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Abstract 
 
Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett 

undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren 

har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. Samtidigt växer sociala medier fram som ett 

fenomen där de etiska aspekter som läroplanen föreskriver ämnet religion ständigt 

förekommer. Detta i takt med att nya etiska och moraliska frågor lyfts i samband med sociala 

medier. Syftet med den här litteraturstudien har varit att undersöka vad forskning säger om 

elevers tillämpning av och attityder till sociala medier och om det utifrån denna forskning går 

att urskilja etiska aspekter som inom religionsdidaktiken kan leda till diskussion om 

eventuella konsekvenser för etikundervisningen. Syfte och frågeställningar har besvarats 

genom en systematisk litteraturstudie där granskning av utvald forskning analyserats. 

Relevant litteratur har eftersökts i databaser och manuellt för att komma åt kärnan i det syfte 

som föreskrivits.  

 

Resultatet visar på att sociala medier dels ger upphov till etisk diskussion, dels att det som 

fenomen kan hjälpa elever till etisk medvetenhet. Forskning visar på att lärare behöver bli 

bättre på att förvalta den frihet som ges inom etiken och vikten av att skapa relevant innehåll 

för eleverna. Förekomsten av kränkningar via sociala medier diskuteras i forskningen och 

resultatet pekar på att etiska aspekter lyft implicit. Diskussion förs rörande sociala mediers 

roll inom etikundervisningen och etik i den digitala världen i allmänhet problematiseras.   
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1. Inledning 
 

Sverige har, sedan mitten av 90-talet, utvecklats till att bli ett av världens mest digitalt 

uppkopplade länder (Findahl, 2009: 25). Då tillgängligheten är stor och användarna många 

har de flesta idag varit i kontakt med internet redan vid tre års ålder (Statens Medieråd, 2015: 

4). Detta har skapat en ny generation av unga användare som tagit med sig sina vanor in i de 

svenska skolorna, vilket har skapat både möjligheter och problem. Vad som sker under 

elevernas uppkopplade fritid kan få konsekvenser som till slut mynnar ut i skolvardagen 

(Dunkels, 2016: 23). Blir det då skolans ansvar att ta hand om detta och finns det ett behov av 

att ge vägledning genom undervisning?  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning och under den tid jag arbetat som vikarie på skolor 

har jag upptäckt en bristande förståelse eller hänsyn till hur främst sociala medier påverkar 

unga elever både i hemmet och i skolan. Ett exempel på detta var en elev som fick ett 

bildkonto uppkallat efter sig med efterföljande ord om att eleven var en tönt. Kontot fick 

flertalet följare, varav flera elever från samma klass som den drabbade eleven. De som följde 

kontot upplevde inte att händelsen var problematisk och de reflekterade inte över att den elev 

som blivit drabbad mådde dåligt utav händelsen. När detta nådde lärarna kände de att de 

behövde agera eftersom gemenskapen i klassen blev sämre samt att händelsen blev något 

eleverna diskuterade under lektionerna. Lärarna hade samtal om detta med klassen men det 

verkade dock som att budskapet gick förlorat när en liknande händelse med grund i sociala 

medier inträffade några veckor senare.  

 

I de svenska skolorna har man som lärare ett värdegrundsarbete att se till med ett tydligt 

fostransuppdrag. Utöver detta uppdrag, finns det etiska moment inom ramen för SO-

undervisning i årskurserna fyra till sex. Etiken syftar till att vara identitetsskapande, ge 

eleverna ett etiskt förhållningssätt samt ge en chans till reflektioner i fråga om livsfrågor, 

moral och värderingar (Skolverket 2011a: 186). Vad som faktiskt ingår inom själva etiken är 

oklart och studier visar att undervisningen handlar till stor del om olika påståenden där 

eleverna får välja vad som känns moraliskt bäst. Vidare är det få läroböcker som tar upp 

etiska frågor och området behandlas under en kort period för att sedan läggas åt sidan 

(Skolverket, 2013: 94).  

 

Etiken inom SO-undervisningen behandlar värderingar, moraliska frågor och medvetenhet om 

sin egen, men även andras, identitet. Detta är något som är fast och återkommande. Vad som 

sedan diskuteras inom dessa ramar är ständigt föränderligt. Värderingar förändras genom åren 

och moraliska frågor byter karaktär. Nya aspekter så som kulturfenomen och sociala medier 

dyker upp, vilket skapar ett behov av att innehållet i undervisningen kan anpassas. Detta för 

att ge eleverna det stöd som behövs för att etiskt kunna navigera sig i vårt moderna samhälle. 

I samhället har just användandet av sociala medier blivit något som jag anser att man bör 

bejaka mer i skolan. Finns det ett faktiskt behov av att rikta sin undervisning inom etik till 

sociala medier eller är det endast en illusion byggd på debatter, nyhetsartiklar och oroliga 

vuxna? 

2. Bakgrund 
 

Bakgrunden syftar till att ge en inblick i hur det valda ämnesområdet kommit att bli intressant 

samt att det lyfter argument till varför området bör fördjupas och diskuteras. Den första delen 

av bakgrunden tar avstamp i etiken och dess roll i utbildningen. Sedan följer en del där sociala 
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medier som fenomen betraktas och vad det finns för anledning att koppla sociala medier till 

etikundervisning. Avslutningsvis görs en kort sammanfattning. 

2.1 Historisk förändring för etik i undervisningen 
 
I den svenska läroplanen för grundskolan finns det specifikt inom religionsämnet för årskurs 

fyra till sex en rubrik som kallas etik. Det centrala innehållet däri pekar på att eleverna ska 

lära sig etiska begrepp, diskutera moraliska frågor samt reflektera över livet och innebörden 

av att göra gott (Skolverket, 2011a: 189). Att religionsämnet tillskrivits etiken som 

undervisningsområde beror främst på att det vuxit fram ur kristendomskunskapen som före 

religionskunskap var det ämne man studerade i skolan (Franck & Löfstedt, 2015: 9). På den 

tiden hade etiken konfessionellt fokus med kristen tro och tradition som utgångspunkt. 

Etikens frågor hade således en given plats i kristendomskunskapen då det fanns en tydlig 

koppling till moralisk fostran och frågor religiöst kopplade till rätt och orätt (Franck & 

Löfstedt, 2015: 21). Detta ämne var dock skolans minst omtyckta och under en undersökning 

som Lärarhögskolan i Stockholm genomförde framkom det att eleverna inte uppskattade 

ämnets arbetssätt. Frågor som eleverna visade stort intresse för, som exempelvis livets 

uppkomst, ensamhet, kamratskap och svårigheter runt om i världen diskuterades nämligen 

inte (Hartman, 2008: 75). 

 

Med tiden byttes kristendomskunskap ut mot religionskunskap och etikundervisningen kom 

att bedrivas icke-konfessionellt. Detta innebar att de värderingar och ställningstaganden som 

vilat på kristen tro numera blev allsidiga, sakliga och utan koppling till tron (Franck & 

Löfstedt, 2015: 43). Dock står det i dagens läroplan att ”I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Skolverket, 2011a: 7). Citatet går 

att finna i värdegrunden i läroplanen och har skapat mycket diskussion huruvida en icke 

konfessionell etikundervisning bör te sig i relation till detta (Franck & Löfstedt, 2015: 22). De 

värderingar vi har i skolan idag och som bygger på värdegrunden, ska de appliceras på 

etikundervisningen? Detta är en diskussion som fått många att ifrågasätta själva skrivningen i 

läroplanen (Hartman, 2000: 224). 

 

Historiskt sett anses etiken å ena sidan ligga i förnuftets grund och å andra sidan ligga i 

förmågan till känslomässig inlevelse (Orlenius, 2001: 40). Förnuftet talar om vad som är rätt 

att göra medan inlevelsen ger en känsla av vad som är rätt (Orlenius, 2001: 40). Diskussioner 

som dessa har kommit att utvecklas och etiska teorier har tillkommit som ett svar på att 

exempelvis beskriva etisk handling. Den teori som används främst inom skolan idag är den 

normativa teorin (Franck & Löfstedt, 2015: 78). I enlighet med förnuftet och inlevelsen talar 

de normativa teorierna om för oss hur vi bör agera samt vilken moral som anses vara mest 

hållbar (Franck & Löfstedt, 2015: 78).   

