsa andras bloggar 

□ Blogga (egen blogg) 

□ Söka efter information 

□ Spelar spel 

□ Annat. 

Vad?__________________________________________________________________ 

 

9. Känner du att du genom sociala medier kommer i kontakt med andra människor och 

kulturer vilket du inte skulle gjort i vanliga fall? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

10. När du söker eller letar efter information - var söker du först och främst efter 

informationen någonstans? Välj ett alternativ. 

□ Via tryckt material ex böcker, tidskrifter. 

□ Via google 

□ Via en eller flera sociala medier 

□ Via skolbiblioteket och/eller skolbibliotekarien 

□ Annat 

Var?________________________________________________________________ 

 

11. Om du inte hittar den informationen du söker efter eller stöter på hinder i ditt 

sökande - till vem vänder du dig då i första hand? 

□ Läraren 

□ En klasskamrat/kompis 

□ Någon annan vuxen 

□ Skolbibliotekarien 

□ Annat 

Vem?___________________________________________________________ 

 

12. Hur tycker du det är att bedöma tillförlitligheten på det som skrivs på sociala 

medier? 

 



  
 

III 

□ Mycket svårt 

□ Ganska svårt 

□ Varken eller 

□ Ganska lätt 

□ Mycket lätt 

 

13. Hur upplever du din förmåga att arbeta med texter på sociala medier och omvandla 

dem till eget lärande? 

□ Mycket bra 

□ Ganska bra 

□ Varken eller 

□ Ganska dålig 

□ Mycket dålig 

 

14. Hur upplever du din förmåga att tillgodogöra dig det som skrivs/delas på sociala 

medier? 

 

□ Mycket bra 

□ Ganska bra 

□ Varken eller 

□ Ganska dålig 

□ Mycket dålig 

 

15. Om det är något du tycker är svårt att förstå, vad skulle det vara? 

 

Ge 

exempel:_______________________________________________________________

_____ 

16. Hur gör du när du inte förstår det som skrivs/delas på sociala medier? 

 

□ Samtalar med andra via sociala medier 

□ Samtalar med andra IRL (In Real Life “i verkligheten”) 

□ Funderar ensam igenom det och når en lösning eller en förklaring 

□ Struntar i det 

□ Annat Vad? 

_________________________________________________________________ 

 

17. På vilket sätt lär du dig bäst när det gäller ditt lärande? 

□ Om du studerar tillsammans med andra 

□ Om du studerar för dig själv - enskilt 

□ Både och 

 

18.Tror du att du kan lära dig bättre på andra sätt än i det lärandet som sker i den 

vanliga skolmiljön? 

 

□ Ja 

På vilket eller vilka 

sätt?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________ 

□ Nej 



  
 

IV 

Varför?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ 

□ Vet ej 

 

19. Tror du att sociala medier kan skapa och bidra med ett lärande som sker utanför 

skolmiljön? 

 

□ Ja 

På vilket eller vilka sätt? 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________ 

□ Nej 

Varför 

inte?__________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

________ 

□ Vet ej 

 

 

Tack för din medverkan! Catarina Olsson och Sara Hyltegård  
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Bilaga B FRÅGEFORMULÄR - SKOLBIBLIOTEKARIE 

 

Frågor till skolbibliotekarie: 

 

1. Använder ni er av sociala medier i er yrkesroll? Vilka? 

 

2. Uppmuntrar ni eleverna till att använda sociala medier? 

Om JA - på vilket sätt? 

Om NEJ - varför? 

 

3. Hur ser du på elevers användande av sociala medier? Bra eller dåligt? Mycket eller 

lite? 

 

4. Ser du att sociala medier kan vara till hjälp i elevernas lärande? Hur i så fall? 

 

5. Vilka nackdelar ser du i att eleverna använder sociala medier? 

 

6. Hur upplever ni att elevernas kunskap om informationssökning är - om hur de söker 

information? 

 

7. Hur tror ni att elevers informationssökning påverkas av sociala medier? 

 

8. Hur tror ni att elevers informationssökning när det gäller lärande påverkas av sociala 

medier? 

