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Sammandrag 
 
Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt 

genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt 

ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser 

vara viktigt. Dock är detta något som sällan utvecklas och undervisningen faller inom ramen 

för redan färdiga koncept. Koncept som känns fråntillvända och uråldriga. Samtidigt växer de 

sociala medierna fram som ett nytt fenomen där en ny etisk arena tagit fart. Syftet med denna 

studie har varit att se ifall sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll inom 

etikundervisningen. Detta för att skapa bättre förståelse och en mer vardagsnära undervisning. 

Syftet har undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fokus på elever i mellanstadiet.  

 

Resultatet pekar på att eleverna är väldigt ovetandes om vad etik innebär och vad som ingår 

inom ramen för etikundervisning. Utifrån deras svar verkar en mer värdegrundsbaserad etik 

föras vilket gör att det finns en avsaknad av den specifikt undervisade etiken. Sociala medier 

är eleverna väl insatta i och de ser både potential och risker i användandet av det. I diskussion 

med resultat och forskning framkommer det att sociala medier med fördel skulle kunna 

användas som en del i etikundervisningen. Dels som en gren för sig, dels som en ingång till en 

allmänt djupare förståelse och insikt. Diskussion förs ifall etikundervisningen behöver 

utvecklas och hur sociala medier i så fall är en väg in i denna förändring.  

 
Nyckelord 
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1. Inledning 
 
Den värld vi lever i idag uppdateras ständigt. Till skillnad från det tidiga 90-talets få 

förunnade internetanvändare är man idag uppkopplad, tillgänglig och närvarande under 

dygnets alla timmar (Findahl, 2009: 7). Internet har blivit en naturlig del av vår vardag och ur 

detta har sociala medier växt fram. Det första sociala mediet som gjorde det möjligt att 

kommunicera och sprida åsikter var E-post men sedan dess är det mycket som ha förändrats 

(Findahl, 2009: 60).    

 

Under våren 2017 genomförde jag en litteraturstudie där syftet var att, i befintlig forskning, 

undersöka elevers användning och attityder till sociala medier kontra de etiska aspekter som 

sociala medier kunde innefatta. Detta med en nyfikenhet på hur etikundervisningen i skolan 

kunde ta tillvara på detta. Det som framkom, och som ligger till grund för att denna studie 

genomförs, var att etiska frågor inom sociala medier ansågs högst värdefulla att undervisa om 

(Holm, 2017: 18). Dels genom nya etiska aspekter som skapats inom sociala medier, dels den 

etiska potential som redan finns i medierna och som då kan relateras till verkligheten. Således 

ställde jag mig frågan om det faktiskt fanns ett behov av att rikta sin undervisning i etik till 

sociala medier eller om det endast var en illusion som växt fram ur alla de debatter och 

nyhetsartiklar man tagit del av (Holm, 2017: 1).      

 

Etikundervisningen i skolan ska lära eleverna hur de hanterar enkla, etiska begrepp så som rätt 

och orätt, moraliska dilemman och innebörden av att göra gott (Skolverket, 2011: 189). 

Eleverna ska även utveckla sin förmåga till resonemang och argumentation inom ramen för 

detta (Skolverket, 2011: 187). Denna del får dock marginellt utrymme och många gånger sker 

ingen faktisk etikundervisning (Osbeck, 2016a). Det material som finns att tillgå är inte heller 

särskilt omfattande och lärare får oftast basera sin undervisning på egna erfarenheter och 

upplevelser (Skolverket, 2013: 94–95).  

 

Vid denna studies inledande arbete kom jag över en lärobok i religionskunskap för 

mellanstadiet. Etikavsnittet som behandlades där var sparsamt och gav inte mycket utrymme 

för reflektion. Däremot var läroboken av nyare utgåva vilket innebar att det faktiskt fanns en 

sida som behandlade internet och dess etik. Dock i form av varningar som att man ska vara 

rädd om sin identitet och att alla kanske kan se den bild du lagt ut (Abrahamsson, 2011: 167). 

Det fanns även en ruta med diskussionsförslag som handlade om vad skillnaden var mellan 

internet och verkligheten.  

 

Att läroböcker reviderar och lägger till sociala medier som ett moment i religionsdidaktikens 

etik gör tankarna på att det hela är en illusion mindre verklig och att det faktiskt finns ett 

behov av att ta in denna nya arena i etikundervisningen. Frågan som följer blir då, hur? Hur 

kan sociala medier bidra till ett undervisningsinnehåll i etiken? Vad eleverna själva vet och 

anser om etik och sociala medier är således av intresse då de växt upp i denna ständigt 

uppdaterande värld. En värld som verkar kräva allt mer utrymme, så även i skolan.  

2. Bakgrund 
 
Bakgrunden syftar till att ge en inblick i det valda ämnesområdet och hur detta har kommit att 

bli intressant. Vidare lyfts argument till varför detta område bör fördjupas och diskuteras. Den 

första delen av bakgrunden redogör för vad styrdokumenten säger om etik, dels inom 

religionskunskapsämnet, dels övergripande inom värdegrundsarbetet. Detta följs upp av ett 

förtydligande av begreppet etik i det sammanhang som studien avser. Den andra delen av 
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bakgrunden lyfter sociala mediers framväxt samt vilken roll det har hos elever. Avslutningsvis 

görs en kort sammanfattning.     

2.1 Styrdokumentens definition av etik 
 
I den svenska läroplanen för grundskolan finns det under ämnet religionskunskap en rubrik 

som tillskrivits området etik.  Här ska eleverna få utveckla sin förmåga att resonera och 

argumentera om moraliska frågor och värderingar utifrån olika etiska begrepp och modeller 

(Skolverket, 2011: 187). Det centrala innehållet tar upp dessa etiska begrepp och nämner 

bland annat rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. De moraliska frågorna bör relateras till 

vardagsnära situationer rörande exempelvis identitet, sexualitet, jämställdhet, utanförskap och 

kränkning. Avslutningsvis tas frågan om vad ett bra liv kan vara och innebörden av att göra 

gott upp (Skolverket, 2011: 189).  

