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Sammanfattning 

I takt med att samhället förändras gör även skolan det. Datorerna har fått en stor och 

betydande plats i klassrummet och de verksamma inom skolan möter därmed nya utmaningar. 

På vilket sätt och till vad ska datorn användas är några av dem. Nätbaserade verktyg i form av 

lärplattformar, YouTube, bloggar, chatt, UR-material och Facebook används av flertalet 

verksamma lärare ute i skolorna idag. Vilka för-, och nackdelar/svårigheter och möjligheter 

finns det med att integrera verktyg av dessa slag, i klassrummet? Genom ett kvalitativt 

angreppssätt vill jag undersöka vad yrkesverksamma gymnasielärare har för uppfattningar om 

och förhållningssätt till att arbeta med nätbaserade verktyg i sin undervisning. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten för studien, konnektivismen, har jag tolkat och analyserat resultatet 

av intervjuerna. Det visar att en välfungerande mötesplats (en lärplattform) för lärare och 

elever är central men fungerar inte i den utsträckning som krävs för att uppfylla de 

förväntningar som finns. Vidare visar resultatet att det finns en överhängande positiv 

inställning till att hitta andra alternativa sätt för att lyckas uppnå målet om en välfungerande 

mötesplats, genom att integrera Facebook i klassrummet. Lärare som väljer att lyfta in andra 

nätbaserade verktyg i sin undervisning bör också ha en genomtänkt tanke bakom det som 

också tydligt ska presenteras för eleverna eftersom de behöver förstå sambandet mellan 

verktyget och syftet med det. 

 

Sökord: Konnektivismen, digitalt lärande, undervisning, pedagogik, didaktik  
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Inledning  
De senaste åren har många kommuner genomfört stora satsningar inom skola och utbildning. 

Statistik från 2011 säger att var fjärde skola tillhandahåller sina elever datorer som nog är 

tänkta ska fungera som ett verktyg för dem och läraren i undervisningssituationen (Videla, 

2012). Men vad medför datorerna? Kan elever lära mer av att använda datorn, hur och till vad 

ska de i så fall använda den? Har läraren goda metoder för hur datorn ska användas för att 

tillföra undervisningen något?  

Mina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att många lärare inte 

riktigt vet hur de ska använda datorn på ett bra sätt. Detta märks på flertalet lärare jag samtalat 

med som tycker att den ibland är till besvär i det avseendet att den stör elevernas 

koncentration då de under lektionstid gör mycket annat med datorn och på internet, än vad de 

borde. Samhället förändras och skolan likaså. Jag är av uppfattningen att det bör finnas 

kunskap om hur samhället förändras och vart vi är på väg om vi ska lyckas utbilda elever till 

aktiva samhällsmedborgare och förbereda dem inför yrkeslivet. Förutom att ha kunskap om 

hur samhället förändras anser jag att vi också bör anpassa oss efter den förändring som sker. 

Istället för att se datorn som något besvärligt i klassrummet borde vi se den som en tillgång 

och en möjlighet. Lindö (2002) beskriver att han har ”en vision av skolan som ett öppet och 

gränslöst språkrum, gränslöst i rummet och gränslöst i tiden” (s. 7), vilket datorn som verktyg, 

enligt min mening, kan bidra med. 

Nätverksamhället vi lever i idag har bidragit till att synen på kunskap förändrats. Det man förr 

lärde sig i skolan var mer beständigt och den kunskapen kunde man klara sig på väldigt länge, 

medan man idag behöver hålla sig ständigt uppdaterad. Kunskapen är idag föränderlig och 

måste omvärderas på grund av att ny information hela tiden tillkommer, i alla fall enligt 

Siemens (2006). Den teoretiska anknytningen i denna uppsats är konnektivismen som 

grundats av Siemens. Det är, enligt honom, en teori som bygger på redan existerande teorier 

om lärande och handlar om att tekniken, kanske framförallt datorn, i olika avseenden 

underlättar lärandet. 

Centralt i denna uppsats är yrkesverksamma lärares erfarenheter rörande integrering av 

nätbaserade verktyg i undervisningen. Det kan förefalla sig naturligt att integrera olika typer 

av nätbaserade verktyg i undervisningen, för vissa lärare – men inte för alla. Vilka för-, och 

nackdelar finns det? Över 900 miljoner människor världen över använder Facebook idag, så 

även många av eleverna i skolan. Kan man på något sätt integrera det i undervisningen? Vilka 

svårigheter och möjligheter finns det med det?  
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Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån ett konnektivistiskt synsätt, förstå vad yrkesverksamma 

gymnasielärare har för uppfattningar om och förhållningssätt till att använda nätbaserade 

verktyg i sin undervisning och till att integrera Facebook i sin undervisning. 

Forskningsfrågor 
1a. Vilka nätbaserade verktyg använder de intervjuade lärarna i sin undervisning? 

1b. Vilka för-, och nackdelar beskriver de att det finns med dem? 

2a. Vilka uppfattningar delar de intervjuade lärarna med sig av i fråga om att lyfta in 

Facebook i undervisningen? 

2b. Vilka möjligheter och svårigheter ser de? 

Definitioner 
Några för undersökningen centrala begrepp definieras för att tydliggöra vad undersökningen 

handlar om. 

Nätverk beskrivs som ett ”system av relationer mellan t.ex. individer eller organisationer. 

Även utbyte mellan datoranvändare kan benämnas nätverk” (NE) [hämtad: 2012-10-17] 

Nätbaserade verktyg definierar jag som ett redskap lärare hämtar från internet och använder 

i sin undervisning i syfte att tillföra undervisningen något. Exempel på nätbaserade verktyg i 

denna studie är UR-material, Facebook, YouTube, chattfunktioner, bloggar. 

Bakgrund och litteratur 

Riktlinjer och styrdokument 
Under de senaste åren har ett flertal förändringar skett inom skolan, bland annat har en ny 

läroplan upprättats. Bakgrunden till förändringen framgår i regeringens proposition 

2008/09:199, ett förtydligande av läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) var 

nödvändig. I den nya läroplanen för gymnasieskolan (GY11) under kapitlet ”Skolans 

värdegrund och uppgifter” utläses följande:  

 […] Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga 

att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 

närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

Datorernas inträde i skola har medfört förändringar där betydelsen av kommunikation, 

förståelse för omvärlden och orientering i världen har ökat. I läroplanen för gymnasieskolan 

2011 (GY11) förstås det att skolan ska ta hänsyn till detta 
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[…] kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande (Skolverket) 

På uppdrag av regeringen har skolverket genomfört ett symposium beträffande Digitala 

lärresurser i en målstyrd skola. Syftet med symposiet var att belysa olika aspekter av hur 

digitala lärresurser blir tillgängliga och användbara i den pedagogiska verksamheten. 

Symposiet dokumenterades och sammanställdes i en rapport Digitala lärresurser i en 

målstyrd skola (Skolverket, 2009). 

I inledningen av rapporten Digitala lärresurser i en målstyrd skola kan vi läsa att regeringen 

konstaterar att användningen av IT som verktyg är tämligen nödvändigt för att den enskilde 

ska kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle. Vidare menar regeringen också att det är av 

stor betydelse att introducera unga till IT-verktyg redan i skolan för deras delaktighet i 

samhället. I rapporten framgår också att lärande till stor del består av kommunikation och 

bearbetning av information, därför blir IT ett allt viktigare redskap i skolan. Digitala 

läromedel och Internet i kombination innebär att lärandet kan underlättas och vidgas men det 

krävs förståelse för de risker nya medier innebär och behovet av källkritisk kompetens blir allt 

viktigare. 

EU-kommissionen beskriver att alla medborgare behöver livslångt lärande, att vi behöver 

utveckla våra färdigheter och kompetenser dels för att kunna utnyttja vår personliga potential 

och därmed aktivt delta i det samhälle vi lever i, dels för att kunna ha en chans att lyckas på 

en arbetsmarknad som är under ständig förändring. Vidare beskrivs att möjligheterna för 

medborgarna att skaffa sig tillgång till information och tjänster förändras hela tiden och att vi 

av den anledningen behöver ny kompetens för att behärska hela den nya digitala världen. För 

att kunna behärska den nya digitala världen räcker det inte med att vi enbart tillägnar oss 

tekniska färdigheter, utan EU-kommissionen betonar vikten av att vi måste anamma en 

djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar och etiska frågor som den nya tekniken ger 

upphov till. 

Mot denna bakgrund antog EU-parlamentet, i slutet av 2006 en europeisk referensram för 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. I denna referensram fastställs vilka 

nyckelkompetenser som är nödvändiga för medborgarna för att kunna uppfylla sin personliga 

potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet och 

lyckas på arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle (Europeiska gemenskaperna, 

2007). 

Nyckelkompetenser definieras enligt EU-kommissionen enligt följande 

[…]som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som 

är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den 

kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och 

utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning 

(Europeiska gemenskaperna, 2007 s. 3) 



 

  9 
 

En av nyckelkompetenserna är digital kompetens. Denna nyckelkompetens kan kopplas till 

ovan nämnda styrdokument och dess formuleringar. Digital kompetens definieras enligt 

följande 

 Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet (Europeiska 

gemenskaperna, 2007 s. 7). 

Digitalisering 
I de allra flesta barns och ungdomars liv ingår digitala teknologier som en naturlig del. 

Lindström (2012) beskriver hur barn och ungdomar idag lever i en medieekologi med 

mobiltelefoner, datorspel, multimedia och sociala medier. Han menar att de omfattande 

satsningar som görs för att integrera digitala teknologier eller digitala medier i skolan har 

konsekvenser för utbildningen. Satsningarna omfattar införandet av systemet som kallas en-

till-en var upplägget lyder att skolorna förser eleverna med varsin dator. Beslutet är ingenting 

som fattas på nationell nivå utan det är upp till respektive kommun eller skola att besluta om 

satsningen. Av den anledningen är det ingenting standardiserat för varje skola runt om i 

landet, dock visar statistik från 2011 att var fjärde gymnasieskola tillhandahåller elever 

datorer (Videla, 2012).  

Målsättningen med införandet kan jag tänka mig varierar från skola till skola men ett rimligt 

antagande är att det finns en ambition att skolan ska vara en skola som reflekterar samhället 

och har sin utgångspunkt i barns och ungdomars vardagserfarenheter. Det kan vara viktigt att 

ifrågasätta vad syftet är och konsekvenserna av att införa datorer i skolan. Konsekvenserna för 

utbildningen menar Lindström (2012) är att våra kunskaper och våra sätt att lära förändras i 

och med att de nya teknologierna, för att representera, lagra, göra tillgängliga och 

kommunicera mänskliga erfarenheter får en plats i klassrummen. Lindö (2002) menar att 

möjligheterna tekniken medför och tillgången till information skapar en lust att lära både hos 

eleverna. Han menar vidare att en väl genomtänkt och bearbetad undervisningsmetod där 

nätbaserade verktyg integreras ger både lärare och elever möjlighet till utveckling och 

lärande. Vidare hävdar han att nätbaserade verktyg öppnar för ett gränslöst rum där elever och 

lärare kan interagera samt att de nätbaserade verktygen också skapar utrymme och 

möjligheter att både stimulera och visualisera olika lärandeprocesser. I takt med att samhället 

utvecklas och förändras, förändras också vad Lindö (2002) benämner som den gamla skolan. 

Han menar att skillnaden mellan den gamla skolan och den nya, numera digitaliserade är att 

klassrummet idag öppnas på flera plan, bland annat socialt och innehållsmässigt. Enligt Lindö 

(2002) leder detta till att ungdomarna i dagens skola även måste förberedas inför en annan typ 

av verklighet än tidigare generationer.  

Lagergren et al.(2011) presenterar att ungdomar anser att lärare ska lära sig IT för att både 

förstå och undervisa eleverna. Författarna menar att dagens unga är födda in i informations- 

och kommunikationssamhället, att olika typer av nätbaserade verktyg tillhör deras vardag. Av 
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den anledningen är det därför viktigt att vuxna känner till hur IT fungerar. Löfberg (2008) 

menar att det, förutom är viktigt att vuxna känner till hur IT fungerar, också är viktigt att 

vuxna förstår hur eleverna använder IT. För att förstå elevernas sätt att tänka och 

kommunicera är det viktigt att skapa ett engagemang som lär oss hur de unga nätmiljöerna 

fungerar. Det är genom praktik, handlande, empiri och genom att navigera i kulturen som 

ungdomarna rör sig som vi lär oss just det. Författaren menar att vi måste uppmärksamma och 

behärska IT som redskap för att sedan påverka, förstå och kanske till och med delta i de 

nätkulturerna. 