2.2 Dubbel funktion i skolan 
 
Etik inom skolan går att finna på två ställen. Dels inom religionsämnet där etik är ett eget 

område och dels då det genomsyrar hela utbildningen i form utav värdegrundsarbetet. Detta 

kan bli problematiskt när man diskuterar etik i skolan. Enligt Olof Franck och Malin Löfstedt 

finns det å ena sidan en etik som ska ske i form utav undervisning där prägeln ska vara av 

icke-konfessionell karaktär. Å andra sidan finns värdegrundsarbetet med det tydliga 

fostransuppdraget som syftar till att genom hela utbildningen förmedla demokratiska värden 

(Franck & Löfstedt, 2015: 25, Orlenius, 2001: 222-223). Alla verksamma inom skolan ska 
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sträva efter att förmedla och upprätthålla det senast nämnda. Gränsen mellan etikundervisning 

i religionskunskap och det övergripande fostransuppdraget är inte helt tydlig och varför just 

religionsämnet blivit aktör för etiken har diskuteras (Franck & Löfstedt, 2015: 25). Enligt det 

kommenterade material om religionskunskap från Skolverket beror etikens placering på att de 

värderingar en människa har i flesta fall tar avstamp i dennes tro (Skolverket, 2011b: 28). 

Kennert Orlenius bekräftar denna tanke med att det finns en religiös grund där människans 

inbyggda etiska förhållningssätt inspirerats av något oförklarligt, en slags högre makt 

(Orlenius, 2001: 41). 

2.3 Etikundervisningens innehåll 
 
Enligt läroplanen för årskurs fyra till sex bör etikundervisningen innehålla etiska begrepp, 

moraliska frågor och innebörden av gott och ont (Skolverket, 2011a: 189). Hur detta innehåll 

vidare framställs är dock upp till den undervisande läraren att avgöra (Franck & Löfstedt, 

2015: 14). Däremot poängterar Skolverket vikten av att lära eleverna etisk argumentation 

samt att etiken inte får stanna vid enbart tyckanden och åsikter (Skolverket, 2011b: 28). 

Författarna Franck & Löfstedt tar upp etikens innehåll och menar på att det i grund och botten 

handlar om att förse eleverna med en praktisk klokhet (Franck & Löfstedt, 2015: 8). De 

moraliska frågor som berörs bör vara samtida och aktuella för den generation som växer upp 

idag (Franck & Löfstedt, 2015: 14). Nya frågor som dyker upp och skapar konflikter eller 

diskussion ska inte förbises utan istället bör man bejaka och ta sig an det som dyker upp, 

menar författarna (Franck & Löfstedt, 2015: 37-38). 

 

Etikundervisningen har en enorm bredd och frihet i valet av innehåll och frågor trots de 

direktiv som Skolverket föreskriver. Det handlar om en vilja att hitta lösningar på moraliska 

problem i vardagen med reflektioner om det faktiska handlandet (Franck & Löfstedt, 2015: 

75). Detta förtydligas ytterligare i följande citat. 

 
Etik kan handla om i princip vilket område som helst i människors individuella och 

sociala liv. Det gör att begreppet etikundervisning kan inbegripa både stort och 

smått, både övergripande, samhälleliga och sociala frågor och frågor som rör den 

enskilda människans vägval och handlingar i ett konkret och begränsat vardagsliv 

(Franck & Löfstedt, 2015: 49).  

 

Denna bredd och frihet tycks, enligt forskning, inte utnyttjas då få läroböcker behandlar ämnet 

samt att etiken begränsas till olika moraliska val (Skolverket, 2013: 94). Enligt Sven G. 

Hartman har läroplanens otydlighet bidragit till att lärare inte lyckas utnyttja potentialen i att 

skapa framgångsrikt undervisningsmaterial (Hartman, 2000, 17).  

 

Etiska teorier och modeller tas inte upp i läroplanen för årskurs fyra till sex utan blir aktuell 

först i högstadiet (Skolverket, 2011a: 190). Däremot kan det vara av intresse att förklara 

vilken sorts etik man ägnar sig åt i de yngre åldrarna. Etikundervisningen är som tidigare 

nämnt främst baserad på handling vilket faller inom den normativa etiken. Pliktetiska och 

konsekvensetiska teorier är de vanligast förekommande i undervisning om etik men det växer 

ständigt fram nya teorier utifrån det ständigt förändrande samhället. Feministiska och 

miljöetiska teorier är exempel på sådana (Franck & Löfstedt, 2015: 93). 

2.4 Sociala medier som fenomen 
 
Sociala medier är ett fenomen som dykt upp på senare år och lyckats expandera 

explosionsartat. Intresset för sociala medier växer än idag och utvecklingen går stadigt uppåt 
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(Findahl, 2014: 29). Detta är dock inte helt problemfritt och som med all ny teknik tas det till 

en början emot med viss skepsis. Elza Dunkels skriver i sin bok ”Vag gör unga på nätet?” om 

en generationsskillnad, där den yngre generationen har ett mer öppet sinne för förändring än 

den äldre (Dunkels, 2009: 21-22). Hon har identifierat tre stadier som kan ligga till grund för 

detta. Dessa stadier är skepsis, tillvänjning och vardagsteknik som tillsammans pekar på att 

den äldre generationen till en början motsätter sig den nya tekniken för att sedan bli så pass 

van vid det att man tar in det i sin vardag (Dunkels, 2009: 25-27). Förr skedde detta under en 

längre period och Dunkels kallar det för mediepanik. I och med den enorma hastighet som 

teknik utvecklas i idag har denna mediepanik kommit att ske i mer koncentrerade doser 

(Dunkels, 2016: 17). Vuxna reagerar starkare över ungas användande av nya sociala medier 

men det går snabbt över. Det är dock bra att eventuella risker blir synliga i och med det 

källkritiska förhållningssättet (Dunkels, 2016: 17). 

 

Aktiviteten på sociala medier ökar ju yngre man är (Findahl, 2014: 28). Användandet av, för 

tillfället, populära applikationer som exempelvis instagram och snapchat ökar kraftigt och 

cirka 64 procent av Sveriges befolkning besöker någon form av sociala nätverk (Findahl, 

2014: 29). Detta frekventa användande påverkar hur vi beter oss under vår uppkopplade tid. 

Möjligheten till anonymitet och den tid man får på sig att reflektera innan man svarar eller får 

ett svar från någon har gjort oss mer vågade, menar Dunkels (Dunkels, 2016: 20). På så sätt 

kan gränser förskjutas, hämningar släppas och sociala samspel blir svårare att läsa av över den 

flimrande skärmen (Dunkels, 2016: 21). 

2.5 Sociala mediers roll i skolan 
 
I skolan har digitaliseringen och användandet av internet skett betydligt långsammare än i 

hemmen (Dunkels, 2016: 22). Motståndet har varit stort och rapporter samt tidningsartiklar 

om mobbning och kränkningar via sociala medier dyker ständigt upp. Elevernas användande 

på fritiden tycks således få konsekvenser i skolan och resultatet av detta har blivit att man sett 

problemen som tekniska istället för pedagogiska (Dunkels, 2016: 23).  

 

Skolan har ett fostransuppdrag som ska förmedla människolivets okränkbarhet, jämställdhet, 

frihet, integritet och alla människors lika värde (Skolverket, 2011a: 7). Kränkande behandling 

och mobbning får inte förekomma och juridiskt sett har skolan ett ansvar för att eleverna mår 

bra både i och utanför skolan (Dunkels, 2016: 85). Tyvärr förekommer sådana handlingar 

ändå och sociala medier har kommit att bli en ny arena för förekomsten av detta. Skolan har 

således en viktig del i att förebygga, identifiera samt motarbeta detta (Dunkels, 2016: 87). 

Tankar lyfts om hur man kan undervisa om sociala medier i syfte med att göra eleverna 

medvetna och kritiska (Forsman, 2014: 26).  

 

Under våren 2017 beslutade regeringen att en del förändringar i läroplanen skulle ske. Dessa 

förändringar innefattar bland annat sociala medier och behovet av att undervisa om detta 

fenomen. I den förordning som träder i kraft under sommaren 2017 står det att man bland 

annat ska: 

 
I arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som 

en ökande digitalisering medför (SKOLFS 2010:37). 

 

Behovet av att förebygga och identifiera de eventuella risker sociala medier kan medföra i 

skolan anses således vara betydande.  
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2.6 Sammanfattning 
 
Jag har nu redogjort för dels etiken som ett undervisningsmoment i religionskunskap och dels 

sociala medier som ett fenomen. Vad som identifierats här är att den frihet som finns vad 

gäller valet av innehåll i etikundervisningen inte tas tillvara på trots att det finns en 

målsättning att skapa välgrundade argument och reflektioner kring aktuella frågor. Det har 

också framkommit att sociala medier ökar i användning i de yngre åldrarna och med det har 

skolan fått ett ansvar i att ta hand om de konsekvenser som detta ger.  