 

I skolverkets ”kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap”, reviderad upplaga, står 

det att etik sedan länge haft en given plats inom religionskunskapen men att den även kan ha 

sin hemvist inom filosofin (Skolverket, 2017: 8). Att etiken återfinns inom 

religionskunskapen förklaras genom att etiska värderingar i många situationer hör samman 

med den religiösa uppfattning eller livsåskådning man bejakar (Skolverket, 2017: 26) I 

kommentarmaterialet förtydligas undervisningens syfte något då det beskrivs att eleverna ska 

tillgodoses med verktyg som ökar förutsättningarna att ta ställning till samt analysera olika 

etiska och moraliska frågor. Detta innebär dock inte att eleven aktivt behöver redovisa sina 

ställningstaganden om denne inte vill. Förmågan att argumentera och analysera etiskt material 

kan utvecklas oberoende av detta (Skolverket, 2017: 8). 

 

I kommentarmaterialet ges vidare exempel på vad man kan arbeta med inom det centrala 

innehållet. Bland annat nämns vardagliga begrepp som en rimlig uppbyggnad av de etiska 

diskussionerna (Skolverket, 2017: 27). Under rubriken moraliska frågor föreslås 

problematiken mellan manligt och kvinnligt samt över och underordnade som lämpligt att 

diskutera. Som sista punkt nämns det goda livet och att eleverna bör få tid till att diskutera 

över vad som är viktigt i livet samt vad som i livet är värt att sträva efter (Skolverket, 2017: 

27). 

 

Skolverket har också sammanställt en kunskapsöversikt över So-ämnena där religionskunskap 

ingår. I denna översikt nämns några kritiska aspekter med etiken och dess 

undervisningsmetoder. Ett exempel är att elever oftast har god argumentationsförmåga men 

baserar mestadels sina argument på tyckanden, utan någon form av fakta (Skolverket, 2013: 

95). Det blir således viktigt att läraren lyckas vägleda sina elever till att basera sina tyckanden 

på fakta samt koppla dessa till etiska modeller och teorier (Skolverket, 2013: 95). 

2.1.1 Etik i värdegrunden 

 
Skolan ska vara en demokratisk plats där alla elever ska kunna inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (Skolverket, 2011: 7). I värdegrunden framkommer det tydligt att 

undervisningen i skolan ska bedrivas icke-konfessionellt men i samma stycke står det också: 

 
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, 2011: 7). 
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Den etik som värdegrunden vilar på är således förvaltad utifrån en kristen tradition och 

västerländsk humanism. 

 
En del av de värden som skolan ska gestalta är solidaritet, jämställdhet, individers frihet och 

integritet (Skolverket, 2011: 7). Elever ska få möjlighet att förstå andra människor och lära sig 

att inte utsätta eller bli utsatt för någon form av diskriminering eller kränkning. Detta gäller 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller annat (Skolverket, 2011: 7). Alla som är 

verksamma inom skolan ska aktivt försöka motverka och ta avstånd från alla former som 

strider mot värdegrunden (Skolverket, 2011: 8). 

2.2 Begreppet etik i skolan 
 
I de svenska skolorna har etik sedan ett par år tillbaka börjat ses med allt större vikt. Det syns 

bland annat genom det värdegrundsarbete som numera är en självklar del inom alla 

skolämnen (Löfstedt, 2011: 113). Etik innebär dock inte bara värdegrundsarbete utan har även 

en egen roll inom religionsämnet. Varför etik hör till religionskunskap är för många inte helt 

tydligt och ämnet får sällan den uppmärksamhet som läroplanen tillskrivit (Löfstedt, 2011: 

113, Osbeck, 2016b: 247). Den största anledningen till att etik återfinns i religionskunskap 

beror på att ämnet är sprunget ur det som tidigare var kristendomskunskap (Franck & 

Löfstedt, 2015: 9). När skolan var av konfessionell karaktär, driven av kristen tro, handlade 

etiken om att, i enlighet med kristen tradition, undervisa eleverna i moralisk fostran (Franck & 

Löfstedt, 2015: 21). När skolan sedan kom att bli icke-konfessionell stannade etiken kvar.  

 

Att etik inom religionskunskap inte får särskilt mycket utrymme kan enligt Sven Hartman ha 

att göra med det ökade stoffområde som tillkommit sedan dess att kristendomskunskapen 

avskrivits. Detta i samband med en minskad timfördelning av ämnet har gjort att etikdelen fått 

stå i skuggan av, bland annat, de fem världsreligionerna (Hartman, 2011: 29). När etik väl 

behandlas, sker det i de flesta fall separat från den övriga religionsundervisningen. Detta är 

något som kan vara problematiskt då etik aldrig står som en ensam pelare. Etiska 

överväganden och diskussioner har alltid stöd i form utav övertygelser och uppfattningar som 

i vissa fall hämtats ur religionerna eller andra livsåskådningar (Franck & Löfstedt, 2015: 127). 

2.2.1 Undervisningsinnehållet  

 
Religionsämnet har genom sin tid i skolan inte varit speciellt attraktivt bland eleverna (Franck 

& Löfstedt, 2015: 61). Däremot finner många elever intresse i att vilja prata samt diskutera 

om etiska och existentiella frågor i skolan (Franck & Löfstedt, 2015: 127, Hartman, 2011: 

32). Läroplanen uttrycker sig relativt kortfattat och öppet om vad etikundervisningen konkret 

ska handla om, vilket kan leda till att undervisningen fastnar i ett spår av ensidighet (Osbeck, 

2016b: 251). Däremot, eftersom etikundervisningens riktlinjer är så pass öppna, finns det stor 

potential i att utveckla ämnet och de mer specifika frågor som bör behandlas (Franck & 

Löfstedt, 2015: 15).  