Lärarens roll 
Det kan vara viktigt att ifrågasätta andra konsekvenser av att införa datorer i skolan. Min 

uppfattning, som bygger på mina egna erfarenheter är att vissa lärare behöver 

kompetensutveckling i att hantera och använda tekniken, pröva nya former för lärande men 

också pröva elevernas kunskaper för att kunna möta utmaningarna som datorer för med sig i 

samband med deras entré i klassrummet. Gärdenfors (2010) beskriver detta tydligt  

IT innebär därför en av de viktigaste förändringarna av villkoren för 

lärande – en revolution för pedagogiken som kan bli minst lika stor 

som den som tryckpressen innebar (Gärdenfors s. 228) 

Den svenska skolan är målstyrd i den meningen att lärare har möjlighet att själva utforma 

undervisningen i syfte att nå de olika målen utifrån rådande kursplaner och styrdokument, 

därför kan lärarens inställning till IT i undervisningen få en avgörande betydelse för hur IT 

integreras i undervisningen. Skolverket (2000) beskriver detta i forskningsöversikten tankar 

om lärande och IT – en forskningsöversikt att det är den enskilde lärarens utformning av 

undervisningen och den lärarens pedagogiska syn som avgör på vilket sätt och i vilken 

utsträckning IT blir en del av klassrummet. Således hävdar man att det inte är tillgången till 

olika tekniska hjälpmedel som styr undervisningsformen utan lärarens inställning till digital 

kompetens (Skolverket, 2000).  

Enligt Skarin (2007) har många lärare insett att IT har ett visst pedagogiskt värde men vet inte 

hur de ska använda sig av det för att få ut maximalt av det. För att utveckla lärande i samband 

med IT måste man koppla IT till ett pedagogiskt synsätt och författaren menar att det idag 

finns tecken som tyder på att de flesta lärarna ännu inte lyckats med att ta till sig nya 

pedagogiska metoder. Vidare menar Skarin (2007) att om IT inte lyckas skapa ett mervärde 

till undervisningen och lärande inom olika ämnesområden beror det oftast på att planeringen 

har drivits av tekniken och inte av det specifika ämnet. För att IT överhuvudtaget ska ha en 

ökad effekt på lärandet krävs det att lärarna når insikten att interaktiviteten behöver ett nytt 

angreppssätt avseende pedagogik och även planering av lektioner där IT är inkluderat. Lindö 

(2002) menar att man som lärare bör finna ett positivt förhållningssätt till den nya miljön som 

råder i klassrummet där IT och nätbaserade verktyg integreras. Anledningen hävdar han är att 

det inte bara är eleverna som utvecklas då utan också läraren själv. För att eleverna ska ges 

möjligheten att utveckla lärande med nätbaserade verktyg som stöd är det nödvändigt att det 

finns goda förutsättningar för det men också att själva undervisningen också har ett tydligt 

mål. Enligt Lindö et. al.(2001) handlar detta om hur läraren organiserar undervisningen och 

hur den förmedlas. Vidare menar författarna att integreringen av nätbaserade verktyg i skolan 
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och i klassrummet skapar nya, ännu inte kända läroprocesser. En del av den processen är, 

enligt Lindö et. al. (2001) att eleverna tillåts söka sig fram till och även påverka processen och 

innehållet i lärandet vilket genererar att elevernas egna tankar blir desto mer kreativa och fria. 

Tallvid och Hallerström (2008) har bland annat genomfört en utvärdering av projektet en-till-

en i grundskolan, i Falkenbergs kommun. I utvärderingen En egen dator som redskap för 

lärande : utvärdering av projektet “En-till-en” i två grundskolor i Falkenbergs kommun 

uttrycker de vad jag också har erfarenhet av – att lärare inte alltid har tillräckligt med 

utbildning, insikt och kunskap om datorns möjligheter, vilket kan generera att datorns 

möjligheter inte nyttjas fullt ut. Av lärarna som deltog i projektet upplever majoriteten att 

datorn som en del i undervisningen har påverkat deras lektioner. Några lärare uppger i 

genomförda intervjuer att de upplever att datorn kan underlätta vid informationssökning men 

även vid det faktum att alla elever har sina dokument sparade och tillgängliga. Några effekter 

av införandet en-till-en som lärarna nämner är att det har blivit ett bättre klassrumsklimat. Det 

är enklare att kommunicera och få tillgång till ett flertal olika verktyg.  

Nätbaserade verktyg i undervisningen 
Abigail Hellström (2011) beskriver pedagogiken fungerade bra för femtio år sedan trots att 

det rådde brist på böcker. Nyhets- och informationsflöden strömmade långsammare än idag 

och då, på den tiden hade skolorna närmast ensamrätt på informationen vilket innebar att den 

huvudsakliga formen för kunskapsinhämtning var memorering och upprepning av 

skribenternas innehåll. Detta arbetssätt formade elevernas attityder till kunskap och skola och 

innehållet i det eleverna lärde sig var distanserat och fragmenterat. I och med utvecklingen IT-

redskap kan vi idag se en annan typ av begreppsbildning och nya tankemönster hos 

användarna av IT. Förändringarna hos de medierande redskapen (böcker kontra dator) och 

användningen av dem leder till en ny form av erfarenhet, lärande, kommunikation och även 

utveckling vilket allt beror på de digitala infödingarnas sätt att omsätta personlig kunskap och 

sociala handlingar med hjälp av digitala redskap.  

Bjessmo och Karlsson (2008) presenterar en genomförd studie som behandlar metoder som 

stöder ett interaktivt lärande. I Länkar i lärandets kedja delar de med sig av sina erfarenheter 

av att arbeta i digitala lärandemiljöer och kunskapsbyggandet som äger rum i den miljön. De 

har sett hur en väl fungerande samverkan mellan pedagogik, didaktik och digital teknik kan 

föra grundläggande metodiska frågor om lärandet framåt. Författarna betonar vikten av att ha 

god kunskap om teori kring lärande för att kunna arbeta nätbaserat. 

Författarna framhåller en anklagelse som brukar riktas mot tekniska innovationer inom olika 

utbildningsområden. Anklagelsen lyder att de nya verktygen inte utformas på pedagogiska 

och didaktiska villkor som svarar mot undervisningsteoretiska och metodiska behov, utan 

istället utformas utifrån informationstekniska villkor. Författarna menar att det som behöver 

åstadkommas är ett möte mellan den datatekniska och den undervisningsteoretiska kunskapen 

och att det är av yttersta vikt att finna dels gemensamma nämnare, dels en ömsesidig 

förståelse för varandras utgångspunkter när det kommer till att arbeta med datorbaserade 

inslag i undervisningen. Författarna beskriver några utgångspunkter som man kan utgå ifrån. 

Bland annat att tydligt redogöra för de målsättningar som finns för det enskilda momentet 
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som inkluderar nätbaserade verktyg och att precisera de tekniska möjligheter och 

begränsningar som de nätbaserade verktygen erbjuder. 

Denna uppsats kommer att fokusera på vad lärarna i studien använder för nätbaserade verktyg 

i sin undervisning och vilka för-, och nackdelar de kan se att verktygen för med sig, utifrån 

Siemens teori. Facebook som nätbaserat verktyg kommer också att lyftas fram och då utifrån 

vad lärarna i studien har för inställning till och vad de ser för möjligheter och svårigheter med 

att integrera Facebook i sin undervisning, också det utifrån Siemens teori. Anledningen till att 

jag valt Facebook som fokusområde är dels att det, i särklass är det mest använda av dagens 

många olika sociala medier dels eftersom min erfarenhet är att lärare kan se Facebook som en 

koncentrationsslukare framför Facebooks möjligheter.  

Statistik hämtad från Socialbakers säger att Facebook idag har över 900 miljoner användare 

varav 4 875 miljoner i Sverige (Socialbakers, 2012)Statens medieråd och datainspektionen 

har gjort en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 522 ungdomar i åldern 15-18 år. 

Undersökningen visar att 92 % av ungdomarna besöker Facebook en gång i veckan eller 

oftare medan 73 % besöker Facebook dagligen (Datainspektionen, 2011). 

Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Siemens är konnektivismen en teori som beskriver på vilket sätt lärande sker i det 

digitaliserade samhället som vi lever i idag. Med ett konnektivistiskt synsätt ser man lärande 

som ett skapande av externa noder (knutpunkter) där en nod kan vara individer, webbsidor, 

olika databaser eller andra källor till information. När de olika externa noderna sammanfogas 

bildas kunskapskällor (elever lär av varandra – dela kunskap) som resulterar i ett internt 

nätverk, noderna emellan, där lärandet sker. 

Siemens menar att ökad individualisering skapar utrymme för samarbete och socialisering. 

För att teorin ska fungera i praktiken förväntas individerna att dela med sig och ta för sig av 

den kunskap som de själva och andra besitter vilket bildar ett system där var och en delger sitt 

perspektiv för att skapa en bred och fördjupad kunskap. Förmågan att kunna se samband och 

mönster inom olika kunskapsområden är en central färdighet för individer idag. Kopplingarna 

som finns inom det externa nätverket (var och ens egen kunskap) tillåter individer att skapa 

och hantera sitt eget material och sin egen kunskap. Istället för att varje enskild individ ska se 

en helhet bör man se de olika beståndsdelarna som utgör helheten för att var man ska kunna, 

utifrån valfria beståndsdelar skapa sin egen helhet som passar den enskildes intressen och 

behov. 

Tekniken underlättar lärande och tillgång på information, enligt konnektivismen. Lärande är 

både konstant och en pågående process, där processen inte har ett slut och av den anledningen 

kan man inte heller se en slutprodukt. Siemens menar vidare att avsikten med konnektivistiskt 

lärande är att individen ska uppdatera sina kunskaper och att beslutsfattande rörande vad som 

är relevant kontra irrelevant kunskap för den enskilda individen är en del i lärandeprocessen. 

Att välja och sortera vad som ska läras in har sin utgångspunkt i en skiftande verklighet 

(ständig förändring), det som är rätt idag behöver nödvändigtvis inte vara rätt imorgon. 
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Siemens menar att vi alla lär på många olika sätt. Sinnen, observationer, erfarenhet, tänkande 

och logik är några delar vi lär genom, men framförallt är det genom kopplingarna i vårt eget 

personliga nätverk som individen lär mest tidsenligt (eftersom all kunskap och information är 

under ständig förändring). Det är i datorerna som knutpunkterna nås enkelt och det är där 

kopplingarna finns nära tillhands (Siemens, 2006).  

Värderingarna som konnektivismen vilar på grundar sig i nedanstående åtta punkter: 

A. lärande och kunskap vilar på en mångfald av åsikter  

B. lärandet är en process av att koppla samman specifika noder eller informationskällor 

C. lärande kan ta plats i artificiella miljöer (som exempelvis digitala nätverk) 

D. kapaciteten att kunna ta reda på mer är viktigare än att vad man redan vet 

E. att ta hand om och bevara kopplingar är nödvändigt för att möjliggöra fortsatt lärande 

F. förmågan att se kopplingar mellan olika områden, idéer och koncept är en central 

förmåga (för att kunna utnyttja kunskapen i ett nätverk) 

G. aktuell kunskap är det centrala när man utgår ifrån aktiviteter som har sin grund i den 

konnetivistiska teorin 

H. beslutsfattande är en lärandeprocess. Att välja vad man ska lära sig och betydelsen av 

inkommande information är sett ur en skiftande verklighet. Medan det finns ett rätt 

svar nu, kan det vara fel imorgon beroende på förändringar i informationsklimatet som 

påverkar beslutet (Siemens 2004). 

Det finns kritik riktad mot denna teori, som ifrågasätter om det överhuvudtaget är en teori. 