2.7 Ämnesdidaktisk relevans 
 
Själva forskningen som eftersöks innefattar i sig inte någon ämnesdidaktik då fokus kommer 

ligga på sociala medier. Vad som däremot ligger till grund för att denna studie är 

ämnesdidaktiskt relevant är de etiska aspekter jag kommer granska i den kartlagda 

forskningen. Dessa etiska aspekter kommer sedan appliceras på etikundervisningen inom 

religionsämnet i ett försök att se ifall sociala medier som fenomen kan ha en betydande roll 

för elevers förståelse om etik. Elever idag använder sociala medier som en del av sin vardag, 

vilket kan skapa ökad relevans för hur etikundervisningen utformas. Således finns det två 

delar i denna studie, etiken som ett undervisningsmoment i religionskunskap och sociala 

medier som ett fenomen. 

 

Min ambition har varit att föra samman dessa två delar i ett försök att uppmärksamma å ena 

sidan etikundervisningens möjlighet att utformas efter rådande behov samt dess roll i 

utbildningen och att å andra sidan belysa den problematik som sociala medier kan ge upphov 

till i fråga om kränkningar och mobbning. Min fortsatta ambition blir således att undersöka 

forskning rörande sociala medier, med särskilt fokus på vad som sägs om etiska perspektiv 

och hur eller om detta kan ha en plats i etikundervisningen.  

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vad forskning säger om elevers tillämpning av och 

attityder till sociala medier och om det utifrån denna forskning går att urskilja etiska aspekter 

som inom religionsdidaktiken kan leda till diskussion om eventuella konsekvenser för 

etikundervisningen.  

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

– Hur ser användandet av samt attityden till sociala medier ut bland elever och vilka 

konsekvenser kan detta få? 

 

– Lyfter forskningen etiska aspekter och perspektiv i samband med sociala medier och vilka 

är dessa i så fall? 

4. Metod 
 
Till denna studie har en systematisk litteraturstudie använts som metod, vilket beskrivs i 

kommande del. Den litteratur som genom nyckelord och meningar eftersökts, har skett genom 

databassökningar samt manuella sökningar. De manuella sökningarna har varit ett resultat av 

tips och källhänvisningar till relevant litteratur utifrån exempelvis examensarbeten och 

studentlitteratur.  
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4.1 Systematisk litteraturstudie 

 
Enligt författarna till boken ”Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap” innebär en 

systematisk litteraturstudie att man söker efter litteratur inom ett valt område och att man 

sedan kritiskt granskar samt sammanställer den information som litteraturen ger (Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström, 2013: 31). Den litteratur som används ska vara vetenskaplig 

och fokus bör ligga på aktuell forskning (Eriksson Bajaras et al, 2013: 31). Detta förutsätter 

dock att det finns tillräckligt med studier att analysera (Eriksson Bajaras et al, 2013: 26-27). 

Inom området för systematiska litteraturstudier finns det fyra kriterier som i boken beskrivs 

utifrån vad The Campbell Collaboration arbetat fram. Bland annat är det viktigt att tydligt 

beskriva hur man gått tillväga när man sökt och valt ut litteratur samt artiklar. Strategin för 

hur man sökt ska vara tydlig och lätt att följa. Den analys som görs av vald litteratur ska ske 

systematiskt samt att man, om möjlighet finns, kan väga samman flertalet studier i en form 

utav metaanalys (Eriksson Bajaras et al, 2013: 26-27). 

 

Denna studie innehåller en utförligt beskriven metod där urval och sökstrategier beskrivs dels 

i tabeller och dels i löpande text. Detta för att kunna uppnå de kriterier som listats ovan. 

4.2 Etiska överväganden 

 

När en systematisk litteraturstudie görs bör etiska överväganden göras och denna process bör 

komma igång redan innan studien fått sitt första utkast (Eriksson Bajaras et al, 2013: 69). Alla 

former av studier kräver någon typ av övervägande och vilka principer en studie bör följa 

beskrivs i boken ”Lära till lärare” där Vetenskapsrådet listat fyra stycken huvudkrav. 

Information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet (Dimenäs, 2012: 26-27). Dessa 

krav syftar mer till empiriska studier och går således inte att följa fullt ut i en systematisk 

litteraturstudie. Detta för att en del av dessa krav exempelvis innebär godkännande från 

fysiska deltagare och försäkran om deras anonymitet. I en systematisk litteraturstudie finns 

inga fysiska deltagare att se till utan jag som författare granskar publicerad forskning från 

andra. Med det i åtanke, har författarna till boken ”Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap” beskrivit mer precisa principer som innebär att studier som väljs ut för 

granskning ska vara godkända etiskt sett genom att antingen en kommitté gett sitt 

godkännande eller att noggranna etiska överväganden gjorts (Eriksson Bajaras et al, 2013: 

70). För den som gör studien måste alla medtagna artiklar redovisas och studien får inte 

vinklas till författarens fördel (Eriksson Bajaras et al, 2013: 70). Dessa principer har jag utgått 

från i min studie genom att jag granskat den valda litteraturen utifrån hur författarna beskrivit 

sina etiska överväganden. En del litteratur är även peer-rewieved vilket innebär att texten är 

granskad av andra kunniga inom området. Författarna till den litteratur som valts ut har även 

granskats genom att läsa om deras karriärer, forskningsområden, tidigare publicerad forskning 

samt inom vilka områden de är verksamma i idag. Detta för att bland annat valda artiklar ska 

anses som relevant forskning. Genom att jag granskat den valda litteraturen utifrån dessa 

principer får det stå för att denna studie således är utförd på ett etiskt och korrekt vis. 

4.3 Sökstrategier 

 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie och för att få fram relevant litteratur har 

sökning i databaser genomförts. Genom att formulera frågor, välja en begränsad ålder på 

litteraturen och artiklarna samt val av språk, har jag fått fram resultat som blivit intressanta för 

min studie (Eriksson Bajaras et al, 2013: 78). Sökning har skett dels i databaser och dels 
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manuellt. Databaserna som användes var Eric, Diva, Google Scholar, Högskolan dalarnas 

biblioteksdatabas Summon samt Libris.  

 

För att påbörja sökningen krävdes relevanta sökord. Till en början var syftet att söka parallellt 

mellan sociala medier och etik som undervisningsämne. Detta blev dock snabbt problematiskt 

då det visade sig att forskning om etikundervisning kopplat till sociala medier var nästintill 

obefintlig. Även inom etikdidaktik var det svårt att hitta relevant forskning som dessutom var 

godkänd sådan utifrån de forskningsetiska principer och de krav på vetenskaplighet som 

utmärker studien. Genom fastställandet av detta övergick sökningen till att enbart handla om 

sociala medier. Sökorden som användes var ”sociala medier/sociala medier och 

undervisning/sociala medier och etik/sociala medier och etik och undervisning/sociala medier 

och ungdomar/sociala medier och elever/sociala medier i etikundervisning/social media/social 

media and education/social media and ethics/social media and ethics and education/social 

media in middleschool”. Dessa sökord blev de primära som användes. Sökord så som 

källkritik, didaktik och skola användes också i kombination med de primära sökorden. Dock 

gav detta inget vidare relevant resultat och presenteras således inte.  

 

Den manuella sökningen har skett genom tips och hänvisningar till relevant litteratur där 

erkända forskare inom ämnet eftersökts samt genom att använda litteraturförteckningar i 

exempelvis studentlitteratur och söka vidare på den vägen. Främsta anledningen till en 

manuell sökning var de författare som återkommande dök upp som referenser och som tydligt 

verkade vara erkända namn inom det valda forskningsämnet. Genom tips från min handledare 

har även författare, litteratur samt artiklar eftersökts manuellt. 

4.4 Urval  
 
I ett försök att avgränsa sökningen användes de sökord som listats samt att texter daterade 

före år 2000 tagits bort. Detta faller sig relativt naturligt då sociala medier uppkommit som ett 

senare fenomen. Vid början av sökningen var tanken att avgränsa till endast svenska resultat 

men jag fick senare utvidga till att ta med engelska resultat. Detta för att få ett bättre 

sökresultat samt att svenska forskare även tenderade att skriva på engelska. Andra språk 

utöver svenska och engelska har ignorerats på grund utav bristande kunskap och förståelse. 

Urvalet gjordes genom att först läsa titlar för att sedan gå in och läsa abstract. Detta för att se 

ifall litteraturen eller artiklarna var relevanta i samband med studiens syfte samt 

frågeställningar. Den litteratur som senare valdes ut granskades och intressanta delar 

färgmarkerades. Genom färgmarkeringen kunde den valda litteraturen länkas samman och 

genomgående teman blev lättare att urskilja.  

4.5 Sammanställning från databassökning  
 
Sammanställningen har gjorts i tabellform för att underlätta översikten mellan de olika 

databaserna. Kommentarer till tabellerna finns med för att ge en tydligare bild av sökläget.  