 

Det finns en enorm frihet när det kommer till valet av innehåll och frågor inom 

etikundervisningen men många är överens om att vardagsnära frågor för elever i grundskolan 

är något man bör bejaka. Detta för att eleverna lättare kan lära sig att identifiera etiska frågor 

och se dess förmåga att användas i verkligheten (Franck & Löfstedt, 2015: 50, Osbeck, 

2016b: 248).  
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Etikundervisningen är öppen och saknar emellertid stadiga grundstenar när de kommer till det 

konkreta innehållet. Ett exempel på detta är frågan som rör vad ett bra liv kan vara. Det finns 

inget direkt svar på den frågan och alltså inget facit för läraren att tillgå. Något som kan 

kännas frustrerande och lösryckt (Franck, 2016: 263). Undervisningen baserar sig således på 

frågor utan givna svar (Franck, 2016: 270).  

 
Klassiska frågor att diskutera inom etikundervisningen verkar vara dödshjälp, abort och 

dödsstraff. Dessa frågor är populära i läroböcker och förekommer i större utsträckning på 

högstadiet (Osbeck, 2016b: 249). I mellanstadiet används dessa specifika frågor inte lika 

aktivt men risken med just den här typen av modellbaserade frågor gör att etik känns som 

något artificiellt och väldigt långt bort från vardagen man lever i (Osbeck, 2016b: 249). 

Vardagsnära frågor hos elever har istället visat sig handla om ensamhet, mobbning, 

gemenskap och kamratrelationer (Osbeck, 2016b: 250). Således bör undervisningen bygga på 

detta för att kunna bidra med meningsfulla insikter hos eleverna.  

 

Christina Osbeck nämner berättelser som ett viktigt verktyg för att kunna knyta an till elevers 

vardag (Osbeck, 2016b: 253).  Berättelser som utgår från samma tema, exempelvis kränkning, 

men tar sig olika i uttryck. Genom att elever får sina egna perspektiv bejakade, kan de inse att 

fler känner likadant samtidigt som man kan se det på olika sätt eller ha olika ingångspunkter, 

även om stilskedet blir densamma (Osbeck, 2016b: 253–254). Ett exempel på detta kan vara 

att låta elever ta motsatta roller i en fråga. Genom detta får eleverna lära sig argumentera för 

det motsatta vilket kan ge ökad förståelse för andra individers sätt att tänka (Löfstedt, 2011: 

119). 

2.2.2 Att lära i och om etik 

 
I värdegrundsarbetet skulle man kunna säga att man arbetar med att lära elever ”i etik” medan 

man i religionskunskapens etikundervisning arbetar med att ”lära om” etik (Irisdotter 

Aldenmyr, 2016: 238). Att undervisa i etik handlar mer om att fostra eleverna och lära dem 

önskvärda beteenden och förhållningssätt så att de kan bli goda samhällsmedborgare. Att 

undervisa om etik handlar mer om ett kunskapsområde som eleverna bör känna till, förstå och 

problematisera genom undervisning (Irisdotter Aldenmyr, 2016: 237). Inom etikundervisning 

bör således lärandet om etik vara övervägande, men då värdegrunden ska genomsyra hela 

utbildningen är det oerhört svårt att särskilja dessa åt. På så sätt gör det etikundervisningen 

problematisk när gränsen mellan värdegrundsbaserad etik och didaktisk etik inte är helt tydlig 

(Osbeck, 2016b: 257–258). Den värdegrundsbaserade etiken blir lätt en form av fostran i 

dagens skola som då vänder sig till själva handlandet inom etiken. Elever ska lära sig hur de 

handlar rätt och vilka handlingar som inte är önskvärda (Löfstedt, 2011: 114–115). Den 

didaktiska etiken, att lära om etik, bör således röra sig inom religionskunskapens ramar och 

syftar till att skapa diskussion och förståelse för de etiska frågor som förs fram (Irisdotter 

Aldenmyr, 2016: 237).  

 

Att gränsen inte är helt tydlig behöver inte betyda att elever inte lär sig något om etik, 

tvärtom. Frågor som rör rätt och orätt, vad ett gott liv kan vara och innebörden av att göra gott 

lärs hela tiden i skolan, främst mellan eleverna själva. Lärare lär också ut etik spontant när 

regler behöver upprätthållas och konflikter behöver lösas (Osbeck, 2016b: 247). Denna form 

av spontan etik och ständigt pågående sådan blir en del utav värdegrundsarbetet som man 

senare kan ta hjälp utav när det kommer till den mer strukturerade och planerade 

etikundervisningen (Irisdotter Aldenmyr, 2016: 235).   
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2.3 Sociala mediers framväxt 
 
Idag är tre av fem internetbrukare dagliga användare av sociala medier (Davidsson, 2016: 7). 

Bland dessa finns även de yngre medborgarna och i åldrarna nio till tolv är det 58% som är 

aktiva på sociala medier. Denna siffra stiger betydligt när åldern hamnar över tretton år då 

över 90% är aktiva (Statens Medieråd, 2017: 48). Detta är ungdomar och elever som vuxit 

upp i den digitala världen och just sociala medier ses av många som identitetsskapande, 

relationsbyggande och utforskande. Alltså, samma sorts utveckling som sker i verkligheten 

sker idag även på sociala medier (Frisén & Berne, 2016: 30). För att få en förståelse till varför 

ungdomar idag ständigt befinner sig på den digitala arenan, kan följande citat visa på vad 

dessa unga individer växt upp i för värld: 

 
Mellanstadieeleverna (födda 2003–2005). 

De syntes förmodligen på bild på internet redan innan de lämnade BB. De är 

jämngamla med Facebook (2004) och Youtube (2005). De föddes strax innan 

ljudboken blev årets julklapp 2006. Den första Iphonen började säljas i Sverige när 

de gick på dagis 2007. Hälften av dem använde internet redan när de var 4–5 år 

gamla. De hade knappt lekt färdigt med Duplo när Minecraft kom 2009. De började 

skolan i samma veva som surfplattan blev årets julklapp (2010) och Instagram tog 

världen med storm (Alexanderson & Davidsson, 2016: 7).  