Verhagen (2006) menar att konnektivismen inte är det, och ser det istället som ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt inom redan existerande lärandeteorier. Verhagen (2006) menar vidare att det 

enda som skiljer konnektivismen från socialkonstruktivismen är att teknik, och framförallt 

datorn, är implementerad och fått en central position. Anledningen till att jag valt att använda 

denna teori som utgångspunkt i studien är att den, enligt min mening, är utformad efter de 

förändringar som skolan genomgått och fortfarande genomgår – en mer digitaliserad 

undervisning med där internet och dess möjligheter kan användas som en tillgång. 

I denna uppsats kommer jag inte att använda hela teorin utan enbart utvalda delar. I följande 

avsnitt kommer jag att förklara hur jag har gått tillväga. 

Konnektivismen i denna studie 
I denna studie kommer teorin fungera som ett verktyg vid analysen av resultatet. Utifrån 

resultatet kommer jag alltså att presentera en analys som bygger på min egen tolkning av 

teorin. Hela teorin kommer inte att inkluderas i analysarbetet utan det är, av mig utvalda delar 

som kommer presenteras.  

Det finns begrepp inom teorin som jag har tolkat och översatt, och som jag konsekvent 

vidhåller genom de olika delarna av analysen. Noder beskriver Siemens som individer, 

webbsidor, olika databaser eller andra källor till information. I min tolkning har jag utgått 

ifrån att det är individer och avgränsat det till lärare och elever. Siemens definierar inte i 

teorin vad han menar med teknik utan beskriver endast att det är något som underlättar lärande 
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och tillgång på information. I detta fall har jag utgått ifrån att tekniken motsvarar datorn, som 

ska fungera som ett verktyg i undervisningen för att föra lärandeprocessen framåt. 

Jag har också utgått ifrån vissa specifika punkter som Siemens tar upp och menar att 

konnektivismen vilar på. För att förtydliga hur jag gått tillväga vill jag ge exempel på vad det 

är för typer av uttalanden från intervjuerna jag kopplat till respektive punkt. 

B. Lärandet som en del i processen av att koppla samman specifika noder eller 

informationsskällor 

Samtliga informanter möter, i olika avseenden sina elever på lärplattformen de använder på 

respektive skola. Sofia har också använt en chattfunktion för bokdiskussion där elev möter 

elev. Det är i dessa möten som lärandet sker, enligt min tolkning. 

E. Bevarandet av kopplingar som är nödvändiga för att möjliggöra fortsatt lärande 

Att ha en välfungerande kanal för kommunikation mellan lärare och elev, men också elever 

emellan är nödvändig för att möjliggöra fortsatt lärande. 

F. Förmågan att se kopplingar mellan olika områden, idéer och koncept är en central 

förmåga för att kunna nyttja kunskapen i ett nätverk 

Det är centralt att eleverna, i relation till vad de arbetar med förstår syftet med exempelvis ett 

YouTube-klipp läraren väljer att visa.  

Material och metod 
I Dalen (2007) kan vi, i inledningen läsa att ändamålet med en intervju är att få fram träffande 

och beskrivande information om hur olika människor upplever olika sidor av en viss situation. 

Den kvalitativa intervjun är ett särskilt lämpligt tillvägagångssätt för att få insikt om de 

intervjuades egna erfarenheter, tankar och upplevelser (Dalen 2007). Skolan och de lärare 

som verkar inom skolan kan ha vitt skilda uppfattningar och erfarenheter vilket således 

innebär att jag inte har för avsikt att ge någon uttömmande och generell bild av den komplexa 

verkligheten. Min ambition med denna studie är att låta de utvalda yrkesverksamma 

gymnasielärarna utgöra exempel på hur uppfattningar och förhållningssätt till att integrera 

nätbaserade verktyg i sin undervisning kan se ut utan att på något sätt generalisera detta. 

Den kvalitativa intervjun 
Bryman (2002) beskriver att den kvalitativa intervjun kan genomföras på olika sätt. Han 

beskriver att det finns semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer där skillnaden är 

graden av struktur i samtalet. Vid en ostrukturerad intervju talar forskaren och informanten 

fritt runt ett på förhand valt tema av forskaren. Vid en semi-strukturerad intervju samtalar 

informanten och forskaren inom flera teman under intervjusituationen, även följdfrågor kan 

tillkomma och diskuteras vid tillfälle. Denna studie är av semi-strukturerad art och har 

genomförts med en på förhand planerad intervjuguide som innefattade olika teman. Vid 

intervjusituationen, när samtalet fortlöpte ställdes för stunden passande följdfrågor när jag 

som forskare hade för avsikt att få mer utvecklade svar. 
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Den kvalitativa intervjun som metod innefattar både styrkor och svagheter. Holme och 

Solvang (1997) beskriver att en styrka är att intervjuer av denna form fokuserar på djupet 

inom ett visst problemområde och att de är föränderliga vid intervjutillfället. Att de är 

föränderliga medför att forskaren kan ändra riktning under intervjusituationen, det vill säga 

inte vara låst vid exempelvis en specifik frågeställning. Att forskaren vid tillfället också kan ta 

del av hur något sägs (kroppsuttryck) är en styrka. Ett problem med intervjuformen beskriver 

författarna är att samtalet oftast spelas in och att det kan leda till att informanten, i vissa fall 

kanske svarar vad denne tror att forskaren vill höra och inte är fullt så ärlig i sina svar som 

önskas eftersom denne eventuellt känner sig obekväm i situationen. 

Urval 
I denna undersökning kommer fokus riktas mot gymnasieskolan av två olika anledningar. Den 

första är att jag vill kunna relatera mina egna erfarenheter av att använda nätbaserade verktyg 

i undervisningen till de erfarenheter lärarna i studien har. Den andra är att elevdatorer idag, 

som närmast är en förutsättning för att kunna arbeta med nätbaserade verktyg, är vanligt 

förekommande i gymnasieskolan. 

Underlaget i denna studie utgörs av intervjuer med fem lärare. Med detta underlag är det inte 

möjligt att dra några generella slutsatser om hur vanligt förekommande något är, lärare 

emellan. Min ambition är och har varit att få ta del av olika yrkesverksamma lärares 

erfarenheter och resonemang och representera dem i denna studie. Studien har varit öppen för 

att låta olika lärares erfarenheter representeras oberoende av ämneskombination, ålder, 

erfarenhet, kön eller annat. Samtliga fem informanter är kvinnor med olika erfarenhet. Fyra av 

informanterna arbetar i större orter medan en av informanterna arbetar på en mindre ort. 

Samtliga lärare har olika lång erfarenhet bakom sig. Tre av lärarna har mellan 10 och 15 års 

erfarenhet medan en av dem har arbetat i sex år och en femte i ca 20 år. Vad samtliga 

informanter har gemensamt är att de är verksamma i gymnasieskolan. 

Det första steget för att komma i kontakt med potentiella informanter var att, genom olika 

kommuners hemsida finna mejladresser. När jag hittat mejladresser till fyra olika skolor, både 

kommunala och fristående, var nästa steg att utforma ett informationsbrev som jag skulle 

mejla. I informationsbrevet introducerade jag min studie i sin korthet, vad jag förväntade mig 

av dem som informanter samt hur datainsamlingen skulle bearbetas. Därefter bifogade jag 

informationsbrevet i mejl och skickade detta till ca 75 lärare. De fem första lärare som sedan 

svarade på mejlet och tackade ja till deltagandet blev också mina informanter för denna studie 

– det blev alltså ett så kallat frivilligt urval.  

Intervjudeltagare 

Informanterna i studien har olika lång erfarenhet inom yrket, mellan sju och 20 år. 

Gemensamt för lärarna i studien är att samtliga vid intervjutillfällena var verksamma vid 

gymnasieskolan. Tina har arbetat som lärare i cirka sju år och undervisar i svenska och 

samhällskunskap. Petra har lika lång erfarenhet som Tina och undervisar i svenska och 

historia. Karin har längst erfarenhet av alla informanter och har undervisat i svenska som 

andraspråk sedan 20 år tillbaka. Sara har arbetat i närmare tio år och undervisar i olika barn-, 
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och fritidsämnen. Sofia har varit verksam lärare i cirka 16 år och undervisar i svenska och 

företagsekonomiska ämnen.  

Bearbetning 
Intervjuerna har vid varje tillfälle dokumenterats med diktafon, därför var det första steget i 

bearbetningen att föra över ljudfilen till datorn och sedan till det program som jag använde vid 

transkribering, InqScribe
1
. Efter transkriberingen har jag sammanställt all intervjudata i olika 

teman för att skapa struktur. De teman som jag valt är inte på förhand bestämt utan har styrts 

av vad informanterna har delgett i intervjuerna. Inspiration för dessa teman har hämtats från 

intervjuguiden (se bilaga 1). 

Etik 
Kvale (2009) menar att skriva ut en intervju är förbundet med etiska problem. Med det menar 

han att intervjuer av olika slag kan behandla känsliga ämnen och att det därför är viktigt att 

värna om konfidentialiteten, dels för den person som intervjuats men också för eventuella 

personer och institutioner som omnämns i intervjun. I denna studie behandlas ingenting som 

är känsligt av den arten jag tolkar att Kvale menar, men informanterna i studien kommer att 

vara anonyma i avseendet att jag kommer fingera deras riktiga namn. Den skolan var 

respektive informant arbetar, kommer heller inte att omnämnas i uppsatsen. 

I enlighet med Vetenskapsrådets regler för forskning har jag i studien tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. I samband med att jag skickade ut informationsbrevet som 

innehöll information om studien, dess syfte samt vad som förväntades av eventuella 

informanter så har de delgivits vad Vetenskapsrådet benämner som Informationskravet. 

Regeln för informationskravet lyder att forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, vilket informanterna i denna studie också gjorde. Förutom att det i 

informationsbrevet framgick att det handlade om en frivillig medverkan så informerades de 

även vid intervjutillfället att de hade rätt att avbryta intervjun om de så önskade. I det fallet 

skulle det inspelade materialet raderas och inte användas i studien. Eftersom studien inte 

innefattat personer under 15 år har det inte varit aktuellt att inhämta samtycke från målsman. 

Den tredje regeln, konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om informanterna i studien ska 

ges konfidentialitet och uppgifterna som framkommer under genomförandet, i detta fall 

intervjun, ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. I informationsbrevet framgick 

att samtliga deltagare skulle vara anonyma men jag påminde även om detta vid 

intervjutillfället. I intervjun omnämndes den plattform som respektive informant använder i 

sitt dagliga arbete. Fyra av informanterna använder samma plattform medan den femte 

använder en annan. För att undvika möjligheten att identifiera både skola och informant har 

jag valt att utelämna information om plattformarnas namn.  

                                                           
1
 http://www.inqscribe.com 
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I samband med att jag påminde dem om konfidentialitetskravet vid intervjutillfället lämnade 

jag även information om nyttjandekravet – att alla de uppgifter jag skulle delges, om dem 

endast skulle användas för forskningsändamål. Vidare informerades de även om att jag, 

genom namnfingering, skulle anonymisera dem vid redovisningen av deras uppgifter i 

uppsatsen. Samtliga informanter godkände detta. 

Analysmetod 
Resultatanalysen kommer att struktureras utifrån mina frågeställningar. Under varje 

frågeställning kommer resultatet att analyseras i tre steg. Kvale (2009) beskriver att kodning – 

koncentrering – tolkning är steg som kan användas för att organisera intervjutexter. Strukturen 

kommer att vara densamma för samtliga forskningsfrågor. 

I det första steget, kodning, bearbetade jag varje intervjus transkribering för att identifiera 

återkommande begrepp i uttalandena som informanterna gjorde. De gemensamma begreppen 

inom forskningsfråga 1 och forskningsfråga 2 beskrivs som nyckelord under respektive 

forskningsfråga. Syftet med nyckelorden var att koppla samman informanternas gemensamma 

erfarenheter och uppfattningar och min avsikt med att de fått en plats i uppsatsen är för att 

skapa en struktur. Eftersom jag, i bearbetningsprocessen, identifierade nyckelorden var de 

alltså inte bestämda på förhand.  

Lärplattform, YouTube, UR, Mediacenter, blogg, chatt, informationssökning är nyckelord 

som jag identifierade i informanternas uttalanden för forskningsfråga 1. Kommunikation, 

arbetsmetod, syfte, svårigheter, möjligheter är nyckelord som jag identifierade i 

informanternas uttalanden för forskningsfråga 2. För ytterligare struktur kommer 

forskningsfrågorna att fungera som rubriker i resultatredovisningen.  