 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

Summon 
(sökning 

med endast 
fulltext) 

Sociala medier  14 985 2 1 0 

Sociala medier + undervisning 112 2 1 0 

Sociala medier + etik  40 1 1 0 

Sociala medier + etik + undervisning 14 0 0 0 
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Sociala medier + etikundervisning 0 0 0 0 

Sociala medier + elever 3 627 0 0 0 

Sociala medier + ungdomar 97 3 1 Jonsson, C. (2009) 

Social media 3 681214 0 0 0 

Social media + education 1 862479 0 0 0 

Social media + ethics 309 665 1 0 0 

Social media + ethics + education 199 226 0 0 0 

 
Summon är Högskolan Dalarnas biblioteks databas. För att få tillgång till litteratur och 

artiklar gjordes sökning där endast fulltext visas. De engelska sökord som användes 

genererade allt för många träffar som inte gick att sålla bland vilket resulterade i att sökning 

efter svenska texter fokuserades. För att tydliggöra varför så pass många träffar endast 

resulterat i fåtalet lästa abstract är det viktigt att förstå hur pass svårt det varit att hitta relevant 

forskning. En sökning på sociala medier inbegriper allt från pedagogik till marknadsföring, 

politik och reklam. De träffar som ur en pedagogisk synpunkt är relevanta består till stor del 

utav forskning rörande sociala medier som verktyg för att underlätta eller förändra 

undervisningen. Exempelvis hur sociala medier kan användas inom bilden för att sprida konst. 

Ytterligare en aspekt i detta är den mängd examensarbeten som dyker upp, vilket gör många 

träffar obrukbara. Således sållades många träffar bort trots den höga träffsiffran. 

 

 
Libris är en svensk sökdatabas där varierande material finns att tillgå. Så som i föregående 

databas användes även här en avgränsning med att få fram litteratur och artiklar där allt 

material som eftersöktes var fritt online. Libris har även bidragit till att ta fram relevant 

litteratur för bakgrunden.  

 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

DiVa 

Sociala medier 1785 0 0 0 

Sociala medier + undervisning 59 0 0 0 

Sociala medier + etik 24 0 0 0 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

Libris 
(sökning 
med fritt 
online) 

Sociala medier 209 1 1 Eek-Karlsson, L. (2015) 

Sociala medier + undervisning 40 0 0 0 

Sociala medier + etik 1 0 0 0 

Sociala medier + etik + undervisning 0 0 0 0 

Sociala medier + etikundervisning 0 0 0 0 

Sociala medier + elever 19 0 0 0 

Sociala medier + ungdomar 15 2 2 Dunkels, E. (2007) 

Social media 1046 0 0 0 

Social media + education 112 0 0 0 

Social media + ethics 20 0 0 0 

Social media + ethics + education 3 0 0 0 
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(Sökning 
med endast 

fulltext) 

Sociala medier + etik + undervisning 2 0 0 0 

Sociala medier + etikundervisning 0 0 0 0 

Sociala medier + elever 115 0 0 0 

Sociala medier + ungdomar 119 1 1 0 

Social media 15 856 0 0 0 

Social media + education 5430 0 0 0 

Social media + ethics 208 1 0 0 

Social media + ethics + education 60 1 0 0 

 
DiVa är en svensk sökdatabas med ett öppet samlingsarkiv för både forskningspublikationer 

och studentuppsatser. I denna databas gjordes avgränsning med att endast söka efter fullträff.  

Databasen gav dock inga relevanta resultat då flertalet av dessa var studentuppsatser och 

examensarbeten. Däremot kunde man här göra manuella sökningar utifrån intressanta 

studentuppsatser. När söknig i DiVa gjordes kom dock resultat från tidigare vald forskning 

upp men valet gjordes att inte registrera dessa under denna databas.  

 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

Google 
Scholar 

Sociala medier 38 600 0 0 0 

Sociala medier + undervisning 16 200 0 0 0 

Sociala medier + etik 17 900 0 0 0 

Sociala medier i etikundervisning 68 0 0 0 

 
Google Scholar är en öppen sökdatabas med material från både Europa och USA. Databasen 

hämtar från olika sidor och externa länkar. Detta innebar att många resultat från tidigare 

databaser kom upp samt att sökresultatet blir stort. Sidan innehåller även icke granskade 

publikationer vilket gör sökningen mer omfattande. Således övergavs denna databas relativt 

snabbt.  

 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

ERIC  
(Sökning 

med endast 
fulltext) 

Social media 3 922 0 0 0 

Social media + education 2 899 0 0 0 

Social media + ethics 88 1 0 0 

Social media + ethics + education 71 0 0 0 

Social media in middleschool 3 810 1 1 0 

 
ERIC är en internationell sökdatabas varpå sökorden fick begränsas till de engelska.  

4.6 Sammanställning från manuell sökning 
 
Den manuella sökningen har sammanställts i tabellform för att ge en bättre översikt. Hälften 

av dessa har eftersökts i referenslistor på examensarbeten där ämnet som behandlats känts 

relevant för min studie. Övriga sökningar har dels diskuterats och tipsats om på 
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handledningsmöten och dels skett genom uppmärksammade referenser i de granskade texter 

som inte kvalificerades. I den manuella sökningen och valet av litteratur återkommer en och 

samma författare med flera texter . Detta är ett aktivt val från min sida då författarens insikter 

och kunskap förändrats i enlighet med att de sociala medierna utvecklats. Förändringen över 

tid är intressant att se då man får inblick i mediernas spridning och vilka eventuella ökade 

risker detta kan innebära.  

 

Författare Titel Hämtad genom 

Sjöberg, U. (2012) 
Barn och ungas medieanvändning i 
nätverkssamhället 

Strömberg, A & Selin, N. (2014) 
(examensarbete) 

Danielsson, M & Axelsson L. 
(2007) 

Ungdomars användning av nya medier Linde, J & Qvarnström, I. (2008) 

Dunkels, E. (2005) 
Nätkulturer – Vad gör unga och barn på 
internet? 

Landerdahl, M & Olsson, C. (2013) 
(examensarbete) 

Dunkels, E. (2006) 
The Digital Native as a Student - 
Implications for Teacher Education 

Landerdahl, M & Olsson, C. (2013) 
(examensarbete) 

Dunkels, E. (2016) 
Nätmobbning, näthat och nätkärlek – 
Kunskap och strategier för en bättre 
vardag på nätet 

Tips från handledare 

Forsman, M. (2014) 
Duckface/Stoneface – Sociala medier, 
onlinespel och bildkommunikation bland 
killar och tjejer i årskurs 4 och 7 

Statens Medieråd, publikationer 

4.7 Sammanställning av vald forskning 
 
Den forskning som valts ut till denna studie sammanställs nedan i tabellform.  

 

Författare Titel Typ av text Fokus 

Sjöberg, U. (2012) 
Barn och ungas medieanvändning i 
nätverkssamhället 

Antologi från 
Nordicom 
innehållande aktuell 
medieforskning. 

Statistik och barns 
erfarenheter av sociala 
medier och internet 

Eek-Karlsson, L. 
(2015) 

Ungas samspel i sociala medier 
– Att balansera mellan ansvar och 
positionering 

Doktorsavhandling 
Ungas samspel online, 
empirisk studie 

Danielsson, M & 
Axelsson L. (2007) 

Ungdomars användning av nya medier Rapportserie  
Forskningsöversikt av ungas 
användande av nya medier. 

Dunkels, E. (2005) 
Nätkulturer – Vad gör unga och barn på 
internet? 

Artikel i tidsskift 
Allmän teknikutveckling och 
ungas kulturer på internet 

Dunkels, E. (2006) 
The Digital Native as a Student - 
Implications for Teacher Education 

Artikel i tidsskift 
Ungdomar som digitalt 
infödda och deras strategier 
på internet 

Dunkels, E. (2007) 
Bridging the Distance – Children’s 
Strategies on the Internet 

Doktorsavhandling Ungas strategier på nätet 
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Dunkels, E. (2016) 
Nätmobbning, näthat och nätkärlek – 
Kunskap och strategier för en bättre 
vardag på nätet 

Bok 
Forskningsläget idag, ungas 
användning av sociala 
medier och skolans ansvar 

Forsman, M. 
(2014) 

Duckface/Stoneface – Sociala medier, 
onlinespel och bildkommunikation 
bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 

Studie på uppdrag 
av Statens Medieråd 

Ungas medieanvändning, 
genusperspektiv 

Jonsson, C. (2009) 
Ungas Onlineaktiviteter – Forskning 
med förhinder? 