 

Till skillnad från den mediepanik många vuxna kan känna inför den ökade 

digitaliseringen, växer ungdomar upp med medierna som en naturlig del omkring 

sig. Mediepanik innebär att man är rädd för att digitaliseringen ska medföra något 

negativt eller att maktordningen ska rubbas. Förändring är helt enkelt skrämmande 

och ses då som problematiskt (Dunkels, 2016: 15). Denna debatt har lyfts flertalet 

gånger genom tiderna då exempelvis tåget, videon, radion och tv:n sades vara 

oerhört farligt för den yngre generationen. Med tiden har detta omvandlads till att 

bli något harmlöst och positivt som alla har nytta av i vardagen (Dunkels, 2016: 

16).  

 

Det som kan vara problematiskt med digitaliseringen och som skiljer sig från 

tidigare gånger, är att förändringen sker i en oerhört snabb takt. Således menar man 

på att de stora, gemensamma samhällsutbrott som figurerat genom tiderna blir till 

många små istället där exempelvis föräldrar och andra vuxna ständigt känner oro 

när nya appar för ungdomar lanseras (Dunkels, 2016: 17).  

2.4 Sociala medier i skolans styrdokument 
 
Sociala medier figurerar även i skolans styrdokument, även om detta har dykt upp på senare 

tid. I läroplanen för skolan står det bland annat att: 

 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga Skolverket, 2011: 9).   

 

Det har tidigare nämnts att vardagen snabbt förändras i och med den digitala 

utvecklingen vilket skolverket nu börjat ta i beaktning. Under sommaren 2017 har 

en förordning trätt i kraft som gjort att läroplanen reviderats med fördel till 

digitaliseringen. I förordningen kunde man bland annat finna följande formulering: 

 



 

6 
Johanna Holm 

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

en ökande digitalisering medför (SKOLFS 2010:37). 

 

Den reviderade läroplanen har i slutet av sommaren 2017 således tagit ett steg mot att möta 

digitaliseringen och vad detta medför. Att elever ska utvecklas i digital kompetens innebär att 

de dels ska kunna använda digitala teknik, dels att de ska kunna se risker och möjligheter med 

det. Under rubriken ”skolans uppdrag” fastslår man således att: 

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklas förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna 

se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (Skolverket, 2011: 

9). 

2.5 Sammanfattning 
 
Bakgrunden har berört dels etikundervisningens syfte, form och funktion, dels sociala mediers 

framväxt. Vad som framkommit är att etik som undervisningsämne banar väg till en enorm 

frihet gällande val av innehåll och struktur men att det som undervisas idag sker inom ramen 

för stereotypa mönster. Vidare är de sociala medierna ett fenomen som ständigt växer, oroar 

och förundrar. Behovet av kunskap slås fast utav skolverket som nu reviderar läroplanen och 

efterfrågar utveckling av en digital kompetens hos eleverna. En kompetens som sträcker sig 

över möjligheter såväl som risker.  

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur sociala medier som undervisningsinnehåll kan bidra 

till etikundervisningen i religionskunskap.  

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

- Hur ser elever på etikundervisning i skolan? 

- Hur kan sociala medier bidra till etikundervisningen? 

4. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt avser att presentera tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. Det 

finns dock inte så mycket forskning om just sociala medier i etikundervisning och inte heller 

särskilt omfattande forskning kring etikundervisning i allmänhet (Osbeck, 2016b: 249). 

Således har jag valt att kort framföra forskning som behandlar elevers syn på etikundervisning 

för att sedan framföra etikundervisning i allmänhet i den mån det gått att finna relevant 

forskning. Vidare berörs forskning inom sociala medier, med fokus på elevers användande i 

skolan. Avslutningsvis nämns den här studiens bidrag till forskningen.  

4.1 Vad elever vill prata om 

 
Sedan långt tillbaka, när religionskunskap betecknades kristendomskunskap, har elever sett på 

ämnet med tristess. Det har varit i särklass skolans minst omtyckta ämne och arbetssätten har 

bland elever tagits emot med negativitet (Hartman, 2008: 75). Under den här tiden visade 

elever samtidigt ett stort intresse för frågor som berörde, bland annat, livets uppkomst, 
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kamratskap och ensamhet. Det här intresset i kontrast till att kristendomskunskapen ansågs 

vara impopulär, skulle visa sig följa med i flera årtionden framöver (Hartman, 2008: 75).  

 

Forskning visar på att unga är mest upptagna utav relationer. Enligt dem är kamratskap en av 

de viktigaste sakerna i livet och det som man även gärna pratar om (Osbeck, 2016b: 250). 

Med tiden byter dessa relationer karaktär och blickar utåt. Från familjen, till kamraterna, till 

samhället. Vad man vill prata om i etik är således vardagsnära frågor då livet för de unga levs 

här och nu. Mobbning, ensamhet, gemenskap och kamratskap är de mest frekventa teman som 

unga vill ta upp (Osbeck, 2016b: 250). 

4.2 Etikundervisning utifrån tidigare forskning 

 
Forskning visar på att etik i skolan har fått en allt mer framträdande roll (Hartman, 2000: 

227). Etikundervisningens teman som utvecklats i läroplanen är av icke-konfessionell karaktär 

och fokus ligger på moraliska frågor kopplat till vardagen (Franck, 2014: 192, Hartman, 2000: 

11). Den specifika etikundervisning som ges följer detta och eleverna får ofta analysera samt 

diskutera olika dilemman. Syftet med detta är att eleverna ska utveckla sin förmåga till 

resonemang och få en förståelse till varför man själv och andra människor handlar som man 

gör (Furenhed, 2000: 49). Man kan tala om att det är existentiella frågor elever ska få utveckla 

kunskap och förståelse om. Frågor som rör djurförsök och genmodifiering är visserligen 

viktiga och intressanta frågor men på mellanstadienivå, och även i de högre åldrarna, är det 

frågor om utanförskap och kränkning som eleverna brottas mest med (Osbeck, 2016b: 248).  

 

Utöver moraliska frågor är även frågor som rör rätt och orätt samt vad ett gott liv kan vara, 

viktigt att undervisa om. Även här är det vardagliga viktigt för elevernas förståelse och 

kunskapsutveckling. För den undervisande läraren krävs då en lyhördhet gentemot sina 

elevers livssituationer, erfarenheter och tidigare kunskaper (Irisdotter Aldenmyr, 2016: 246). 