 

9. Tycker du att användningen av sociala medier påverkar synen på lärande och 

kunskapssynen? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga C RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

 
1. Födelseår? 

 Antal elever Procentantal 

1992 1 2% 

1993 4 9% 

1994 40 87% 

1995 1 2% 

 

2. Är du man eller kvinna? 

 Antal elever Procentantal 

Man 28 61% 

Kvinna 18 39% 

 

3. Vilket gymnasieprogram studerar du på? 

 Antal elever Procentantal 

El programmet 16 35% 

Naturvetenskapsprogrammet 30 65% 

 

4. Vilken eller vilka av följande sociala medier använder du i SKOLAN och/eller i 

samband med ditt lärande? 

 Antal användare Procentantal 

Facebook 28 61% 

Blogg 4 9% 

Youtube 26 57% 

Twitter 7 15% 

Inga 5 11% 

Annat 14 30% 

Bortfall 3 7% 

 

5. Vilken eller vilka av följande sociala medier använder du PRIVAT? 

 Antal användare Procentantal 

Facebook 45 98% 

Blogg 7 15% 

Youtube 39 85% 

Twitter 12 26% 

Inget 0 0% 

Annat 11 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

6. Hur ofta är du inne på och använder dig utav sociala medier PRIVAT? 

 Antal elever Procentantal 

Varje dag 42 91% 

Varannan dag 4 9% 

Några gånger i veckan 0 0% 

En gång i veckan 0 0% 

Några gånger i månaden 0 0% 

En gång i månaden 0 0% 

Aldrig 0 0% 

 

7. De dagar du är aktiv på sociala medier – hur länge tidsmässigt använder du dig då 

utav dem PRIVAT? 

 Antal elever Procentantal 

0 – 1 timme 15 33% 

1 – 2 timmar 17 37% 

2 – 3 timmar 5 11% 

3 timmar eller mer 7 15% 

Bortfall 2 4% 

 

8. Hur använder du dig av sociala medier? Välj ett eller flera alternativ. 

 Antal användare Procent 

Chattar - föra dialog med 

kompisar 

41 89% 

Kollar på film och musikklipp 40 87% 

Kollar på andra klipp ex 

nyhetklipp 

21 46% 

Läsa andras bloggar 17 37% 

Blogga (egen blogg) 5 11% 

Söka efter information 34 74% 

Spelar spel 11 24% 

Annat 3 7% 

 

 

9. Känner du att du genom sociala medier kommer i kontakt med andra människor och 

kulturer vilket du inte skulle gjort i vanliga fall? 

 Antal elever Procentantal 

Ja 33 72% 

Nej 6 13% 

Vet ej 7 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

 

10. När du söker eller letar efter information - var söker du först och främst efter 

informationen någonstans? Välj ett alternativ. 

 Antal elever Procentantal 

Via tryckt material ex böcker, tidskrifter 4 9% 

Via google 34 74% 

Via en eller flera sociala medier 0 0% 

Via skolbiblioteket och/eller skolbibliotekarien 0 0% 

Annat 0 0% 

Bortfall 8 17% 

 

11. Om du inte hittar den informationen du söker efter eller stöter på hinder i ditt 

sökande - till vem vänder du dig då i första hand? 

 Antal elever Procentantal 

Läraren 14 31% 

En klasskamrat/kompis 13 28% 

Någon annan vuxen 1 2% 

Skolbibliotekarien 0 0% 

Annat 7 15% 

Bortfall 11 24% 

 

12. Hur tycker du det är att bedöma tillförlitligheten på det som skrivs på sociala 

medier? 

 Antal elever Procentantal 

Mycket svårt 1 2% 

Ganska svårt 9 19% 

Varken eller 9 19% 

Ganska lätt 18 40% 

Mycket lätt 5 11% 

Bortfall 4 9% 

 

13. Hur upplever du din förmåga att arbeta med texter på sociala medier och omvandla 

dem till eget lärande? 

 Antal elever Procentantal 

Mycket bra 9 20% 

Ganska bra 25 54% 

Varken eller 10 22% 

Ganska dålig 0 0% 

Mycket dålig 0 0% 

Bortfall 2 4% 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

 

14. Hur upplever du din förmåga att tillgodogöra dig det som skrivs/delas på sociala 

medier? 