Artikel 
Forskningsöversikt, behov 
av fortsatt forskning 

 
Den valda forskningen riktar in sig på ungdomars och elevers användande av och attityder till 

sociala medier, vilket vid vissa tillfällen varit svårt att hitta under sökperioden. Att samma 

författare dyker upp med flertalet texter beror återigen på den förändring som skett över tid. 

Detta ger en djupare förståelse för mediernas utveckling men även för hur en forskare kan 

ändra åsikt och utvecklas i takt med sina egna studier. Studien ”Duckface/Stoneface – Sociala 

medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7” som valts 

ut är förvisso gjord på uppdrag utav Statens Medieråd som är en myndighet men forskaren har 

arbetat självständigt och fått göra egna tolkningar till hur arbetet ska genomföras och 

presenteras. Således anses det vara av betydelse att ha med denna forskning. 

4.8 Metoddiskussion 
 
Den systematiska sökningen genom databaser har varit tidskrävande och kantats av 

svårigheter med att ringa in själva kärnan i det som eftersökts. Den stora mängd forskning 

som träffarna gav var sällan relevanta till det jag ville studera. Däremot har examensarbeten 

funna via databaserna lett till studier som sedan ansetts ligga till grund för det jag eftersökt. 

Således har majoriteten av vald forskning kommit att hamna under den manuella sökningen. 

 

Databassökningen gav i de flesta fall väldigt många träffar och flertalet titlar lästes för att få 

en inblick i vad forskningen behandlade. Övervägande del av titlarna var dock inte relaterade 

till det som eftersöktes och övergavs således tidigt i sökarbetet. I det höga träffantalet ingick i 

vissa fall icke vetenskaplig forskning som examensarbeten, forskning utan tillgång till fulltext 

och forskning relaterad till andra ämnen så som marknadsföring och reklam. Detta, i samband 

med de avgränsningar som gjorts, resulterade i att det höga träffantalet inte genererade några 

lästa abstract. 

 

Forskning och forskningsresultat kan snabbt bli förlegade och därför är det viktigt att använda 

aktuell forskning (Eriksson Bajaras et al, 2013: 115). Den forskning som används i denna 

studie har en avgränsning på att senast vara utgiven år 2000. Detta beror på att det 

dessförinnan inte fanns relevant forskning samt att de sociala medierna har kommit att bli ett 

senare fenomen. Tiden och den snabba utvecklingen är således ytterligare en aspekt som lett 

till att den valda forskningen inte är så omfattande i relation till träffantalet. 

 

Sökorden som använts kan ha varit en anledning till att detta resultat genererat mindre 

forskning i antal. De artiklar och publikationer som dock används anses vara djupt ingående 

och högst relevanta för att kunna få fram ett tydligt resultat och en genomarbetad diskussion.   

5. Resultat 
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Kommande avsnitt behandlar resultatet av den forskning som granskats i syfte att besvara 

frågeställningarna. Först följer ett klargörande om vad forskningen tog upp gällande elevers 

attityder till och tillämpning av sociala medier. Därefter tas resultatet av sökning efter de 

etiska aspekterna upp och vilka aspekter det är som fokuserats inom forskningen. De 

underrubriker som ordnats i resultatet bygger bland annat på frågeställningarna men också på 

de teman som gått att urskilja från forskningen där exempelvis kränkningar genomsyrat de 

flesta texter. Sist följer en kort sammanfattning. 

5.1 Elevers tillämpning av sociala medier  
 
Liselott Eek-Karlsson har forskat om ungas samspel i sociala medier och genom sina studier 

beskriver hon användandet av sociala medier som ett verktyg för att utveckla kamratskap, 

förankra relationer skapade utanför medierna samt en arena för att prova olika 

identitetsuttryck (Eek-Karlsson, 2015: 10). Martin Danielsson tar detta vidare och förkunnar 

kommunikationens betydelse som anledning till ungas bruk av sociala medier (Danielsson, 

2007: 12). Användandet är frekvent och en tredjedel av de ungdomar som är mellan elva och 

tolv år besöker dagligen sociala medier (Findahl, 2012: 64). I forskningen framkom det även 

att ungdomar sällan är trogna ett visst socialt medium, utan de rör sig ständigt mellan olika 

och nya arenor (Eek-Karlsson, 2015: 10). Lojaliteten ligger inte i själva mediet utan snarare i 

nätverket och de individer som interagerar med det (Sjöberg, 2012: 95).   

 

Tillämpning av sociala medier har även visat sig skilja beroende på kön och ålder. Bland 

annat beskriver författaren Michael Forsman att tjejer lägger ner mer utav sin tid på sociala 

medier än vad killar gör (Forsman, 2014: 6). Killarna ägnar sig mer frekvent åt onlinespel och 

dessa typer av aktiviteter utökas sedan successivt med åldern (Danielsson, 2007: 12). Både 

tjejer och killar är dock aktiva på sociala medier men oftast inom ramen för de könsroller som 

samhället strukturerat. Tjejer kommunicerar exempelvis mer genom sitt utseende medan killar 

kommunicerar med sina handlingar (Eek-Karlsson, 2015: 32). Det gemensamma deltagandet 

kan sammanfattas genom att man följer, länkar, sprider, tittar och söker (Forsman, 2014: 8). 

5.2 Elevers attityder till sociala medier  
 
Dunkels skriver i en av sina artiklar om hur dagens ungdom agerar som digitalt infödda 

medan de vuxna blir en sorts digitala immigranter. En av skillnaderna mellan dessa två är att 

ungdomarna hoppar över den metareflektion som vuxna ägnar sig åt när ny teknik 

introduceras. Vuxna funderar gärna över vad tekniken kan användas till och vilka för och 

nackdelar som finns. Detta är inget ungdomarna reflekterar över utan man ägnar sig istället åt 

hur man använder själva mediet (Dunkels, 2006: 47).  

 

För eleverna är sociala medier en viktig mötesplats med många fördelar. Man kan ge varandra 

stöd och man kan få uppmärksamhet samtidigt som det är viktigt att måna om sin integritet 

(Eek-Karlsson, 2015: 66). I Forsmans studie nämns en elev som publicerar saker via sociala 

medier därför att denne är stolt över vad han åstadkommit och vill visa upp det för andra 

(Forsman, 2014: 70). Denna form av bekräftelse tar Ulrika Sjöberg upp och menar på att 

utförandet av kommunikation via sociala medier hjälper till att bekräfta den egna såväl som 

andras identitet (Sjöberg, 2012: 99).  

 

Risker med internet och sociala medier tas upp i samtlig granskad forskning och främst är det 

vuxna som oroar sig över vad ungdomar utsätts för när de är uppkopplade (Eek-Karlsson, 

2015: 150). I de studier där eleverna själva blivit tillfrågade framkom det att de inte känner 
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någon särskild oro inför dessa risker (Dunkels, 2007: 34). Likaså verkar de flesta elever 

lättare skaka av sig negativa händelser som eventuellt sker via sociala medier. Endast tretton 

procent i åldrarna elva till tolv kände att de tog åt sig och blev upprörda, skriver Dunkels 

(Dunkels, 2016: 48-49). Något som även Olle Findahl tar upp och pekar på i sin forskning 

(Findahl, 2012: 76). 

5.3 Etiska aspekter i forskningen 
 
De rapporter som granskats nämner explicit nästan inga etiska perspektiv inom ramen för 

sociala medier. Etik som ett eget begrepp tas sällan upp och tillägnas inte heller något eget 

avsnitt. Däremot benämns etiska aspekter implicit i och med termer där moraliska frågor och 

etiska begrepp lyfts fram. En utav studierna talar om moraliska kompasser och att de 

moraliska skyldigheter man har i verkligheten suddas ut under den tid man är uppkopplad 

(Eek-Karlsson, 2015: 7-8). Det talas om risker med att använda sociala medier men även om 

en medvetenhet bland ungdomar där de på egen hand utvecklat strategier för att bemöta och 

hantera det som sker. Termen etiska aspekter kommer nämnas vid redogörelsen av resultatet 

även om det i forskningen inte framkom lika tydligt utan presenterades mer implicit.  

5.4 Olika former av kränkning det mest omnämnda  
 
I forskning om sociala medier tas risker för kränkningar och ökad utsatthet upp mer eller 

mindre frekvent. En tredjedel av de ungdomar som är mellan tio till sexton år har upplevt 

någon form av kränkning på sociala medier (Eek-Karlsson, 2015: 7). Dunkels benämner detta 

som nätmobbning där en bred variation av kränkande handlingar ingår (Dunkels, 2016: 39). 