I det följande steget, koncentrering kommer jag att bearbeta längre textavsnitt från varje 

intervju, till kortare. Bearbetningen kommer att innefatta omformuleringar så att kärnan i det 

informanterna sagt presenteras i kortare ordalag. Vid koncentrering av materialet kan min 

egen tolkning av materialet förekomma, av den anledningen kommer citat att finnas med för 

att styrka det informanterna berättat i intervjuerna.  

Det tredje och sista steget kommer att innefatta min tolkning av resultatet, med teorin studien 

bygger på som grund, vilket leder till att tolkningen således blir min analys. Svaren på 

forskningsfrågorna kommer att presenteras i inledningen av diskussionen. 

Metoddiskussion 
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer är en metod som enligt min mening är bra då den 

möjliggör att jag som intervjuare kan följa upp med följdfrågor beroende av vad informanten 

vid tillfället delar med sig av. Jag som ovan intervjuare upplevde, framförallt vid de två första 

intervjutillfällena att det var svårt att styra tillbaka informanten till intervjuns fokusområde 

om denne hamnade på sidospår. Vid något tillfälle kan jag ha påverkat informanterna på 

grund av bristande intervjuteknik vilket kan ha påverkat reliabiliteten. Efter att jag genomfört 

resultatanalysen kan jag ha fått fram svar där följdfrågor kunde ställts som gett mer 

uttömmande svar och bättre underlag för min tolkning och analysen.  
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Frågeställningarna är av varierad art. Den första kan ses som väl deskriptiv med tanke på 

uppsatsens nivå, men är nödvändig för att kunna besvara den andra forskningsfrågan (1B). 

Mer förtydligat menar jag att man behöver en viss förförståelse kring de olika nätbaserade 

verktygen som lärarna använder för att kunna förstå frågan och resultaten av 1B, som också 

kan tyckas vara deskriptiv men som ger respons som sedan tolkas och analyseras mot den 

teoretiska utgångspunkten. 

Studien omfattar fem informanter vilket kan tyckas vara få. Av olika anledningar fick jag inte 

tag på fler men eftersom jag inte har för avsikt att ge någon uttömmande eller generellt svar 

på hur vanlig respektive uppfattning är kan ett fåtal intervjuer som fem stycken vara 

tillräckligt för att i alla fall finna exempel på uppfattningar som rör denna studie. Intervjuernas 

längd varierade något, dock inte i en utsträckning som på något sätt påverkat resultatet enligt 

min mening. Efter att jag gått igenom samtliga intervjuer, som varade mellan 40-60 minuter, 

upplevde jag att de längre intervjuerna hamnade på desto fler sidospår som inte var relevant 

för just denna studie, vilket de informanter vars intervjuer var lite kortare inte gjorde. Alltså 

upplever jag inte att de längre intervjuerna gav något mer uttömmande svar än vad de kortare 

gjorde, där av min uppfattning om att det inte påverkat resultatet. 

Det finns nog många olika alternativ för hur ett resultat kan byggas upp. För mig är det viktigt 

att skapa en struktur för läsaren och för mig själv och därför har jag valt att arbeta med 

forskningsfrågorna som rubriker i både resultat-, och diskussionsdelen. Genom nyckelorden 

kan också läsaren på ett enkelt sätt se och förstå vad lärarna i studien har för gemensamma 

uppfattningar och erfarenheter.  

Resultat och analys 

Sammanfattning av intervjuerna 
I detta avsnitt sammanfattas de generella dragen i intervjuerna för att få en översikt. Därefter 

kommer varje intervju att redovisas separat. 

Samtliga informanter beskriver att de använder någon lärplattform i sitt dagliga arbete. I 

denna studie framkommer olika varianter av lärplattformar av anledningen att lärarna inte är 

verksamma vid samma skola. Även om plattformarna har olika namn så verkar de användas i 

samma syfte om än funktionerna skiljer sig åt något. I huvudsak verkar de finnas där som en 

mötesplats mellan lärare och elever för kommunikation, publicering och dokumentering. Fyra 

av informanterna använder samma lärplattform medan en informant använder en annan. Det 

som i intervjuunderlaget handlar om lärplattformar redovisas i första delen av det redovisade 

intervjumaterialet. 

I intervjuerna framkommer även att informanterna använder andra typer av nätbaserade 

verktyg i sin undervisning. Det vanligast förekommande är att lärarna önskar visa film eller 

filmklipp för sina elever, i olika syften. YouTube, UR-material från webben och Mediacenter 

är de tre återkommande verktygen, varför de har fått en plats som nyckelord. Vidare berättar 

informanterna både om erfarenhet av och en önskan att integrera bloggar i undervisningen 

vilket även det är ett intressant fenomen utifrån ett konnektivistiskt synsätt och lyfts av den 
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anledningen också fram i resultatet. Dessa nätbaserade verktyg kommer att redovisas i samma 

avsnitt som lärplattformarna eftersom de båda områdena rör samma forskningsfråga. Vidare 

innefattade intervjuerna ett avsnitt om vilka uppfattningar lärarna delar med sig av i frågan 

om att lyfta in Facebook i undervisningen, vad de ser för möjligheter och svårigheter med det. 

Detta avsnitt kommer att redovisas under den andra forskningsfrågan. För att få en struktur i 

intervjumaterialet, det vill säga vilken lärare som sagt vad kommer informanternas fingerade 

namn att fungera som underrubriker. 

Under intervjuerna diskuterades det faktum att skolan digitaliserats och att eleverna idag 

tillhandahålls datorer. När informanterna lyfte fram detta kom de även att uttala sig om 

svårigheter och möjligheter som lärare och elever ställs inför när eleverna använder datorn för 

informationssökning. Detta ser jag som ett intressant resultat av intervjuerna och av den 

anledningen kommer informationssökning också få ett avsnitt i resultatet och tas således även 

upp i diskussionen.  

Forskningsfråga 1a samt 1b 
Vilka nätbaserade verktyg använder de intervjuade lärarna i sin undervisning? 

Vilka för-, och nackdelar beskriver de? 

Nyckelord: Lärplattform, YouTube, UR, Mediacenter, blogg, chatt, informationssökning 

Tina 

Tina beskriver att hon använder lärplattformen i många olika avseenden i sitt dagliga arbete 

och att hon, i denna plattform skapat en struktur som hon trivs väldigt bra med och som ser 

likadan ut för samtliga klasser hon undervisar i. I lärplattformen använder hon olika mappar 

där hon publicerar allt kursmaterial som respektive klass arbetar med, vilket kan vara alltifrån 

instruktioner för uppgifter eleverna ska arbeta med till diskussionsfrågor och 

repetitionsuppgifter. Vidare beskriver Tina att hon även använder plattformen för att dela med 

sig av kunskapskraven och ämnesplanen för respektive klass så att eleverna alltid har tillgång 

till de dokumenten. Inlämningsuppgifter går också via plattformen vilket Tina beskriver som 

väldigt praktiskt då den går att koppla direkt till Urkund (ett verktyg för att kontrollera 

eventuella plagiat, http://www.urkund.se) samt att hon som lärare kan skapa 

inlämningsmappar till respektive elev och även tidsinställa denna så att mappen stängs efter 

att inlämningstiden passerat. Att den lärplattform som Tina använder skulle sakna någon 

funktion upplever hon inte. Den fungerar väldigt bra för henne och hennes elever. Det handlar 

om att hjälpa eleverna och leda dem fram till att finna det material de letar efter och på så sätt 

kan man förebygga eventuella svårigheter med plattformen, menar Tina. 

[…]det är ju inte så att jag bara lägger in något på lärplattformen och 

så får eleverna leta reda på det själv utan det är ju så att jag leder dem 

fram till det genom att, oftast i helklass visa var jag publicerat 

materialet så att de sedan lätt kan hitta det på egen hand. 

Två andra nätbaserade verktyg som Tina använder i sin undervisning är YouTube och 

Mediacenter. För att visa kortare klipp som berör något inom det område eleverna arbetar 

använder hon YouTube. Att plocka in just YouTube för att visa på något särskilt tycker hon 

förefaller sig helt naturligt eftersom det finns ett väldigt brett utbud där samt att eleverna ofta 
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uppskattar att det är en kanal som de också har tillgång till när de vill, till skillnad från 

Mediacenter som är det andra verktyget som hon brukar plocka in för att visa strömmande 

film och klipp. Vidare berättar hon om det tillfället då hon upptäckte att YouTube faktiskt var 

ett väldigt bra verktyg. Det var då ett antal grupper elever använde sig av det under en 

presentation de hade inför klassen. Momentet rörde språksituationen i norden och eleverna 

hade plockat in YouTube för att låta klassen lyssna till hur olika språk lät. Vid detta tillfälle 

reflekterade Tina över vilka svårigheter hon stött på vid tidigare tillfällen då hon haft andra 

klasser som arbetat med detta, när hon önskat låta eleverna lyssna till olika språk och insett 

hur svårt det kan vara att få tag i ljudfiler som innehåller just de språk hon varit ute efter. Då 

insåg hon hur brett utbudet på YouTube var och har efter det också använt det frekvent i sin 

undervisning. 

När intervjun fortlöper kommer Tina in på det faktum att eleverna använder datorn för 

informationssökning i stor utsträckning. Hon berättar att hon ofta upplever att eleverna känner 

en viss frustration över att de inte hittar exakt vad de söker efter, eftersom internet har ett så 

stort utbud av fakta och information 

Jag kan väl uppleva att eleverna kan känna en viss frustration över att 

de inte hittar exakt vad de söker efter. Vad det beror på är ju svårt att 

veta men det kan ju vara för att internet är så massivt, det finns kanske 

lite för mycket information där ibland. 

Tina berättar vidare att det också kan bero på att hon som lärare kanske inte är så duktig på att 

lära dem hur man söker. Ibland brukar hon ge eleverna ett antal länkar där de, enligt henne 

kan hitta bra information som rör det område de arbetar med. Men då får eleverna gå in på 

sidorna och göra ett urval av vad de anser relevant och inte. 

Petra 

Petra beskriver att hon till största del använder plattformen för att sammanställa närvaro och 

för att ta del av elevers eventuella frånvaroorsaker. Precis som Tina använder hon också 

inlämningsfunktionen som plattformen erhåller, vilket hon upplever fungerar bra men är i 

övrigt ganska missnöjd över att plattformen är så pass komplex och att hon inte har fått någon 

utbildning i hur hon som lärare ska kunna använda den på bästa möjliga sätt vilket genererat i 

att hon enbart använder de enklaste funktionerna. 

Det finns ju säkert jättemånga bra funktioner i plattformen men jag 

har ju inte fått någon grundlig utbildning i hur den fungerar, samtidigt 

som man inte har tid heller att sätta sig in i allting på egen hand så har 

det bara blivit att jag använder de enklaste funktionerna vilket ju är 

väldigt trist 

Vidare berättar Petra att hon gärna hade sett att plattformen fungerade bättre i 

kommunikationen med eleverna och beskriver att hon upplever den som en väldigt seg kanal 

för att nå ut till dem. 

Precis som Tina berättar Petra att hon har elever som ofta väljer att använda sig av YouTube 

vid presentationer och redovisningar, men till skillnad från Tina så har det inte lett till att hon 

använder det själv i undervisningen. Hon väljer att använda sig av längre strömmande film 
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eller program för att visa på något särskilt, istället för kortare klipp. Den strömmande filmen 

hämtar hon oftast från UR-webben vilket hon motiverar med att de har det, enligt henne, mest 

kvalitativa sortimentet av program. I övrigt använder hon inte några andra nätbaserade 

verktyg i undervisningen. 

Karin 

Karin benämner plattformen hon använder som ett digitalt mappsystem och beskriver att den, 

i hennes dagliga arbete, fungerar som ett verktyg att strukturera tillvaron i både vad som ska 

göras och vad som ska lämnas in, om det har lämnats in, är rättat och att det finns kvar i 

bedömningshistoriken. Vidare beskriver hon, precis som Petra plattformens komplexitet och 

att hon inte haft utrymme eller möjlighet att lära sig alla funktioner som den erbjuder, utan tar 

det allt eftersom hon har tid. Hon utvecklar sitt uttalande om komplexiteten och berättar att 

hon medvetet måste begränsa sig i att gå in på allting, för ju mer hon får veta om allt 

plattformen erbjuder desto mer stressad blir hon. Så det är för henne ett medvetet val att 

ibland avhålla sig från alla finesser och funktioner. 