Frågan om vad ett gott liv kan vara är exempel på resonemang och argument som aldrig kan 

få några givna svar (Franck, 2016: 262). Forskningen visar på att det i kursplanen inte står att 

elever ska nå fram till ett bestämt svar men att detta kan skapa svårigheter hos den 

undervisande läraren som då inte riktigt vet hur denne ska bygga upp innehållet (Franck, 

2014: 198, Franck, 2016: 263). 

 

Det som vidare kan vara problematiskt med etikundervisning idag är, enligt forskningen, de 

fråntillvända och icke relevanta teman som tas upp och fokuseras (Osbeck, 2016b: 249). Då 

lärare inte har några konkreta riktlinjer, utan ofta en relativt stor frihet att utforma innehållet 

och undervisningsformen, händer det att stereotypa och klassiska lektionsupplägg tas till 

handa (Skolverket, 2013: 94, Osbeck, 2016b: 249–250). Exempel på detta är frågor som abort 

eller dödshjälp men även så kallade värderingsövningar där elever får ta ställning till vissa 

frågor. Detta kan ske i form utav handuppräckning eller att eleverna ska placera sig i olika 

hörn av klassrummet (Furenhed, 2000: 140). Detta kan leda till att själva reflektion och 

argumentationsförmågan försummas. Istället blir etikundervisningens frågor något som man 

enkelt kan ta ställning utan vidare eftertanke (Furenhed, 2000: 140).  

 

Ett annat exempel är socioemotionella program som en del skolor väljer att använda inom sin 

etikundervisning. Dessa program är starkt kritiserade och handlar egentligen om att skapa 

önskvärda beteenden och handlingar. De teman som tas upp ses oftast som fråntillvända och 

eleverna upplever mer att det är pekpinnar och fokus på brister snarare än ett lärande om 

etiska frågor (Malmqvist, 2016).  
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4.2.1 Etik som en del av religionskunskapen  

 
I forskning diskuteras det ifall religionskunskap är ett lämpligt ämne för etiken att figurera i. 

Religionskunskap är ett brett ämne som ibland kan ha en tendens att förbise etiken (Osbeck, 

2016b: 247). Själva namnet religionskunskap indikerar mer på en lära om religioner, seder 

och traditioner varpå etikundervisningen inte riktigt är självklar. I Norge har skolorna löst det 

genom att döpa ämnet till ”Religion, livssyn og etikk” vilket gör att alla delar involveras i 

arbetet (Osbeck, 2016b: 247). 

 

Franck beskriver den undervisade etiken i sin forskning som ämnesövergripande där etiska 

frågor lika väl kan kopplas ihop inom andra ämnen. Han argumenterar för att etiken 

egentligen borde få en mer fristående roll men samtidigt kan den inte riktigt bli ett eget ämne 

då innehållsstoffet inte skulle kunna stå för sig självt i den pedagogiska verksamheten 

(Franck, 2014: 200). Franck menar på att ämnet filosofi skulle kunna vara en lämplig 

kandidat, men att man då skulle behöva införliva ämnet även i de yngre åldrarna då filosofi 

just nu endast finns inom gymnasienivån (Franck, 2014: 200). Ett försök att utveckla filosofi 

för yngre elever hade enligt författaren varit att föredra, så att elever kan få samtala om och 

argumentera för etiska frågor, dilemman och utmaningar (Franck, 2014: 200). 

4.3 Elevers brukande av sociala medier  
 
Över hälften av alla mellanstadieelever använder sig dagligen av sociala medier och de 

medier som är populärast är Snapchat, Instagram, Musica.ly, Facebook samt Youtube (Statens 

Medieråd, 2017: 48). Majoriteten av användandet sker utanför skolan men det som händer på 

sociala medier påverkar eleverna även i skolan, positivt som negativt (Dunkels, 2016: 23).  Då 

användarprocenten är så pass hög, visar forskning på att skolan behöver börja ta ett större 

ansvar i att informera och utveckla kunskaper gällande sociala medier samt internet i 

allmänhet (Alexandersson & Davidsson, 2016: 5, Dunkels, 2016: 23, Frisén & Berne, 2016: 

68).  

 

Väldigt många elever anser att sociala medier och internet är viktigt för dem i sin vardag 

(Alexandersson & Davidsson, 2016: 35). Den digitala arenan bidrar enligt forskningen till att 

skapa kamratskap, befästa relationer samt prova sig fram i sitt identitetsskapande (Eek-

Karlsson, 2015: 10). Genom att använda sig av sociala medier känner eleverna sig mer 

delaktiga (Alexandersson & Davidsson, 2016: 45). Känslor av frihet, makt och samhörighet är 

något som eleverna upplever när de besöker den digitala arenan och det är en värld som känns 

spännande att besöka (Danielsson, 2007: 18). 

 

Enligt undersökningar är Youtube det mest självklara sociala mediet år 2016 och tätt inpå 

följer Snapchat (Alexandersson & Davidsson, 2016: 65). Eleverna är inte trogna ett specifikt 

medium utan följer de trender och intressen som är aktuella för stunden (Eek-Karlsson, 2015: 

9). Det visar sig också att elevernas användande främst är knutet till skolan och kompisarna 

(Danielsson, 2007: 28).  

4.3 Gemensamma drag för kommunikation på sociala medier   
 
När elever kommunicerar och använder sociala medier finns det en del gemensamma drag 

som kännetecknar detta. Forskningen visar på att dessa drag är säregna för internet vilket 

skapar en ny arena att förhålla sig till (Frisén & Berne, 2016: 18). Det mest omtalade draget är 

anonymiteten. Genom sociala medier kan man vara anonym i den bemärkelse att 
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kommunikationen inte sker öga mot öga (Dunkels, 2016: 41, Frisén & Berne, 2016: 18). 

Asynkronitet är ett annat drag som gärna tas upp. När man kommunicerar genom sociala 

medier sker kommunikationen inte direkt utan det blir ofta ett tidsmässigt glapp där 

mottagaren kan fundera över vilket svar som ska ges till avsändaren (Frisén & Berne, 2016: 

19). 