Det handlar om att skapa sidor om andra i syfte att kränka, ta bilder eller filma någon för att 

sedan sprida på sociala medier, kränka någon i en chatt eller hålla en person utanför ett visst 

medium (Dunkels, 2016: 39). I Eek-Karlssons forskning framkom det att skapande av sidor 

om andra eller att diskutera andras aktivitet på sociala medier utan dennes vetskap var vanligt 

förekommande på en utav de skolor som medverkat i studien (Eek-Karlsson, 2015: 96-97). 

Även i Forsmans forskning framkommer liknande situationer där exempelvis bildmaterial 

som tagits via telefoner har lagts ut i kränkande syfte (Forsman, 2014: 86).  

 

De risker och eventuella kränkningar som sker på sociala medier är inte enbart begränsat till 

själva mediet. I de flesta fall samspelar händelser på sociala medier med verkligheten och 

Forsman menar att det finns ett växande forskningsområde rörande just detta (Forsman, 2014: 

83). Eek-Karlsson beskriver det som att ungdomar som utsätts i vardagliga livet även utsätts 

på sociala medier och pekar på att det finns ett samband mellan dessa arenor (Eek-Karlsson, 

2015: 33). Utsatthet i skolan har också en stark koppling till att man blir utsatt på sociala 

medier (Dunkels, 2016, 86). Dunkels tar debatten vidare och argumenterar för att förekomsten 

av kränkningar alltid funnits men att det via sociala medier nu kommit fram i ljuset, för alla 

att beskåda (Dunkels, 2006: 51). Den virtuella världen skiljer sig således inte särskilt mycket 

från den verkliga utan kränkningar sker i ungefär lika hög utsträckning på båda arenor 

(Findahl, 2012: 75).  

 

Tonen på sociala medier är hårdare när det rör sig om konflikter, kränkningar och mobbning. 

En av anledningarna till detta är anonymiteten (Dunkels, 2005: 44). Personen man 

kommunicerar med finns inte fysiskt tillgänglig vilket skapar en känsla av att man vågar mer 

(Eek-Karlsson, 2015: 107). I regel behöver man inte ta ansvar för vad som sägs vilket kan 

leda till att konflikter trappas upp (Dunkels, 2005: 44). Den andra anledningen beskrivs utav 

Eek-Karlsson med att man inte alltid agerar efter vad som är moraliskt rätt att göra när man 
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befinner sig på sociala medier. Återigen betonas frånvaron av den man kommunicerar med 

som ledande orsak (Eek-Karlsson, 2015: 107). 

 

Förutom kränkning och frågor om vad som är moraliskt rätt förekommer även en form utav 

jämställdhets och genusträning eftersom det finns en skillnad mellan könen. Forsman 

argumenterar för att denna träning dock inte alls behöver leda till ökad medvetenhet utan kan 

snarare bidra till att stagnera stereotypa och nedsättande normer (Forsman, 2014: 9). 

5.5 Etisk medvetenhet 
 
Sjöberg nämner i sin forskning att ungdomar på egen hand utvecklar nya kunskaper i att 

navigera sig i ett ständigt föränderligt medieflöde (Sjöberg, 2012: 94). De lär sig de 

konsekvenser som offentligheten frambringar och inhämtar kunskap från varandra (Eek-

Karlsson, 2015: 94). Väldigt sällan är vuxna delaktiga i den medvetenhet som ungdomar 

utvecklar (Dunkels, 2007: 34). En av anledningarna kan vara en bristande kompetens hos 

vuxna som gör det svårt att vara delaktig (Axelsson, 2007: 45). Bland föräldrar vet nästan en 

femtedel av dessa inte hur man ska gå tillväga för att hjälpa sitt barn använda sociala medier 

på ett säkert sätt (Danielsson, 2007: 13).  

 

Eek-Karlsson skriver om att ungdomar undermedvetet utvecklar en etisk medvetenhet i och 

med att den gemenskap de ingår i via olika kommunikationer på sociala medier kräver en 

förmåga att se vilka etiska regler som råder (Eek-Karlsson, 2015: 31). 

5.6 Vuxnas möjlighet att ge ungdomar stöd  
 

Övervägande del av den forskning som studerats förespråkar en ökad ambition i att ge elever 

de verktyg som behövs för att kunna navigera sig i sociala medier. Detta beskrivs i termer 

som att ”vuxna behövs som moraliska kompasser” samtidigt som de pekas ut som okunniga 

(Eek-Karlsson, 2015: 8). Dunkels förklarar att det är bristande kunskap om själva mediet som 

gör det problematisk. Generellt har vuxna mer kunskaper om etiska aspekter än ungdomar och 

det gäller att synliggöra dessa i sociala medier (Dunkels, 2007: 41). Som ett led i att vuxna 

saknar kunskap om mediet har filtrering av innehåll blivit en av lösningarna. Detta för att på 

exempelvis skolor lära ungdomar om vad som är rätt och fel (Eek-Karlsson, 2015: 26). 

Filtrering är dock inget man bör eftersträva. Risken finns att elever går miste om att utveckla 

sin etiska medvetenhet då de inte stöter på något som kan väcka dilemman eller frågor om 

moraliska val (Dunkels, 2007: 40). Begränsningarna ger inte heller något bättre skydd mot de 

risker man kan utsättas för och man blir sämre på att navigera sig. Dunkels konstaterar 

därefter att det inte finns någon vinning i att begränsa användandet av sociala medier 

(Dunkels, 2016: 59). Således är det viktigt att veta orsaken till det man vill förbjuda och 

varför elever i så fall skulle begränsas i sitt användande (Danielsson, 2007: 22). 

 

I sin forskning frågar sig Dunkels hur resultatet av hennes studie hade sett ut ifall ungdomar 

faktiskt fått stöttning utav vuxna i fråga om att ta sig an baksidan av sociala medier. Vidare 

bygger hon på sin tes om att vi måste minska klyftan mellan hur vuxna och unga ser på 

medier (Dunkels, 2007: 42). 

 

Ungdomars förmåga att bedöma och reflektera över innehåll på sociala medier är beroende av 

dels ålder och mognad, dels vana av att handskas med teknik (Jonsson, 2009: 251). Samtidigt 

är det återigen viktigt att vuxna stöttar och vägleder så att denna vana och mognad kan ta sig i 
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uttryck genom bland annat kunskapsutveckling och en ökad demokratisk kompetens (Eek-

Karlsson, 2015: 27).  

5.7 Skolans potential att utveckla och förankra etisk medvetenhet  
 

Sociala medier är bara ytterligare en arena där etiska aspekter får ta plats men en lärares 

vägledning kan ha betydande roll för hur pass medvetna eleverna blir (Jonsson, 2009: 251). 

Forskningen tar bland annat upp önskemål om att utbilda elever i hur de navigerar sig på 

internet och sociala medier för att skapa och stärka sin motståndskraft gentemot de risker som 

uppkommer (Dunkels, 2016: 60). Detta är ett önskemål som Dunkels i sin senare forskning 

kommit fram till då tidigare utsagor riktade sig mer åt att eleverna redan hade strategier. Som 

lärare är det viktigt att kunna vägleda eleverna till att skapa en etisk medvetenhet och enligt 

Eek-Karlsson anser varannan lärare att de skulle behöva bli bättre på detta (Eek-Karlsson, 

2015: 8).  

 

I en utav studierna uppger eleverna att det i grundskolan är viktigt att prata om dessa 

företeelser och att moraliska diskussioner förenat med sociala medier förekommer under 

särskilda lektioner. I studien benämns dessa lektioner som livskunskap och SET-lektioner 

(Eek-Karlsson, 2015: 78). I en utav de andra studierna uppger dock de elever som tillfrågats 

att de inte i någon större utsträckning lär sig hur man navigerar internet genom skolan och 

Danielsson skriver att man då som lärare borde dra nytta av elevernas redan vunna kunskap i 

sin undervisning (Danielsson, 2007: 28).  

 

Vikten av att koppla sin undervisning till det som är relevant för eleverna tar Forsman upp i 

sin forskning. Genom att använda sociala medier får de, genom egna erfarenheter, möjlighet 

att reflektera runt etiska aspekter (Forsman, 2014: 12). Författaren fortsätter sedan på samma 

spår och tar upp vikten av att skolan och lärare ständigt utvecklas så de kan möta eleverna där 

de befinner sig (Forsman, 2014: 27).  

5.8 Behovet av fortsatt forskning 
 
En del av forskningen poängterar vikten av fortsatta studier inom detta område. Camilla 

Jonsson skriver att det 2009 fanns ont om forskning rörande ungdomars aktiviteter på internet 

och i sociala medier (Jonsson, 2009: 252). Författaren driver frågan huruvida det kan finnas så 

pass lite forskning kopplat till detta med tanke på de aspekter av fostran, utbildning och 

pedagogik som ingår. Här klargörs det att fördjupad insikt av dessa miljöer behöver ägnas mer 

tid inom pedagogisk forskning. ”Ungas beteende i de egna miljöerna måste bli en central 

forskningsfråga” (Jonsson, 2009: 254). 