 Antal elever Procentantal 

Mycket bra 9 20% 

Ganska bra 24 52% 

Varken eller 11 24% 

Ganska dålig 0 0% 

Mycket dålig 0 0% 

Bortfall 2 4% 

 

15. Om det är något du tycker är svårt att förstå, vad skulle det vara? 

Fråga 12 Konstigt formulerade saker. Cows Vet ej Något ointressant Svåra texter 

Politik. Inget, jag är bäst på allt. Raketforskning extremister ? Fråga 12 

 

16. Hur gör du när du inte förstår det som skrivs/delas på sociala medier? 

 Antal användare Procentantal 

Samtalar med andra via sociala medier 11 18% 

Samtalar med andra IRL 20 33% 

Funderar ensam igenom det och når en lösning eller 

förklaring 

10 16% 

Struntar i det 15 25% 

Annat 3 5% 

Bortfall 2 3% 

 

 

17. På vilket sätt lär du dig bäst när det gäller ditt lärande? 

 Antal elever Procentantal 

Om du studerar tillsammans med andra 5 11% 

Om du studerar enskilt 13 28% 

Både och 28 61% 

 

18. Tror du att du kan lära dig bättre på andra sätt än i det lärandet som sker i den 

vanliga skolmiljön? 

 Antal elever Procentantal 

Ja 17 37% 

Nej 12 26% 

Vet ej 16 35% 

Bortfall 1 2% 

 

Varför ja? 

Använda mer internet Muntligt & skriva. Skriva själv Genom föreläsningar. Få fler 

perspektiv. Mindre läxor, mer lärande under skoltid Eget arbete Mer praktiska 

ämnen/kurser eller praktik. På internet finns det mesta Lasse är kung, alla borde vara 

som Lasse. Föreläsningar Jag gillar projekt-jobb. Tydliga mål, ett antal uppgifter osv. 

Ständig tillgång till internet. Förnya lärandet, få som vi håller på med Plugga på egen 

hand  

 



  
 

X 

Varför nej? 

Därför att vi i skolmiljön tillåts ta ansvar för våra egna studier, vilket är det sätt som jag 

personligen lär mig bäst på.  För mig fungerar det bra idag. Jag pluggar inte bra om jag t 

ex sitter för länge framför datorn.  Känns bra nu.  Det funkar bra som det är nu. Lär mig 

bäst av att anteckna själv under genomgångar. Att leta info på nätet och sedan omvandla 

infot i egna meningar är bra lärande.  Lärarna lär ut det man behöver veta.  Internet är 

enkelt, det finns jättemycket info och allt existerar Jag är nöjd med min situation. Det 

fungerar bra som det gör Skolan är la bra. Funkar bra  

 

19. Tror du att sociala medier kan skapa och bidra med ett lärande som sker utanför 

skolmiljön? 

 Antal elever Procentantal 

Ja 20 44% 

Nej 5 11% 

Vet ej 20 43% 

Bortfall 1 2% 

 

Varför ja? 

För de som har svårt i skolan kan det vara ett roligt sätt att plugga på. Utveckla och får 

djupare förståelse. Genom nyhetsklipp/filmklipp Man tänker på saker som man kanske 

inte hade kommit på själv. Lokaler som hjälper till med att tex plugga. Man hör mycket. 

Man kan lära sig något genom att någon skriver någon info. Man kan följa olika 

nyhetsblad och på det sättet se/höra saker som händer där t ex. Ex klipp på youtube på 

genomgångar. Eftersom det finns så pass mycket fakta på internet. Det finns fucking 

allting på internet, better use it to it´s full potential. Man får mer information. I dagens 

läge kan man sitta på andra sidan jorden och lära varandra saker Man kan lättare 

kommunicera och diskutera med andra på så vis.  

 

Varför nej? 

Sociala medier är till sin natur ett distraherande element, vars syfte är att förströ de som 

använder dem. Dem är förenade med för mycket distraktioner för att kunna användas till 

studier. För att ta till sig nyttig information från facebook är omöjligt. Sociala medier är 

mest ett hinder (bryter koncentrationen) Mycket bullshit. Majoriteten av de sociala 

medierna bidrar inte till inlärning. Skulle såfall vara Youtube.  

 

 

 

 