[…]en av de saker som jag fått lära mig är att jag måste begränsa mig 

ibland i att gå in på allting för ju mer jag får veta om allt som jag 

skulle kunna göra desto mer stressad blir jag. Så jag behöver själv 

ibland avhålla mig medvetet från att ta tag i saker för att jag inte har 

utrymmet tidsmässigt, känslomässigt och på alla andra sätt 

Vidare berättar hon att hon använder en hel del av YouTube i sin undervisning för att 

illustrera ett specifikt eller olika typer av fenomen. För att tydliggöra vad hon menar beskriver 

hon ett tillfälle då hon visade eleverna ett klipp som skildrade små barn, ettåringar som precis 

höll på att lära sig gå. Ettåringarna ramlade och försökte ta sig upp på nytt igen. Det här 

klippet använde hon som en, vad hon beskriver som en startare av ett större och djupare 

fenomen. I det här fallet ville hon diskutera inre och yttre motivation med eleverna och 

hänvisar till ettåringarna som har ett slags medfött driv som driver dem att ställa sig upp igen 

och försöka ta ett steg. Karin tyckte i det fallet att det ledde till en fråga om vad eleverna 

lägger motivationen på. Karin berättar om andra nätbaserade verktyg som hon tveklöst 

använder mer än YouTube, och det är UR-material från webben. Dock poängterar hon att det 

är ytterst sällan eleverna får se en hel film, utan det är kortare klipp hon försöker hålla sig till.  

I intervjun framkommer också Karins lust att använda olika nätbaserade verktyg som hon vet 

att eleverna skulle uppskatta. Bland annat kommer hon in på en önskan om att skapa och 

bygga upp en blogg tillsammans med eleverna då hon tagit del av andra lärares positiva 

erfarenheter av bland annat det. Hon beskriver dock att steget från vilja till att faktiskt kunna 

genomföra är ganska stort vilket genererar i att hon inte tagit steget av olika anledningar. En 

av de anledningarna, beskriver Karin är att hon inte alltid har den kunskap om nätet och dess 

möjligheter som krävs för att lyckas. 

Karin är den informant som jag upplever ställer sig väldigt kritiskt till att eleverna idag, i stor 

utsträckning, tillåts använda datorn till informationssökning. Hon beskriver den skillnad hon 

upplever mellan att låta eleverna använda läroböcker och låta dem söka information på 

internet. 



 

  22 
 

[…]man kan ändå tänka sig att det har funnits ett slags filter mellan 

information som finns i boken som nu är tänkt för en gymnasieklass i 

den här specifika åldern, i det här landet, i den här kulturen. Vad har 

vi tänkt för information har? Då har det funnits personer som på heltid 

arbetat med att skapa viss information i en viss förpackning[…] 

I citatet beskriver Karin ett filter, som hon tidigare i intervjun berättat är läromedelsförfattare, 

som sorterar informationen som ska förmedlas till eleverna, vilket saknas när de tillåts söka 

fritt på internet. Hon beskriver att det finns stora svårigheter med att ta bort det filtret eftersom 

läraren då hamnar i läget att ta an sig arbetet som läromedelsförfattarna gjorde under ett antal 

år, alltså sortera informationen, vilket enligt Karin är icke hanterbart. 

Sara 

Sara beskriver att hon använder plattformen för att möta eleverna, publicera material som 

eleverna kan hämta. Hon berättar också att hon använder inlämningsfunktionen mycket, 

precis som övriga informanter beskrivit. Vidare delger hon också sina erfarenheter av att 

plattformen ibland kan vara lite svårhanterlig. Hon utvecklar det med att berätta om hennes 

och elevers erfarenheter av att plattformen ibland är lite omständlig i bemärkelsen att man 

som användare av den måste klicka sig framåt i så många steg, vilket kan göra det lite rörigt 

för både lärare och elever. Dock betonar Sara att plattformen nog har många funktioner som 

kan vara användbara men att hon själv inte tagit sig över tröskeln att lära sig. Anledningen till 

att hon inte lärt sig alla eller i alla fall fler funktioner är att det tar så mycket tid som inte 

riktigt finns i hennes dagliga arbete. Det blir då lätt att man hittar egna sätt och sina egna 

system för att fixa det och det blir det behagliga arbetssättet och det där man skulle lära sig 

rinner ut i sanden eftersom substitutet fungerar lika bra, säger hon. Vidare betonar hon också 

hur det ibland kan vara lite svårt att nå ut till eleverna via plattformen och berättar att alla 

elever inte förstår vikten av att hela tiden hålla koll på vad hon och andra lärare publicerar 

där. 

Sara berättar att hon har haft många tankar och idéer angående inkluderingen av olika 

nätbaserade verktyg som YouTube, twitter och bloggar i undervisningen. Tillsammans med 

eleverna har hon fört ett samtal kring det men berättar att hon inte känner att det rätta tillfället 

har dykt upp ännu, ett tillfälle där hon känner att det bästa vore att plocka in det ena eller det 

andra. 

[…]alltså jag och mina elever har ju haft tankar och idéer om det och 

pratat om det och jag har nog tänkt ofta att det skulle vara bra men jag 

har nog aldrig hittat det där tillfället där jag känner att det är det bästa 

läget att göra något sådant. 

Hon poängterar dock sin medvetenhet om att YouTube har mycket att erbjuda, men som inte 

riktigt passat henne och hennes undervisning i den mån hon önskar att det skulle göra för att 

det ska få en plats. Det verktyg hon använder är UR-material och beskriver att anledningen är 

att där finns allt hon behöver vilket har genererat i att hon inte känt ett direkt behov av att 

uppsöka andra alternativ. En annan aspekt som hon tar upp är hon oftast föredrar att använda 

längre filmer i sin undervisning, framför små kortare klipp som hon tänker sig att YouTube 

erbjuder. 
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Vidare i intervjun framkommer det att Sara låter sina elever, i stor utsträckning använda 

internet för att hitta material som rör det aktuella arbetsområdet. Många uppgifter som 

eleverna arbetar med går ut på att de ska leta sig till någon hemsida eller hitta en artikel att 

knyta an till. Hon berättar att eleverna ibland får leta reda på materialet själv men ibland 

händer det också att hon ger dem tips på var de kan hitta det. Hon poängterar att eleverna ofta 

har svårt att hitta det som är vettigt på internet. Enligt Sara faller hennes elever ofta i vad hon 

beskriver som ”Wikipediafällan” vilket generar i att de inte hittar något av mer djupgående 

art. 

[…]det är ju lätt för eleverna att hitta till Wikipedia eftersom det oftast 

är den första länken som kommer upp när de googlar. Men att hitta 

vettiga tidningsartiklar är ofta svårt, så det blir ju lätt att mina elever 

hamnar i den där Wikipediafällan. Det är ju rätt kortfattat där så det 

blir liksom inte det där djupet som man ibland vill åt 

Sofia 

Sofia är den informant som använder en annan plattform än övriga informanter. Den som hon 

använder är en plattform designad och uppbyggd just för den berörda skolan. Hon inleder med 

att berätta att den skolan haft ett antal olika plattformar genom åren och att den som de 

använder nu innefattar både det studieadministrativa (närvaro och betyg) och kursmaterial för 

eleverna, till skillnad från andra plattformarna som tidigare använts på skolan, som inte 

inkluderade den studieadministrativa biten. Precis som för övriga informanter ingår arbete 

med plattformen i Sofias dagliga arbete och hon beskriver hur allting sköts därifrån. Hon delar 

med sig av kursmaterial, lägger upp signaler (vad jag uppfattar något slags snabbmeddelande) 

som påminner eleverna om diverse ärenden, publicerar lektionsuppgifter och annat som hör 

till respektive kurs. Hon betonar att eleverna alltid kommer åt allting genom den plattformen. 

 

Sofia berättar att hon ändå tycker sig ha god koll på vilka funktioner som plattformen erbjuder 

men anser att de som utformat och designat den inte riktigt har gjort det bästa av det. Hon 

beskriver sina upplevelser om att den inte är särskilt användarvänlig eftersom det ibland krävs 

att man som användare behöver ta sig förbi så många steg för att komma tillrätta med något. 

Hon framför ett exempel att hon i en annan plattform som skolan tidigare använt lättare kunde 

inkludera fler lärare och elever i olika delar av plattformen, om hon så önskade. Det kunde 

vara aktuellt om det fanns elever som gjorde prövning i ett ämne så den eleven skulle 

inkluderas i en kurs som hon hade vid tillfället. I dagsläget och med den plattform de 

använder idag så krävs fler steg för att göra det, vilket Sofia tror har och göra med sekretessen 

och det säkerhetstänk som finns kring plattformen då betyg och annat publiceras där. Sofia 

berättar vidare att det ändå fungerar bra att arbeta med plattformen tillsammans med eleverna. 

Att skolan har en gemensam policy att alltid använda plattformen för publicering, information 

etc. gör att eleverna förstår att all information som behövs finns där och att hon alltid kan 

hänvisa dit om det är så att någon elev undrar över något specifikt. 

YouTube använder Sofia i sin undervisning för att visa kortare klipp. Hon anser att det är ett 

bra komplement i undervisningen för att förtydliga något eller några fenomen som annars kan 

vara svår att beskriva på andra sätt än via rörlig bild. När hon ska visa längre klipp eller filmer 
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använder hon sig till största del av Mediacenter eftersom det går bra att streama därifrån. 

Sofia lyfter också fram att hon använt sig av chattverktyg i undervisningen. När eleverna har 

haft i uppdrag att föra en bokdiskussion har hon låtit dem genomföra den i chattform med 

valfritt chattverktyg. Det visade sig att samtliga elever använde sig av Facebook vilket Sofia 

tror beror på att det är en naturlig del av deras vardag och det eleverna känner till bäst. Hon 

berättar att fördelarna med att använda ett chattverktyg vid bokdiskussionen var dels att hon 

fick ta del av allas hela diskussioner då eleverna fick skriva ut och lämna in allting. Det 

brukar, rent tidsmässigt också vara svårt att annars hinna lyssna på alla, menar hon. Dels 

också att de elever som kanske inte är så verbala av sig lättare kunde delta i diskussionen 

genom denna väg att arbeta. Dock menar hon att det också kan vara en nackdel för de elever 

som är väldigt verbala, att faktiskt inte prata utan bara sköta diskussionen via chatten. 

Vidare berättar Sofia att hon också använt bloggar i sin undervisning. Syftet med det 

beskriver hon var att eleverna skulle bygga upp den här bloggen genom att delge sina 

logganteckningar, för att sedan kunna ge varandra respons och hjälp ifall det fanns något 

problem de stött på under arbetets gång. Hon beskriver att det fungerat bra och att det 

definitivt är något som hon kommer att fortsätta med. Sofia betonar också vikten av att man 

som lärare måste våga plocka in alla dessa olika fenomen som hon väljer att kalla dem, i sin 

undervisning. Hon upplever ibland att lärare väljer att inte plocka in dem i undervisningen 

eftersom de inte vet hur allting runt omkring det fungerar. Sofia menar att lärare i större 

utsträckning borde våga lära av eleverna och anamma deras kunskaper inom området. Det är 

ingenting man tappar auktoritet på det så länge man själv tycker att det är okej. 

Sofia berättar att hon arbetar väldigt mycket med informationssökning tillsammans med sina 

elever. Hon tycker det är viktigt att arbeta med det fakta som finns ute på internet eftersom 

den är desto mer uppdaterad än mycket av det fakta man hittar i böcker. Hon berättar vidare 

att det i första hand inte är Google som används för informationssökning på internet. Det rör 

sig snarare om att eleverna får använda olika hemsidor som fungerar som olika typer av 

guider.  

Exempelvis brukar vi arbeta mycket med en hemsida som heter 

verksamt.se. Den sidan fungerar lite som en guide för eleverna hur de 

ska gå tillväga för att starta eget företag så då fungerar den sidan som 

ett verktyg för eleverna att inhämta det fakta och den informationen de 

behöver 

Eftersom eleverna handleds in på de olika sidor var de kan hitta relevant information berättar 

Sofia att hon inte upplever svårigheter med att eleverna använder internet i syfte att hitta 

information. Hon menar dock att det är viktigt att medvetandegöra eleverna om att de måste 

vara källkritiska om de ska använda exempelvis Google som sökmotor. 