 

Även Eek-Karlsson anser att vidare och fördjupad forskning behöver göras för att kunna 

bredda förståelsen av ungdomars kommunikation via sociala medier (Eek-Karlsson, 2015: 

88). Konsekvenser av konflikter i sociala medier behöver också uppmärksammas i fortsatt 

forskning (Dunkels, 2007: 27). 

6. Resultatdiskussion 
 
Denna del syftar till att diskutera resultatet i förhållande till bakgrund, syfte och 

frågeställningar där syftet med själva studien var: 

 

Att undersöka vad forskning säger om elevers tillämpning av och attityder till sociala medier 

och om det utifrån denna forskning går att urskilja etiska aspekter som inom 
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religionsdidaktiken kan leda till diskussion om eventuella konsekvenser för 

etikundervisningen.  

 

De frågor som konkretiserade syftet var följande: 

– Hur ser användandet av samt attityden till sociala medier ut bland elever och vilka 

konsekvenser kan detta få? 

 

– Lyfter forskningen etiska aspekter och perspektiv i samband med sociala medier och vilka 

är dessa i så fall? 

 

Diskussionen tar upp den forskning som presenterats och relaterar detta i samband med de 

frågor som lyfts samt den bakgrund som beskrivits. Störst fokus läggs på att diskutera den 

senare delen av syftet för att relatera denna litteraturstudie till det ämnesdidaktiska. 

6.1 Skapa samtida relevans i etikundervisningen  
 
Etik som undervisningsämne är sprunget ur kristendomskunskap och har senare kommit att 

bli ett eget moment inom religionsdidaktiken (Franck & Löfstedt, 2015: 9). Där ingår etiska 

begrepp, moraliska frågor samt reflektioner över livet och innebörden av att göra gott 

(Skolverket, 2011a: 189). Kritik har lyfts rörande innehållet i etikundervisningen i och med 

bristen på variation samt att momentet endast behandlas under en kort period (Skolverket, 

2013: 94). Vad som är av intresse och som framkommit genom den etiska granskning som 

gjorts i forskning om sociala medier är att detta verkar överrensstämma. Elever beskriver 

etikundervisningen som tunn samt att den hamnar inom ramen för redan färdiga koncept. 

(Danielsson, 2007: 28, Eek-Karlsson, 2015: 78).  

 

Det finns en enorm potential att utveckla etikundervisningen tack vare den frihet som ges 

ansvarig lärare (Franck & Löfstedt, 2015: 49). Varför då inte utveckla undervisningen utifrån 

vad som är relevant för eleverna (Forsman, 2014: 12). I sin strävan efter att förse elever med 

de redskap som behövs för att utveckla en praktisk klokhet bör man också se till att möta 

eleverna där de befinner sig och att den etik som behandlas är samtida (Forsman, 2014: 27, 

Franck & Löfstedt, 2015: 8). Sociala medier är en högst relevant del utav unga människors 

vardag, där kommunikation och deltagande frodas (Eek-Karlsson, 2015: 10, Findahl, 2014: 

29, Forsman, 2014: 8). Den sociala samvaron har tagit en ny form. Fenomenet sociala medier 

besitter således mängder utav etiska aspekter som i grund och botten innefattar den etik man 

vanligtvis diskuterar i klassrummet. Skillnaden är att det nu finns en ny arena som eleverna i 

mångt och mycket kan relatera till (Forsman, 2014: 12).    

6.2 Värdegrunden kontra det ämnesdidaktiska  
 
I bakgrunden till detta arbete nämns att etik synliggörs på två ställen i skolan. Dels etik inom 

religionsdidaktiken, dels etik inom värdegrundsarbetet (Franck & Löfstedt, 2015: 25, 

Skolverket, 2011a: 7, Skolverket, 2011a: 189). Forskningen som granskats tar främst upp hur 

man bearbetar etiska aspekter inom värdegrunden med några få noteringar om att man torde 

utveckla själva undervisningen (Dunkels, 2016: 60, Eek-Karlsson, 2015: 8). Vad som kan bli 

problematiskt om man endast i värdegrundsarbetet riktar sig till att etiskt medvetandegöra 

elever i deras användning av sociala medier är att de tenderar till att enbart hantera problemen 

när de väl uppstått (Eek-Karlsson, 2015: 96-97). Okunskap om medierna kan leda till att man 

hanterar problemet som tekniskt där ledande åtgärd blir att man begränsar användandet 

(Dunkels, 2016: 23, Dunkels, 2016: 59, Eek-Karlsson, 2015: 26).  
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Som lärare har man inom värdegrundsarbetet kanske inte riktigt tid att sätta sig in i de sociala 

medierna och hur elever använder sig av dem då skolan över lag har ett brett uppdrag i att 

ständigt förmedla demokratiska värden (Franck & Löfstedt, 2015: 25, Orlenius, 2001: 222-

223). Genom den frihet som givits inom etiken som undervisningsområde finns då möjlighet 

att sätta sig in i och göra ämnet relevant för eleverna där, istället för att släcka bränder, 

förebyggande och medvetandegörande handlingar står i centrum (Dunkels, 2007: 41, 

Danielsson, 2007: 22). 

 

I läroplanen nämns att skolan i sitt värdegrundarbete bland annat ska förvalta etik baserad på 

kristen tradition men att inom ramen för religionsdidaktik ska etiken vara icke-konfessionell 

(Franck & Löfstedt, 2015: 43, Hartman, 2000: 224, Skolverket, 2011a: 7,). Då sociala medier 

är världsomfattande kan den etiska synen religiöst sett variera vilket kan vara ett argument för 

att det mer hör hemma i undervisning om etik snarare än i värdegrundarbetet. 

6.3 Kränkningarnas överskridande förekomst  
 

I resultatet framgår det att kränkningar är en stor etisk aspekt som färgar sociala medier. 

Forskning argumenterar för att känslan av anonymitet är en bidragande faktor till att de 

sociala gränserna hela tiden förskjuts (Dunkels, 2005: 44, Dunkels, 2016: 21, Eek-Karlsson, 

2015: 107). Tonen är hårdare via sociala medier då man tenderar att inte ha någon känsla för 

ansvar gentemot den man kommunicerar med. Dock har det även i den granskade forskningen 

framkommit att majoriteten av elever inte upplever kränkningarna som besvärande och de 

skakar lättare av sig dem i jämförelse med verkligheten (Dunkels, 2007: 34, Dunkels, 2016: 

48-49, Findahl, 2012: 76). Detta skulle kunna bero på en sorts omedvetenhet om att 

kränkningarna som äger rum, ur etisk synpunkt, är fel både från den som kränker och den som 

blir utsatt. Om man inte samtalar om sociala medier som en etisk arena kanske det blir svårt 

att uppfatta vad som faktiskt är moraliskt rätt eller orätt (Eek-Karlsson, 2015: 107). 

 

Kränkningar, solidaritet, jämställdhet och moraliska frågor som sociala medier frambringar 

behöver nödvändigtvis inte vara begränsat till själva mediet (Dunkels, 2006: 51, Dunkels, 

2016, 86, Eek-Karlsson, 2015: 33, Findahl, 2012: 75, Forsman, 2014: 83). Anledningen till att 

det däremot uppfattas som ett inkapslat problem bland vuxna, i debatter och nyhetsartiklar 

beror på den framfart sociala medier haft. När nya fenomen presenterats har tiden varit 

avgörande för dennes acceptans, kunskap och möjlighet att skapa strategier (Dunkels, 2009: 

25-27). I den fart sociala medier utvecklats har man helt enkelt inte hunnit med. Dock är det 

dags att komma ikapp och här anses skolan och dess lärare ha en betydande roll (Jonsson, 

2009: 251). Eleverna har själva fått ta reda på hur man navigerar sig och relaterar till sociala 

medier, där egna strategier utvecklats för att få en etisk medvetenhet (Eek-Karlsson, 2015: 94, 

Sjöberg, 2012: 94). Något man bör ta tillvara på. Skolan har således ett ansvar i att förebygga 

och utbilda dess elever till goda, kritiska medborgare oavsett vilken arena de befinner sig på 

(Dunkels, 2016: 85, Skolverket, 2011a: 7). 

6.4 Digitaletik som ny etisk teori  
 
Etiska teorier tas upp i bakgrunden i och med att undervisningen främst baseras på normativ 

etik. Här ingår bland annat pliktetik och konsekvensetik som förvisso inte diskuteras i årskurs 

fyra till sex men som ändå finns där (Franck & Löfstedt, 2015: 78, Skolverket, 2011a: 190). 