4.4 Risker med sociala medier enligt forskningen   
 
Forskningen framhäver en del risker som kan finnas med sociala medier och hur dessa risker 

hanteras. Det nämns bland annat hur elever upplever sociala medier ur en stressynpunkt och 

runt en femtedel av eleverna känner sig någon gång stressade (Alexandersson & Davidsson, 

2016: 30). Forskningen pekar även på att elever lär sig hantera risker relativt snabbt och att 

offentligheten som är på sociala medier inte ses som något större problem. Istället är det de 

vuxna som känner en större oro inför detta (Eek-Karlsson, 2015: 32).  

 

I skolan uppger eleverna att de diskuterar de risker som kan finnas på sociala medier och att 

man även pratat om hur man kan skydda sig (Alexandersson & Davidsson, 2016: 48). Dock är 

dessa samtal inte regelbundna i skolan utan sker endast vid några enstaka tillfällen 

(Alexandersson & Davidsson, 2016: 32).  

4.4.1 Olika former av kränkning den största risken 

 
Den största diskussionen som förs när det kommer till risker på sociala medier är de som 

involverar någon form av kränkning. Uttryck som nätmobbning, näthat och hatkommentarer 

används som specifika exempel och de säregna drag som sociala medier skapar gör det enkelt 

att kränka andra, medvetet som omedvetet (Eek-Karlsson, 2015: 32). Störst risk att bli utsatt 

för detta är mellan tio till femton år (Frisén & Berne, 2016: 101).  

 

I princip all forskning nämner något om de antal elever som faktiskt sagt sig blivit utsatta för 

kränkning av någon form men det skiljer sig tämligen åt. Viss forskning pekar på att mängder 

med elever utsätts varje dag och att detta är ett fenomen som endast växer (Eek-Karlsson, 

2015: 32, Frisén & Berne, 2016: 11). Annan forskning visar att det är en minoritet av elever 

som utsätts och att det till exempel är vanligare med kränkning i verkligheten än på sociala 

medier (Alexandersson & Davidsson, 2016: 48, Danielsson, 2007: 13, Dunkels, 2016: 35). 

Dock är det många elever som känner andra som blivit utsatta (Alexandersson & Davidsson, 

2016: 50). Det finns även en stor skillnad mellan de elever som upplever sig bli utsatta i 

kontrast till de som anser att de utsätter andra för kränkning. Övervägande del av eleverna 

anser att de inte utsätter någon annan för kränkning samtidigt som en större del anser att de 

blir utsatta. Enligt forskningen kan detta bero på en omedvetenhet gällande konsekvenserna 

av sitt eget handlande (Statens Medieråd, 2017: 62).   

 

I forskningen har det framkommit att skolan inte arbetar aktivt med den här typen av risker 

och många lärare efterfrågar kompetensutveckling inom området (Alexandersson & 

Davidsson, 2016: 50–51). Det finns ett behov av att få tillgång till verktyg för att kunna arbeta 

i förebyggande syfte (Dunkels, 2016: 53, Frisén & Berne, 2016: 113). Således pekar 

forskningen på vikten av att diskutera dessa frågor i skolan redan i tidig ålder (Alexandersson 

& Davidsson, 2016: 49, Frisén & Berne, 2016: 101). 

4.5 Den här studiens bidrag   
 



 

10 
Johanna Holm 

Den forskning som lagts fram här pekar implicit på något slags behov av att utveckla en form 

av undervisning för elever som närmar sig dels vardagsnära frågor och dilemman, dels sociala 

mediers fördelar och risker. Enligt forskningen verkar elever vara relativt införstådda med de 

risker som finns på sociala medier men mer i form utav pekpinnar och vad man bör och inte 

bör göra i en mer fostrande mening (Eek-Karlsson, 2015: 78). Detta är något som denna 

studie valt att härleda till värdegrundsbaserad etik. Den här studien syftar till att bidra med en 

mer didaktiskt inriktad syn på hur sociala medier kan införlivas i etikundervisningen som ett 

sätt att skapa förståelse och diskussion, både i verkligheten och på sociala medier. Mitt bidrag 

blir således ett försök att utveckla etikundervisningen i samspel med digitaliseringen.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
 
I denna del presenteras det teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetes syfte, vilket 

är ett didaktiskt perspektiv med fokus på frågorna vad, hur och varför. Vidare lyfts även 

teorier gällande sociala medier och digitaliseringen i allmänhet. 

5.1 Didaktisk teori 
 
Teoretisk didaktik innebär att man eftersträvar kunskap om lärande och undervisning 

(Bengtsson, 1997: 250).  I denna studie är det undervisning inom etik som ligger till grund för 

de forskningsfrågor som utvecklats. Då jag vill ta reda på hur undervisningen eventuellt kan 

utvecklas med hjälp av ett elevperspektiv, har de didaktiska grundfrågorna anlagts som 

teoretisk bas. De didaktiska grundfrågorna består utav vad, hur och varför. Enligt skolverkets 

artikel ”Didaktik – vad, hur och varför” berör vad-frågan det innehåll som undervisningen bör 

förmedla. Varför-frågan vänder sig till att förklara eller ifrågasätta varför man ska lära sig om 

ett visst ämne och hur-frågan handlar om hur man ska gå tillväga för att förmedla innehållet 

(Skolverket, 2016). Detta nämns också utav forskaren Sven Hartman som även lägger till 

ytterligare en aspekt vilket handlar om vem som ska ta del av undervisningen (Hartman, 2008: 

73). De didaktiska grundfrågorna har sina rötter i antiken och dess retoriktradition (Selander, 

2012: 204). Den didaktiska teorin sträcker sig långt bak i tiden, ända till 1600-talets början där 

filosofen och pedagogen Comenius började sin resa, till vad som kom att inspirera 

undervisningen så som den ser ut idag (Lundgren & Säljö, 2012: 47–48, Selander, 2012: 205).  