Analys 

Det går att identifiera några särskilda återkommande för-, och nackdelar i informanternas 

beskrivningar av deras användande av olika nätbaserade verktyg. Ett av de nätbaserade 

verktygen är lärplattformen som fungerar bra för att sortera och publicera material som 

eleverna sedan kan inhämta. Lärplattformen fungerar också bra vid inlämning av olika 
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uppgifter eleverna arbetat med. Dessa tre komponenter (sortera, publicera, inlämning) kan ses 

som fördelar med just detta nätbaserade verktyg. 

Siemens (2006) beskriver i sin teori att lärande är en process av att koppla samman specifika 

noder eller informationskällor, och det är först när de olika noderna sammanfogas i ett nätverk 

som kunskap bildas. Denna form av lärandeprocess är öppen för många möjliga tolkningar. 

Min tolkning är att noder skulle kunna motsvara lärare samt elever vilket bygger på det 

Siemens (2006) beskriver i sin teori, att noder bland annat kan vara individer. Vidare beskrivs 

att noderna bör sammanfogas i ett nätverk för att kunna bilda kunskap. I det fallet tolkar jag 

att det nätverket skulle kunna vara lärplattformen. Begreppet sammanfogning i detta 

sammanhang upplever jag som synonymt med ett slags möte mellan lärare och elever. Således 

tolkar jag det som att lärplattformen (nätverket) utgör en viktig mötesplats (sammanfogning) 

för lärare och elever (noder) för att kunna föra lärandeprocessen framåt. 

Med den tolkningen menar jag att lärplattformen utgör en viktig beståndsdel i 

lärandeprocessen. Att det är en viktig beståndsdel vill jag dels koppla till det Siemens menar 

med att individer förväntas dela med sig av och ta för sig av den egna och andras kunskap för 

att bilda sig egen kunskap, dels det informanterna i studien beskriver – att lärplattformen är en 

mötesplats. Denna mötesplats är alltså, enligt min tolkning, en förutsättning för att läraren ska 

kunna delge eleverna den information och de verktyg (exempelvis publicerade instruktioner) 

som är nödvändiga för att eleverna ska utveckla kunskap. 

I intervjuerna framkommer också nackdelar med plattformarna som respektive informant 

använder. Informanterna beskriver att plattformen som används är så komplex i sin 

utformning att den kan bli svårhanterlig. De menar vidare att elevernas frånvaro, det vill säga 

elever som inte är särskilt aktiva användare av plattformen, gör plattformen till en svår 

kommunikationskanal att nå ut till eleverna. Siemens (2006) beskriver vikten av att ta hand 

om och bevara kopplingarna inom nätverket var noderna är aktiva för att möjliggöra fortsatt 

lärande. Således är min tolkning att kopplingarna Siemens beskriver skulle kunna motsvara en 

form av kommunikation och att det förekommer en god kommunikation mellan lärare och 

elever, via plattformen, är en förutsättning för att utveckla vidare lärande. Om det då, som det 

visar sig i studien, finns svårigheter med att nå ut till och kommunicera med eleverna via det 

specifika nätverket (i detta fall då plattformen) den aktuella skolan använder kan det vara 

aktuellt att försöka hitta andra vägar att nå ut till dem för att bibehålla möjligheten att bevara 

de kopplingarna som Siemens beskriver som viktiga för lärandeprocessen. 

Vidare i studien framkommer andra nätbaserade verktyg som lärarna använder i sin 

undervisning. De återkommande verktygen som lärarna använder är YouTube, UR-material 

från webben samt streamad film från Mediacenter. En av informanterna har också lyft fram 

chatt och bloggar. Min tolkning av det informanterna delar med sig av i intervjuerna är att de 

inte valt att plocka in dessa olika verktyg utan anledning, utan det finns en tanke bakom det. I 

informanternas uttalanden upplever jag att de beskriver liknande syften och tankar i samband 

med att de väljer att lyfta in de olika verktygen – de vill åskådliggöra olika fenomen i 

pedagogiskt hänseende.  
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Siemens (2006) beskriver vikten av att ha förmågan att kunna se kopplingarna mellan olika 

områden, idéer och koncept vilket, enligt honom, är en central förmåga för att kunna föra 

lärandeprocessen framåt. I detta avseende tolkar jag kopplingarna Siemens beskriver som ett 

slags samband mellan olika områden, idéer och koncept. De nätbaserade verktygen kunna 

motsvara själva konceptet som beskrivs i teorin och som lärarna i studien anammat för sin 

undervisning. Således är en möjlig tolkning att det är viktigt att läraren har en god tanke 

bakom konceptet för att kunna förmedla och ge eleverna de verktyg som de behöver för att se 

kopplingen mellan det aktuella nätbaserade verktyget (exempelvis ett klipp från YouTube), 

och var de kan lära av det – varför läraren visar det och vad läraren vill förmedla med det. Det 

är det jag, i min tolkning, anser att eleverna måste förstå för att kunna föra lärandeprocessen 

framåt. Om eleverna inte ser kopplingen, eller läraren inte lyckas förmedla den, mellan 

filmklippet från YouTube och syftet med den så är det poänglöst att lyfta in det. 

Enligt konnektivismen är tekniken en central del eftersom den underlättar lärande och tillgång 

på information. I denna analys har jag valt att begränsa och tolka begreppet teknik som datorn 

(se s. 13). Således är min tolkning att datorn är en central del och en tillgång för eleverna att 

hitta information. Vidare beskriver teorin att lärande är en pågående process där processen 

inte har ett slut och av den anledningen kan man inte heller se en slutprodukt. Kan man inte se 

en slutprodukt tolkar jag det som att individen aldrig heller blir färdiglärd. Siemens menar 

vidare att avsikten med ett konnektivistiskt lärande är att individens uppdaterande av sina 

kunskaper är en del i lärandeprocessen.  

Det framkom i intervjuerna att fyra av de fem informanterna, i olika utsträckning, låter sina 

elever arbeta med informationssökning på internet samtidigt som den femte informanten 

ställer sig emot det då hon anser att det finns för mycket svårigheter med det. Detta vill jag 

koppla till det Siemens beskriver angående uppdaterande av individens kunskap och tolkar det 

som att individen förutsätts att uppdatera sina kunskaper genom att inhämta aktuell och 

relevant information eller fakta för att föra lärandet framåt, vilket eleverna ges möjlighet att 

göra om de får använda internet som ett verktyg och ett hjälpmedel i den processen. I enlighet 

med min tolkning av just den delen i teorin berättar en informant (Sofia) i intervjun hur viktigt 

hon anser det vara att arbeta med informationssökning och fakta som finns på internet 

eftersom den är desto mer uppdaterad än vad fakta i många (läro)böcker är. 

I kombination med att tekniken (datorn) underlättar lärande och tillgång på information 

(informationssökning) beskriver teorin att beslutsfattande är en del i lärandeprocessen. Min 

tolkning av begreppet beslutsfattande i det sammanhanget är att det handlar om att eleven 

bestämmer vad, på internet, som är relevant kontra irrelevant information för denne och på så 

sätt gör ett urval bland informationen som finns där vilket är ett viktigt led i lärandeprocessen 

enligt min tolkning. Just denna aspekt lyfter informanterna i studien fram som en svårighet de 

upplever med informationssökning – att eleverna ibland kan ha svårt att dels hitta och dels 

hantera all fakta som finns. Det kan, enligt informanterna, i sin tur leda till att en frustration 

uppstår om de inte hittar vad de söker. Eftersom min tolkning bygger på vikten av att den 

enskilda eleven ska kunna ta beslut rörande vilken information som är användbar och inte kan 

det vara viktigt att läraren och eleverna samarbetar fram en bra metod för att förebygga 

svårigheterna som informanterna beskriver. Det kan vara, precis som Tina beskriver, 
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handledning i form av att läraren leder eleverna in på olika alternativa sidor där de kan finna 

information och att eleverna där gör sitt eget urval, vilket ju är viktigt att de gör enligt 

konnektivismen. Det kan också vara så som Tina beskriver, att eleverna måste få kunskap i 

hur man på bästa sätt söker och hittar information på internet. 

En av informanterna motsätter sig helt att det skulle vara en god idé för eleverna att använda 

internet för informationssökning. Hon menar att läromedelsförfattare fungerar som ett slags 

filter som tillhandahåller den relevanta information elever behöver, och på internet finns inte 

detta filter vilket hon menar skapar problem. Detta upplever jag går emot det Siemens 

beskriver och den tolkning jag gör eftersom det är just eleverna själva som ska göra ett urval 

och finna den information som är relevant för den enskilda. Med en lärobok blir samma 

information relevant för samtliga elever och de ges inte möjlighet att göra detta urval, vilket 

frångår den lärandeprocess som beskrivs som viktig inom konnektivismen. 

Forskningsfråga 2a samt 2b 
Vilka uppfattningar delar de intervjuade lärarna med sig av i fråga om att lyfta in Facebook i 

undervisningen? 

Vilka svårigheter och möjligheter ser de? 

Nyckelord: Kommunikation, arbetsmetod, syfte, svårigheter, möjligheter 

Tina 

Tina inleder med att berätta att hon själv inte använder Facebook privat, men poängterar att 

hon har förstått vad det är för något och vad det fyller för funktioner. Hon uttrycker sig 

positivt i fråga att lyfta in Facebook i undervisningen och berättar att det som lärare är viktigt 

att hitta bra vägar att gå för att motivera eleverna, gärna vägar där de befinner sig och säger att 

just Facebook kan vara en sådan väg. Vidare berättar Tina att hon tror man kan använda 

Facebook i olika syften men att hon inte anser sig tillräckligt insatt för att kunna uttala sig 

särskilt om Facebooks möjligheter mer än att det antagligen är en bra kommunikationsform 

som majoriteten av eleverna är van vid att hantera. Anledningen till att det är en bra 

kommunikationsform motiverar hon med att eleverna är väldigt aktiva där, mer än vad de 

kanske är på många andra sidor. Hon framför lärplattformen som ett exempel på en sida där 

hon tror att eleverna spenderar mindre tid än på Facebook och menar att det därför hade varit 

en bra kanal för kommunikation. 

Det kan ju vara mer effektivt att lägga ut meddelanden exempelvis på 

Facebook än på lärplattformen eftersom de ju är på Facebook hela 

tiden, om kvällarna också. Jag menar, det är ju inte helt hundra 

procent säkert att eleverna på kvällarna går in på lärplattformen och 

kollar om jag skickat något meddelande där, men de allra flesta 

kommer väl ha varit in på Facebook i alla fall 

Tina betonar också att det, precis som med nästan allt man som lärare väljer att göra i skolan, 

finns baksidor och svårigheter också. Hennes spontana tanke är att majoriteten möjligen har 

Facebook men att det faktiskt också finns elever som inte använder det, och ställer frågan vad 

man ska göra åt det? Hon anser inte att det är läge att tvinga eleverna in i något de inte vill, 

men att man samtidigt kan försöka lösa det genom att föra ett samtal med de eleverna kring 

möjligheten att skaffa sig det enbart i skol- och undervisningssyfte. 
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Petra 

Petra anser att det vore en bra idé att lyfta in Facebook i undervisningen förutsatt att det kan 

tillföra undervisningen någonting. Hon säger att det ju kan vara en bra kanal att nå ut till 

eleverna men att det nog borde fylla mer funktion än så för att få en plats i klassrummet. 

Facebook är ju någonting som nästan alla elever använder dagligen så 

jag tror absolut att det skulle kunna vara en bra idé att lyfta in det i 

undervisningen men det förutsätter ju att det tillför undervisningen 

någonting så det inte bara blir något man gör bara för att 

Visserligen finns det möjlighet att, förutom kommunicera också publicera. Hon menar att 

Facebook har många funktioner som uppfyller det hon efterfrågar och säger att 

chattfunktionen kan fungera i olika avseenden men också att Facebooks logg kan fungera som 

ett diskussionsforum om man som lärare är aktiv och försöker hålla i trådarna. Noga 

poängterar hon dock att det bör finnas en god pedagogisk tanke bakom det man som lärare 

beslutar sig för att göra på Facebook, så man inte bara gör något för att det är Facebook och 

betonar svårigheten med att komma i underfund med just detta. En annan aspekt som Petra 

anser kan vara svårt är att få eleverna att använda Facebook i just det ändamålet som hon vill, 

så att eleverna inte gör allt möjligt annat också bara för att de får använda Facebook på 

lektionstid. 