Nya etiska teorier nämns i form utav feministiska och miljöetiska teorier som växt fram 

genom en vilja att förändra samhället (Franck & Löfstedt, 2015: 93). I resultatet nämns 
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forskarnas strävan att vilja förse ungdomar med de verktyg som behövs för att etiskt kunna 

navigera sig bland sociala medier i den digitala värld som vuxit fram (Eek-Karlsson, 2015: 8). 

På samma sätt som etik rörande miljö och feminism vuxit fram allt eftersom samhället 

förändras förespråkas här en etik kopplad till den digitala arenan.  

 

Denna ambition att bana väg för en ny etisk teori har jag valt att kalla för digitaletik. Här 

inryms hela det spektra av hur människors etiska förhållningssätt utvecklas i den uppkopplade 

världen. När man kliver in i den digitala arenan förändras villkoren för vad som sedan tidigare 

är etiskt betingat. Samspelet mellan människor distanseras i och med att fysiska reaktioner 

saknas (Eek-Karlsson, 2015: 107).  Att till exempel diskutera en individs utsagor bakom 

dennes rygg i den fysiska världen innefattar bara ett begränsat antal personer som oftast har en 

relation till den som diskuteras. I den virtuella världen expanderas och sprids denna 

konversation där ansvaret över vad som sägs faller bort. Att vem som helst nu kan diskutera 

och tycka till om en individs klädval, utseende, handlingar eller tillkortakommanden kan ge 

upphov till konflikter som senare färgar av sig i verkligheten (Eek-Karlsson, 2015: 96-97, 

Skolverket, 2011b: 28).  

 

Digitaletik fokuserar således på hur man handlar rätt under den tid man är uppkopplad. Detta 

innebär en övervägande del av tiden eftersom tekniken numera finns tillgänglig överallt. Cirka 

64 procent av Sveriges befolkning besöker sociala nätverk och med ett så pass frekvent 

användande borde det anses omöjligt att inte komma i kontakt med etiska aspekter (Dunkels, 

2016: 21, Findahl, 2012: 64, Findahl, 2014: 29).  

 

Frågor som ut ett digitaletiskt perspektiv bör lyftas är bland annat hur bör jag agera på den 

virtuella arenan? Hur ska jag förhålla mig till de människor jag möter? Hos vem ligger 

ansvaret? Vad är rätt och inte rätt att göra uppkopplad och skiljer sig dessa principer från den 

verkliga världen? En teori som hade varit intressant att forska vidare om. 

6.4 Är etiska aspekter inom sociala medier värt att undervisa om? 
 

Denna fråga besvaras gärna med ett citat från en utav de forskningspublikationer som 

granskats: 

 
Utvecklingen av ett datoranvändande sker inte i ett historiskt vakuum. Genom att 

visa ett historiskt perspektiv underlättas möjligheten att få syn på vad som är det 

specifika med den digitala revolutionen, exempelvis gällande etiska frågor. Sedan 

den första datorn (ENIAC) konstruerades 1946 har diskussioner bland annat förts 

kring etiska och moraliska frågor (Eek-Karlsson, 2015: 23). 

 

Etiska frågor rörande digital teknik har diskuterats sedan 1946 vilket betyder att denna arena 

är högst värdefull att undervisa om. Enligt vad resultatet frambringat har tre olika 

ingångsportar identifierats. Den första är sociala medier som ett fenomen där nya etiska 

aspekter skapats som kan vara av intresse att undervisa eleverna i. Detta för att skapa 

förståelse för denna växande arena (Dunkels, 2016: 60, Jonsson, 2009: 251). Den andra är den 

etiska potential som återfinns i sociala medier. Den etik som inom religionsdidaktiken bör 

behandlas i årskurserna fyra till sex går alla att finna i de sociala medierna. Etiska begrepp, 

moraliska frågor och innebörden av gott och ont speglas i vardagen såväl som i sociala medier 

(Skolverket, 2011a: 189). Den tredje och sista porten handlar om hur elever på ett enklare sätt 

kan relatera sin etiska medvetenhet genom de sociala medierna. Som digitalt infödda är 

sociala medier en värld lika betydande som den verkliga där identitetsskapande och 
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gemenskap frodas (Dunkels, 2006: 47, Eek-Karlsson, 2015: 66, Forsman, 2014: 70, Sjöberg, 

2012: 99).  

 

Avslutningsvis lyfts vikten av att ge eleverna vägledning upp, i både bakgrund och resultat. 

Den moraliska kompass som vuxna och lärare bör förse sina elever med syftar till att skapa 

klokhet, kritiskt tänkande och etisk medvetenhet (Eek-Karlsson, 2015: 8, Forsman, 2014: 26).  

Således anses motivet om att, inom religionsdidaktiken föra en etikundervisning i samband 

med sociala medier vara befogad . 

6.6 Förslag till vidare forskning 
 
Likväl som författarna nämner behovet av fortsatt forskning runt ämnet sociala medier 

relaterat till undervisning i allmänhet anses det även finnas relevans i att forska vidare i hur 

elevers användande av och attityder till sociala medier kan användas för att skapa förståelse 

inom etikundervisningen (Dunkels, 2007: 27, Eek-Karlsson, 2015: 88, Jonsson, 2009: 254). 

En empirisk studie i hur detta tar sig i uttryck i verkligheten hade varit en metod för att 

komma djupare in på ämnet. Fortsatta studier i behovet av att förankra det som diskuterats 

rörande digitaletik är också av intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
Johanna Holm 

7. Litteratur 
 

Danielsson, M. (2007) Ungdomars användning av nya medier – En forskningsöversikt. I: 

Danielsson, M & Axelsson, L. Ungdomars användning av nya medier – Ung kommunikation. 

Växjö: Växjö universitet.    

 

Dimenäs, J. (2007) Lära till lärare, att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

 

Dunkels, E. (2005) Nätkulturer – vad gör barn och unga på internet? I: Tidsskrift för 

lärarutbildning och forskning. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. 

 

Dunkels, E. (2006) The digital native as a student – Implications for teacher education. I: 

Tidsskrift för lärarutbildning och forskning – Tema: värdegrund. Umeå: Fakultetsnämnden 

för lärarutbildning. 

 

Dunkels, E. (2007) Bridging the distance – Children’s strategies on the internet. Umeå 

universitet.  

 

Dunkels, E. (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups. 

 

Dunkels, E. (2016) Nätmobbning, näthat och närkärlek – kunskap och strategier för en bättre 

vardag på nätet. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

 

Eek-Karlsson, L. (2015) Ungas samspel i sociala medier – Att balansera mellan ansvar och 

positionering, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Eriksson Barajas, K, Forsberg, C & Wengström, Y. (red) (2013) Systematiska litteraturstudier 

i utbildningsvetenskap - vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Findahl, O. (2009) Internet 15 år. Visionerna möter vardagsverkligheten – om hur svenskarna 

blev Internetanvändare. Stockholm: Stiftelsen för internetinfrastruktur. 

 

Findahl, O. (2012) Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen. I: Carlsson, U. (red). 

Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället. Göteborgs universitet.   

 

Findahl, O. (2014) Svenskarna och internet 2014. Stockholm: Stiftelsen för 

internetinfrastruktur.  

 

Forsman, M. (2014) Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation 

bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens Medieråd. 

 

Franck, O & Löfstedt, M. (2015) Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hartman, S. (2000) Etik i skolan. I: Almén, E, Furenhed, R, Hartman, S.G & Skogar, B. 

Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: 

Linköpings universitet. 

 



 

21 
Johanna Holm 

Hartman, S. (2008) Om skolans religionsundervisning, synen på eleven och de didaktiska 

frågorna – några reflektioner. Didaktikens Forum, 5:3,72-84. 

 

Jonsson, C. (2009) Ungas onlineaktiviteter – forskning med förhinder? Pedagogisk forskning i 

Sverige, 14:3, 250–255. 

 

Orlenius, K. (2001) Värdegrunden – finns den? Stockholm: Liber. 

 

Sjöberg, U. (2012) Nätverkssamhällets flödesrum. Barns erfarenhetsvärld och skapande på 

internet. I: Carlsson, U. (red) Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället. 

Göteborg: Göteborgs universitet.   

 

SKOLFS 2010: 37 Förordning om ändring i förordning (SKOLFS 2010: 37) om läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm. 

 

Skolverket (2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011b) Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2013) Att förstå sin omvärld och sig själv – samhällskunskap, historia, religion 

och geografi. Stockholm: Skolverket. 

 

Statens Medieråd (2015) Unga och medier 2015 – Fakta om barns och ungas användning och 

upplevelser av medier. Stockholm: Statens medieråd. 
 