 

De tre huvudfrågorna inom didaktiken brukar även benämnas som en didaktisk triangel där 

var och en av frågorna representerar ett hörn (Skolverket, 2016). Denna triangel återfinns i 

flertalet varianter för att belysa de didaktiska aspekterna. De varianter som utvecklats genom 

åren har alla sin utgångspunkt i de didaktiska huvudfrågorna och kända professorer och 

filosofer så som Comenius och Klafki har, genom sina varianter, banat väg för hur vi idag ser 

på didaktik (Ullström, 2009: 16).  

 

Med utgångspunkt från grundfrågorna är det ämnesdidaktik som behandlas i studien, vilket 

ingår i kategorin speciell didaktik. Speciell didaktik tar upp olika didaktiska problem riktade 

till undervisningen inom exempelvis skolämnen, åldrar eller teman (Bengtsson, 1997: 252). 

Ämnesdidaktiken är således fokuserad på hur man lär sig inom ett visst ämne. Detta med 

betoning på att man kanske lär sig på olika sätt inom olika ämnen (Selander, 2012: 212–213). 

Vidare tar man alltså hänsyn till vad ämnet har för olika kunskapsområden och speglar detta 

med didaktikens tre huvudfrågor (Selander, 2012: 213).     

 

I styrdokumenten tar religionskunskapen, med riktning mot etik, upp de tre grundfrågorna på 

olika sätt. Under centralt innehåll står det vad som ska täckas inom etik men inte direkt hur 
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det ska kommuniceras (Franck & Löfstedt, 2015: 47). Vidare finns inget direkt svar på varför 

det ska undervisas.  

 

Elevperspektivet är viktigt i denna studie för att kunna förstå vad undervisningen bör 

innehålla, förmedla och varför det ska vara ett visst innehåll. Allt i enlighet med elevernas 

tankar. I didaktisk forskning där elevers tankar vägts in har det visat sig att forskningen fått en 

kraftfull bärighet när det kommer till att skapa förståelse för hur undervisningen kan utvecklas 

(Hesslefors Arktoft, 2009: 55).  

5.1 Didaktisk design 

 
Didaktisk design är en relativt ny princip som studerar lärprocesser i mer informella 

sammanhang. Det är ett sätt att förstå pågående lärprocesser oavsett inom vilken arena de 

pågår (Selander & Kress, 2017: 24–25, Åkerfeldt, 2014: 41). För att förtydliga när det rör sig 

om den digitala arenan brukar man nämna IT-didaktisk design. Genom digitala verktyg får 

både elever och lärare möjlighet att designa nya vägar till lärande (Åkerfeldt, 2014: 41). 

Intresset för teorin didaktisk design i samband med den digitala arenan har ökat i och med en 

allt mer uppkopplad värld (Åkerfeldt, 2014: 41). Förändringen som skett har således även 

påverkat villkoren för lärande och kunskap.  

 

Forskning har börjat uppmärksamma att kommunikation och lärande numer kan ske i form 

utav olika uttryck. Att dessa uttryck ses som meningsbärande är något som fått större 

spridning och uppmärksamhet (Åkerfeldt, 2014: 41–42). Inom ramen för digitaliseringen kan 

man med hjälp utav didaktisk design analysera hur kunskap och kommunikation i medier 

skapar nya förutsättningar för lärande (Åkerfeldt, 2014: 41). Då den här studien syftar till att 

ta reda på hur sociala medier kan bidra med undervisningsinnehåll kan didaktisk design ge 

svar på de sociala mediernas potential att utveckla nya lärprocesser inom skolan. 

6. Metod 
 
Denna del presenterar studiens metod. Först redogörs det för valet av metod, vilket är en 

kvalitativ sådan. Därefter berörs tillvägagångssätt för urval och hänsyn till de forskningsetiska 

principerna nämns. Vidare följer en redogörelse för själva genomförandet av studien samt 

databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis nämns den här studiens tillförlitlighet.  

6.1 Val av metod 

 
Denna studies metodval karaktäriseras utav kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. När man 

väljer metod till sin studie är det viktigt att utgå från vad man vill uppnå med själva studien 

(Larsen, 2009: 21). Man bör också titta på den problemformulering man skrivit fram och väga 

in vilken metod som på bästa sätt besvarar den (Eliasson, 2013: 31). En kvalitativ metod är 

fördelaktig när man som forskare vill nå en form av förståelse rörande ett fenomen snarare än 

att förklara det (Larsen, 2009: 24). Med detta i åtanke har jag till denna studie valt en 

kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. Jag har valt att vända mig till eleverna då 

det är deras åsikter och tankar som eftersöks. Att intervjuerna är halvstrukturerade innebär att 

det finns en viss form av struktur med fasta frågor som genomgått en utvecklingsprocess av 

mig som forskare för att behålla fokus, likvärdig tidsåtgång och följdfrågor som täcker de 

teman som tas upp (Gillham, 2008: 103).  
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Att genomföra intervjuer kan upplevas som svårt och kräver en del övning (Kihlström, 2007: 

48). Är man oerfaren inom fältet får man som forskare räkna med att lägga ner en del tid på 

förarbete så att frågorna man ställer inte missar studiens syfte (Gillham, 2008: 39). För att då 

komma närmare att besvara studiens syfte har ett frågeformulär, även kallat intervjuguide, 

tagits fram där tankar om etikundervisning samt sociala medier blivit fokus för flertalet fasta 

frågor (se bilaga 1). Utifrån dessa kan sedan följdfrågor ställas och förtydliganden göras. I 

enlighet med Bill Gillhams principer i boken ”Forskningsintervjun – tekniker och 

genomförande” har frågorna bearbetats och sållats för att skapa en mer koncentrerad 

intervjuguide (Gillham, 2008: 105–106). Med dessa frågor finns således möjlighet att gå in på 

djupet så långt som den intervjuade medger (Eliasson, 2013: 26). 