Karin 

Att integrera Facebook i undervisningen är ingenting som Karin känner sig motiverad att 

göra, hon väljer att ha kontakt med eleverna på ett annat sätt som hon känner sig bekväm vid 

och som hon anser fungerar bra. Trots att hon både sett och hört många lärare som valt att 

använda Facebook i klassrummet och i undervisningen så berättar Karin att det är ett aktivt 

val från hennes sida att stå utanför, av tidigare motiverade anledningar – hon blir stressad av 

tanken och anser sig inte ha tid att sätta sig ner och fundera över på vilket sätt hon bäst kan 

lyfta in det i undervisningen. Hon berättar att det alltid blir på ett visst sätt när nya fenomen 

introduceras, som Facebook. Lärare har väldigt länge kommunicerat med elever via nätet så 

själva metoden är inte ny i sig, det är bara Facebook som kommunikationsmedel som är nytt. 

Snart kommer det något nytt fenomen igen som fungerar bättre och då kommer elever och 

lärare flytta dit istället, så metoden är densamma men plattformen kan variera menar Karin. 

Vidare delger Karin sin åsikt om att det inte finns någon allenarådande pedagogisk metod så 

man kan därför inte säga att den ena eller den andra läraren gör rätt eller fel i sitt sätt att arbeta 

digitalt med sina elever, så därför är det varken rätt eller fel av henne eller någon annan lärare 

att motsätta sig möjligheterna som Facebook i klassrummet erbjuder, heller inte ifrågasätta 

den ena eller den andre lärarens val av andra medel som kan fungera på motsvarande sätt. 

Sara 

Sara berättar att hon både sett och hört att många lärare idag valt att plocka in Facebook i 

klassrummet, främst för att kommunicera med eleverna. Hon berättar att hon själv valt att 

prova det i samma syfte men vid det tillfället så dog det ut lite av sig självt vilket hon tror 

beror på att hon inte riktigt hade en genomtänkt och bra pedagogisk tanke bakom syftet med 

att lyfta in det och att hon, tillsammans med eleverna fallit tillbaka i den 

kommunikationsmetod som fungerade bra, att använda SMS. Hon betonar dock att Facebook 
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har många möjligheter att vara ett bra komplement i undervisningen och att en styrka är att 

eleverna faktiskt är aktiva där. Att det är en snabbare och bättre kanal för kommunikation i 

form av snabbmeddelanden mellan lärare och elev tycker inte Sara är något att diskutera, det 

är ett faktum, bara man hittar en bra metod så att eleverna förstår syftet. 

[…]jag menar, eleverna glömmer ju att logga in på lärplattformen så 

skickar man något meddelande där ser de oftast meddelandet försent. 

Så för själva kommunikationen mellan lärare och elev är ju Facebook 

egentligen en betydligt mycket bättre kanal, inget snack om den saken.  

Det kan också fungera som en bra plattform för diskussion och kommunikation mellan 

eleverna om man hittar en bra metod för det. Hon tror dock inte att Facebook kan erbjuda alla 

de pedagogiska funktioner man som lärare kanske efterfrågar, men att man kan försöka 

använda de funktioner som faktiskt finns till vad som är möjligt. Barriären som Sara anser att 

man måste ta sig förbi, för att kunna använda Facebook som ett verktyg i undervisningen är i 

så fall att få eleverna att kunna skilja på det privata och skolarbetet när de väl använder 

Facebook. Hon beskriver det ständiga brus som är på Facebook. Kanske är det några bilder 

som de bara snabbt måste titta igenom innan de påbörjar vad som hör till den aktuella 

lektionen eller kanske måste de bara snabbt kommentera någon status eller bild de sett innan 

de påbörjar arbetet kring uppgiften som de ska genomföra på Facebook. 

Sofia 

Sofia är en av de informanter som använder Facebook mest i sin undervisning. Som tidigare 

nämnt har ju eleverna i hennes klasser använt Facebooks chattverktyg när hon hade en 

bokdiskussionsuppgift, vilket eleverna själva valde. Hon använder också Facebook i andra 

avseenden. Eftersom hon är verksam på ett ekonomiinriktat gymnasieprogram och jobbar 

mycket med marknadsföring tillsammans med eleverna har hon bildat sig en god uppfattning 

om vad Facebook och andra sociala medier innebär. Hon beskriver sin uppfattning att man 

måste behärska sociala medier för att nå framgång inom marknadsföring, därför är Facebook 

en naturlig del av elevernas vardag, i alla fall de inom ekonomikurserna. Sofia delar med sig 

av erfarenheter hon haft då elever inte använt Facebook kontra då de använt Facebook och 

berättar att det bara för några år sedan var väldigt svårt för eleverna att genomföra exempelvis 

en marknadsundersökning, de visste inte hur de skulle nå ut till sina kontakter medan de idag 

bara går in på Facebook och skickar ut undersökningen till alla de har på sin kontaktlista och 

oftast har de svar inom ett dygn, så det är ett väldigt snabbt nätverk och det vore ju fel att göra 

på något annat sätt menar Sofia. Att man kan använda Facebook som en informations-, eller 

kommunikationskanal är ju väldigt smart tycker Sofia, och berättar att det finns många lärare 

som gör så på den skola där hon arbetar. Dock ställer hon sig själv lite kluven i frågan om hon 

själv vill göra det då hon tycker att det är bra att allting eleverna behöver veta ska finnas på 

den lärplattform skolan använder, så att de bara behöver söka sig till ett område istället för 

flera för att hitta informationen de söker. En svårighet som Sofia nämner är att hitta bra och 

välmotiverade metoder för att kunna använda Facebook, så att det faktiskt fyller en funktion i 

klassrummet och i undervisningen och inte bara blir en fluga lärare vill arbeta med för att 

eleverna nog skulle uppskatta det. En annan aspekt är att få eleverna att skilja mellan det 

privata och det skolrelaterade som händer på Facebook. 
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Analys 
I intervjuerna uttrycker sig fyra av de fem lärarna positivt till att lyfta in Facebook i 

undervisningen, men det finns också motsättningar bland dem. De informanter som ställer sig 

positiva till detta är också överens om att det skulle fungera som en bra kommunikationskanal 

för att nå ut till eleverna när andra verktyg, som lärplattformen, brister. Detta vill jag 

återkoppla till vad som framgår av min analys i föregående avsnitt – vikten av att noderna 

(lärare och elever) tar hand om och bevarar kopplingarna (kommunikationen) inom nätverket 

(lärplattformen). Eftersom den tolkningen och analysen bygger på att kommunikationen 

mellan lärare och elever bör vara god för att eleverna ska utveckla vidare lärande är det därför 

viktigt att det finns en bra kanal som de kan kommunicera via. Då det i resultatet framgår att 

kommunikationen brister på grund av att lärplattformen medför svårigheter att kommunicera 

kan det vara aktuellt att hitta en kanal som fungerar bättre. 

Informanterna i studien beskriver olika möjligheter och svårigheter med att låta Facebook få 

en plats i klassrummet. En av möjligheterna är att majoriteten av eleverna, enligt 

informanternas erfarenhet, är aktiva användare av mediet vilket kan generera att de också är 

desto mer anträffbara och uppdaterade där. Av den anledningen kan Facebook gå från att vara 

ett medie i elevernas vardag till att bli ett verktyg i och utanför klassrummet och 

undervisningen. Jag motiverar mitt förslag av att låta Facebook få en plats genom min 

tolkning av det Siemens beskriver angående att vi alla lär på olika sätt och att erfarenheter är 

en del vi lär genom. Min tolkning av den beskrivningen är således att om man som lärare 

väljer att plocka in något som majoriteten av eleverna har erfarenhet av kan vi också lära 

genom det, på olika sätt. Det kan uppfattas som att jag menar att det enbart är 

kommunikationen som Facebook i så fall erbjuder, och att eleverna då enbart skulle utveckla 

lärande enbart genom att ha en bra kommunikation. Så är inte fallet. Det framkom också, i 

intervjuerna, att Facebook har fler möjligheter än att enbart användas som en 

kommunikationskanal mellan lärare och elever. En av informanterna har erfarenhet av att 

använda chattfunktionen och det finns informanter som är positivt inställda till att prova det. 

Informanten som har erfarenhet av chattfunktionen berättar att det har fungerat som en 

kommunikationskanal mellan eleverna, vid en bokdiskussion. Detta, menar jag, visar på att 

det finns flera olika typer av kommunikation och att det kan omsättas i flera olika situationer. 

Det behöver nödvändigtvis inte vara mellan lärare och elev, det kan vara mellan eleverna 

också. Vidare menar jag att detta också tyder på det Siemens menar med att ökad 

individualisering skapar utrymme för samarbete och socialisering. Jag tolkar individualisering 

som ett begrepp att skilja eleverna åt, vilket de också gör i nämnd bokdiskussion. Utifrån att 

eleverna arbetar individuellt men ändå kommunicerar med varandra skapas utrymme för det 

samarbete och den socialisering Siemens beskriver. Då lärplattformarna inte erbjuder 

chattfunktionen på motsvarande sätt som exempelvis Facebook gör kan man se ett argument 

för att lyfta in just Facebook i undervisningssituationen i det här avseendet. 

Det finns också, enligt informanterna, svårigheter med att använda Facebook i 

undervisningen. Vad jag tolkar, utifrån deras uttalanden, är att få eleverna att förstå syftet med 

att integrera Facebook i klassrummet. Informanterna är eniga i frågan om att en svårighet är 

att lyckas få eleverna att kunna urskilja skolarbete och det privata som händer på Facebook, 
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under lektionstid. Det finns dock, enligt mig, ingen tydlig koppling till teorin i detta avseende 

då jag upplever att det handlar om motivation, vilket kommer att diskuteras under 

diskussionsavsnittet. 
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Diskussion 
I detta avsnitt fungerar forskningsfrågorna som rubriker. Innan resultatet för respektive 

forskningsfråga diskuteras kommer jag att ge en kortare sammanfattning av mina slutsatser. 

Vilka nätbaserade verktyg använder de intervjuade lärarna i sin undervisning? 

Vilka för-, och nackdelar beskriver de? 

Resultatet visar att fördelen med plattformarna är att de fungerar bra vid inlämning om än det 

inte, enligt min tolkning, är en central aspekt för lärandeprocessen inom konnektivismen. Min 

analys visar att det är centralt att ha en fungerande mötesplats för lärare och elever där de kan 

kommunicera. Dock visar det sig att en nackdel bland informanterna – mötesplatsen fungerar 

inte i den utsträckning som krävs för att uppfylla de förväntningar teorin har. Vidare visar 

resultatet att lärare som anammar nya koncept och väljer att lyfta in nätbaserade verktyg i sin 

undervisning bör ha en genomarbetad tanke bakom det och som tydligt presenteras för 

eleverna eftersom de bör förstå kopplingen mellan verktyget och syftet med det. 

Att ha en genomarbetad tanke bakom allt man som lärare väljer att lyfta in i undervisningen 

hör nog till vardagen, tror jag. Eftersom jag är av uppfattningen att skolan digitaliseras mer 

och mer tror jag också att elevernas tillgång till internet är en förutsättning för att föra lärandet 

framåt i dagens skola. Den uppfattningen i kombination med de olika nätbaserade verktyg 

som presenteras i denna uppsats anser jag ger mig, och kanske andra lärare, möjlighet att lyfta 

in dem och låta dem få en plats i klassrummet, om goda metoder rörande hur de ska integreras 

arbetas fram. Därför är det både viktigt och intressant att samtliga styrdokument som lärare 

måste förhålla sig till är framarbetade och formulerade på ett sådant sätt som gör att tekniken, 

bland annat datorn och de möjligheter datorn medför, ska fungera som en naturlig tillgång och 

del inom skolan och att de som verkar inom skolan, lärare och elever, ska kunna behärska 

tekniken väl. Enligt min mening är det en förutsättning att man bör kunna behärska det väl för 

att sedan finna de goda metoderna att använda det i sin undervisning. I den nya läroplanen för 

gymnasieskolan (GY11) kan vi läsa att eleverna ska kunna använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (vilket uppsatsen 

behandlar). Det är dock inte bara eleverna som förväntas kunna hantera teknik och ha de 

färdigheter som förutsätts för att kunna hantera den på ett bra sätt. EU-kommissionen och 

Lagergren et. al (2011) betonar också vikten av att anamma en djupare förståelse för de 

möjligheter som den nya tekniken ger upphov till. Vad den djupare förståelsen innebär går att 

spekulera i. Min uppfattning är att det kan vara möjligt att inkludera det som Lagergren 

menar, att även lärarna, förutom att förstå hur man använder IT, också förstår hur eleverna 

använder IT. 

Min erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att lärare ibland kan 

känna sig tvungna att använda sig av IT och olika nätbaserade verktyg i sin undervisning för 

att inte känna sig omodern. Min uppfattning, när det kommer till att prova nya idéer och 

koncept i undervisningen, är att om man inte vet hur man ska gå tillväga och heller inte får 

någon hjälp, utbildning eller inspiration så kan man lätt tappa intresset. Därför anser jag att 

det är viktigt att lärare bör få utbildning och skapa sig de färdigheter som är nödvändiga för 

att kunna hantera tekniken som finns i skolan idag, och för att kunna integrera de olika 
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fenomen som tekniken medför – exempelvis nätbaserade verktyg. Utan den kunskapen tror 

jag det kan vara svårt att finna de goda metoder som kan vara nödvändiga för att föra 

undervisningen och elevernas lärandeprocess framåt med IT som verktyg. Frågan är då vad 

goda metoder är? Skarin (2007) betonar det handlar om att koppla IT till ett pedagogiskt 

synsätt, vilket är en uppfattning jag delar. Jag tror att den enskilde läraren måste fråga sig 

själv de didaktiska frågorna vad ska jag lyfta in? Varför vill jag lyfta in just detta? Och 

framförallt hur ska jag genomföra det? I samband med dessa frågor tänker jag mig att läraren 

bör utgå ifrån sig själv i det första skedet, inte ifrån vad eleverna skulle kunna uppskatta. Jag 

tror att man måste finna sitt eget intresse och sätta sin egen prägel på något som är nytt för en 

själv innan man kan utveckla fler idéer tillsammans med andra, i detta fall eleverna. 

Vidare vill jag också lyfta fram det som en av informanterna, Sofia, beskriver i intervjun. Hon 

menar att det är viktigt att man som lärare ställer sig ödmjuk inför allt det nya som skolorna 

och dess verksamma personer ställs inför. Hur väl man än kan vilja vara den moderna läraren 

som vill rätta sig efter det senaste så kommer vi nog antagligen alltid att vara ett steg bakom 

eleverna. När ett fenomen kommer till vår kännedom har den kanske redan varit hos eleverna 

sedan en tid tillbaka, och jag tror, precis som Sofia, att man inte förlorar auktoritet på att lära 

av eleverna så länge man som lärare är bekväm vid det. Kanske kan man förlora mer 

auktoritet på att försöka hantera något som man uppenbarligen inte kan? 

Informationssökning 

Informationssökning var en aspekt som lyftes fram av fyra informanter, vilket kan ses som ett 

intressant resultat av intervjuerna då jag inte hade för avsikt att inkludera det i dem från start. 

Av den anledningen kan det vara intressant att diskutera det. 

I styrdokumenten för gymnasieskolan 2011 (GY11) kan vi läsa att eleverna ska kunna 

orientera sig i det snabba informationsflödet och att det därför är viktigt att de tränas i att 

tänka kritiskt och granska fakta. Jag är av uppfattningen att eleverna måste arbeta och tänka 

kritiskt vad de än arbetar med, om det så är informationssökning på internet eller om de läser 

böcker. I detta fall handlar det i första hand om informationssökning som sker på internet. 

Informationen uppdateras ständigt på internet och jag tror det är så som Siemens (2006) 

beskriver: det som är rätt idag kan vara fel imorgon. Mina erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen är att elever i flertalet av fallen ser mycket av det som finns 

på internet som sanningar. Det finns säker otroligt många olika metoder för att arbeta med 

källkritik, men det viktigaste, tror jag, är att i första hand göra eleverna medvetna om det 

faktum att det är ständiga uppdateringar och ändringar som sker på internet för att sedan gå 

vidare med att diskutera vem som skrivit vad, i vilket syfte och varför, bland annat.  

I fyra av de fem intervjuerna framkommer informanternas olika erfarenheter kring att arbeta 

med informationssökning på internet, trots att detta inte ingick i intervjuguiden. Gemensamt 

för tre av dem är att de ställer sig positiva till att låta eleverna arbeta med informationssökning 

om än de ser svårigheter med det. En av svårigheterna som beskrivs är just det faktum att 

eleverna i mångt och mycket inte besitter nog med kunskap beträffande källkritiken. En annan 

svårighet är att eleverna har svårt att finna den information de söker eftersom internet har ett 

så brett och stort utbud. Jag förstår att det kan vara en svårighet eftersom jag själv många 
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gånger upplever detsamma. Så även i detta fall tror jag det handlar om att finna bra metoder 

för att lära eleverna hur man orienterar sig på ett bra sätt, på internet, om man som lärare 

önskar att behålla fenomenet i klassrummet. Tina och Sara berättar att de brukar pubicera 

olika webbsidor för eleverna där relevant information finns inom det aktuella arbetsområdet, 

men låter eleverna själv göra ett urval bland sidorna och den information som återfinns. Min 

uppfattning är att det är en väldigt bra metod att inleda med, som en förberedelse inför att låta 

eleverna bli allt firare på internet. Vidare är Karin den informant som ställer sig ytterst kritisk 

till att låta eleverna söka information på internet och menar att lärare inte har den 

kompetensen som krävs för att ta på sig rollen att lära eleverna att vara källkritiska i den 

utsträckning som krävs ifall internet är med i bilden. Hon menar att lärare inte har någon 

aning själv om vad som är rätt och fel på internet och av den anledningen inte heller kan lära 

eleverna det. Om än jag inte delar hennes åsikter kan jag förstå hennes resonemang då jag är 

medveten om att det finns mycket information på internet som man kan ställa sig kritisk till 

och ifrågasätta sanningshalten i. Dock tror jag att det i stor utsträckning också handlar om att 

vägleda eleverna till att lyckas granska hur troligt det är att informationen stämmer. Var är 

exempelvis informationen om Sveriges riksdag hämtad – på Wikipedia eller på regeringens 

egen hemsida? Vad jag känner till så finns det många bra och representativa sidor som 

beskriver hur man kan arbeta med källkritik. Bland annat erbjuder Skolverket utbildning i, 

vad de kallar för, Kolla källan. 

Vilka uppfattningar delar de intervjuade lärarna med sig av i fråga om att lyfta in Facebook i 

undervisningen? 

Vilka svårigheter och möjligheter ser de? 

Resultatet i första forskningsfrågan visar på vikten av att ha en fungerande 

kommunikationskanal med eleverna. Resultatet av den andra forskningsfrågan visar att 

majoriteten av informanterna ställer sig positiva till att lyfta in Facebook i undervisningen och 

är överens om att det skulle fungera som en bra kommunikationskanal för att nå ut till elever 

på ett bättre sätt än det nuvarande, via lärplattformar. Svårigheter som framkommer i 

resultatet är, enligt informanterna, att förmedla och skapa förståelse hos eleverna om syftet 

med integreringen av Facebook. 

EU-kommissionen beskriver att man, med digital kompetens, ska kunna kommunicera och 

delta i samarbetsnätverk via internet. Eftersom resultatet och analysen av forskningsfråga ett 

och två bygger på att man har ett välfungerande nätverk var man kan kommunicera så anser 

jag att Facebook skulle kunna rymmas inom dessa ramar. Jag kan förstå att integrering av 

Facebook i undervisningen väcker många diskussioner, vilket ju är väldigt intressant. 

Mina erfarenheter av att låta Facebook få en plats i undervisningen är inte särskilt många eller 

breda men efter att ha mött ett antal lärare i skolan, och i denna studie, som både ställer sig 

kritiska och positiva till att integrera det så har jag fått bilda mig en egen uppfattning om hur 

jag önskar göra, kanske i framtiden om det även då ligger i tiden. De lärare jag mött som 

ställer sig positiva till det menar att det är bra att använda sig av något som ligger nära 

eleverna och deras vardag, medan de som ställer sig negativa menar att det inte har någon som 

helst anknytning till skolan utan enbart till det privata. 
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De möjligheter och svårigheter som informanterna i studien delar med sig av är uppfattningar 

jag delar med dem. Bjessmo & Karlsson (2008) framhåller vikten av att ha en väl 

genomarbetad tanke med att integrera nätbaserade verktyg i undervisningen. Förutom det 

beskriver de också att det är viktigt att precisera just de tekniska möjligheter och 

begränsningar som ofta finns. Möjligheterna med att integrera olika typer av verktyg i 

undervisningen finns det säkert många av, men det gäller också att vara medveten om att 

Facebook inte har alla de funktioner och finesser som lärplattformarna erbjuder. Av den 

anledningen är det viktigt att poängtera det faktum att Facebook, enligt min mening i den här 

uppsatsen, antagligen inte kan ersätta en lärplattform, men kanske i flera avseenden, såsom 

för kommunikation, i alla fall kan komplettera den. 

Eftersom det i studien framkommer att det finns svårigheter med att kommunicera med 

eleverna anser jag att det vore en bra idé att finna ett substitut för detta, gärna då ett som 

eleverna är vana att hantera och som de flesta av dem faktiskt har en positiv upplevelse av – 

Facebook. Det kan vara så att man ställer sig kritisk till att använda sig av Facebook i 

undervisningen av anledningen att man själv inte har en positiv upplevelse av det, eller för att 

man bara inte tycker det hör hemma i skolan. Lagergren et. al (2011) beskriver att dagens 

unga är infödda i ett samhälle där olika typer av nätbaserade verktyg tillhör deras vardag och 

att det är viktigt för vuxna att skapa ett engagemang som lär oss hur de ungas nätmiljöer 

fungerar. Hellström (2011) beskriver att ungdomarna idag har sitt sätt att omsätta personlig 

kunskap och olika sociala handlingar med hjälp av olika digitala redskap, vilket jag tror kan 

vara Facebook. Jag tänker mig, precis som Hellström, att ett resultat av det bland annat är att 

lärande och kommunikation fått en ny form. Av den anledningen menar jag att skolan och 

lärarna bör anpassa sig efter de förändringar som sker runt omkring ungdomarna idag. 

Informanterna i studien beskriver att det antagligen är svårt för eleverna att förstå syftet med 

att använda Facebook i undervisningen, samt att det kan vara svårt att få dem att kunna 

urskilja det privata och skolarbetet som sker där. Jag kan tänka mig att det handlar om 

motivation också, hur man som lärare ska kunna motivera eleverna att göra det som de är 

ombedda att göra och ingenting annat. Detta gäller ju naturligtvis inte bara i det här avseendet 

utan i andra fall också. Att finna bra metoder att arbeta med är antagligen A och O. 

Slutsats 
Det kan vara bra att använda sig av nätbaserade verktyg i undervisningen men det är då 

viktigt att ha väl utarbetade metoder om man väljer att integrera dem så att eleverna förstår 

syftet med dem. Studien visar också att det är viktigt att ha en välfungerande plattform för 

kommunikation. Fungerar inte lärplattformen i det avseendet kan det vara aktuellt att lyfta in 

ett komplement, tillexempel Facebook som i denna studie visar sig vara ett alternativ 

majoriteten av lärarna ställer sig positiva till.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Erfarenhet 

Plattformar 

Användningsområde 

Hur upplever du att det fungerar? 

Integrering 

Använder du andra nätbaserade verktyg i din undervisning? 

Om ja, 

Vilka använder du? 

Beskriv fördelar och nackdelar med den/de som används 

Om nej, 

Finns det någon särskild anledning? 

Facebook 

Erfarenheter och upplevelser av Facebook 

Inställning till att integrera det i undervisningen? 

Beskriv möjligheter och svårigheter med att integrera Facebook i undervisningen 

 