 

När en kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att inte styra intervjun eller ställa allt för 

ledande frågor (Kihlström, 2007: 48). Det är en balansgång som intervjuare att försöka hålla 

sig objektiv då man oftast har en egen uppfattning om ämnet. Som hjälp i att motverka detta 

har jag bland annat beaktat frågorna som utvecklats i intervjuguiden. Frågorna är i största 

möjliga mån öppna och de frågor som endast ger ett ja eller nej följs upp utav vad, varför eller 

hur? En vidare risk med att använda kvalitativ metod är att den som intervjuas svarar på 

frågorna så som den tror att intervjuaren vill att de ska svaras på (Larsen, 2009: 27). För att 

undvika detta har jag inför varje intervju informerat deltagarna om att jag inte söker efter 

några givna svar utan att det är deras reflektioner och tankar som är i fokus.  

 

Det är fördelaktigt att spela in intervjuerna då man kan lyssna på det som sagts flertalet 

gånger samt lyssna in olika typer av tonfall (Eliasson, 2013: 25, Gillham, 2008: 112, 

Kihlström, 2007: 51). Det gör det också enklare att upptäcka ifall man ställt en ledande fråga 

eller kommenterat något av den intervjuades svar som kunnat påverka (Kihlström, 2007: 51). 

Jag har valt att spela in intervjuerna på en mobil enhet för lättare katalogisering samt 

transkribering.  

 

Avslutningsvis bör man vara medveten om den tidsåtgång som krävs för det specifika valet av 

metod. Den data man får in tar tid att bearbeta och kräver ett mer omfattande arbete att 

klassificera (Larsen, 2009: 27).  Det kostar således mycket i tid då intervjutid ska bokas, 

transkribering ska genomgås och analys ska genomföras (Gillham, 2008: 114). Med denna 

metod kan studien göras mer eller mindre omfattande. Jag har valt att göra den mindre 

omfattande bland annat för att den tid som arbetet ska utföras på är begränsad. De 

begräsningar som gjorts för att kunna skapa ett gediget och välstrukturerat arbete under given 

tidsperiod är dels en bestämd mängd deltagare, dels mer koncentrerade intervjuer.  

6.2 Urval 
 
Urvalet i denna studie har skett genom att kriteriet för de som skulle intervjuas behövde vara 

mellanstadieelever. Jag valde att vända mig till två skolor. Den ena var min VFU-skola och 

den andra skolan hade jag vikarierat lite på. Valet av elever skedde således i ett första led 

genom ett bekvämlighetsurval. Skolor som var lättillgängliga blev därför avgörande för vart 

jag vände mig (Larsen, 2009: 79). 

 

De elever som sedan valdes ut att delta skedde genom självselektion med en förhoppning om 

att även ett slumpmässigt urval skulle ske (Larsen, 2009: 77–78). Först kontaktades båda 

skolorna jag valt varpå den ena skolan svarar relativt omgående. Med klassläraren kommer 

jag överens om att ett informationsbrev ska delas ut till samtliga elever. I brevet informeras 

eleverna om studien och en förfrågan om deltagande görs (se bilaga 2). Eleverna fick, med 
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stöd från vårdnadshavare, själva välja om de ville delta eller inte. Således skedde ett 

selektionsurval där jag som forskare inte valde de som skulle intervjuas. 

 

Det fanns en förhoppning om att göra ett slumpmässigt urval utifrån de godkännanden som 

kom in men responsen var väldigt svag. Den undervisande läraren informerade om att 

övervägande del av eleverna ställde sig positiva till informationsbrevet, men när det väl var 

dags att lämna in lappar var det endast två som ville delta. En elev svarade nej på att delta och 

resten av eleverna lämnade inte in sin lapp. Således kom det specifika urvalet att ske endast 

genom selektionsurval.  

 

Den andra skolan var svårare att få kontakt med. När de svarade var de positiva till 

undersökningen och informationsbrev delades ut på samma vis. Även här var eleverna 

nyfikna och sade sig vilja delta men endast tre elever lämnade in sina lappar. 

 

Totalt blev det fem elever som valdes ut för intervju. Om mer tid funnits för studien hade 

förmodligen fler skolor kontaktats för att få en större bredd och fler röster men jag tog 

beslutet att dessa fem elever skulle kunna ge gott material till mina forskningsfrågor. Om min 

bedömning skulle motbevisas hade jag fått kontakta andra skolor, men så blev inte fallet. Av 

eleverna som deltog går tre av dem i årskurs fem och två av dem i årskurs sex. Då eleverna 

ska förbli anonyma har jag valt att vid eventuell benämning kalla dem för Elev 1, Elev 2, Elev 

3, Elev 4 och Elev 5. 

6.3 Forskningsetiska principer 

 
Alla former av studier och forskning kräver att man reflekterar över ifall de personer som 

ingår i undersökningen kan komma till skada eller på något sätt utlämnas (Dimenäs, 2007: 

21). Vetenskapsrådet, som är ett organ som nationellt ska stödja och utveckla svensk 

forskning, har sammanställt fyra huvudkrav som jag har valt att utgå efter. Dessa är följande: 

 

Informationskravet. De som deltar ska informeras om studiens syfte och vad som gäller vid 

deltagande. De ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att det finns möjlighet 

att avbryta (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Denna information har skett genom det 

informationsbrev som delades ut till samtliga elever (se bilaga 2). Detta förtydligades även 

under själva intervjuerna.  

 

Samtyckeskravet. Detta innebär att de som deltar bestämmer själva över sin egen medverkan 

och att den som genomför studien har deltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002: 9). 

Genom att både elev och vårdnadshavare gett sitt godkännande via namnteckning anses 

samtyckeskravet vara uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet. Denna del behandlar deltagarnas uppgifter och sekretess. Alla 

uppgifter gällande namn, skola, kommun och liknande ska avskrivas i studien och personliga 

uppgifter ska behandlas konfidentiellt (Veteskapsrådet 2002: 12). Eleverna är hel anonyma i 

studien vilket också skrivits fram i informationsbrevet. Material så som inspelningar har jag 

valt att förvara på en mobil enhet med lösenordsskydd samt på en enskild lösenordskyddad 

dator. Således är det endast jag som genomför studien som kommer åt de direkta råfilerna. 

 

Nyttjandekravet. Det fjärde huvudkravet pekar på att det material som samlas in endast 

används i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Eleverna har, genom 
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informationsbrevet blivit medvetna om att intervjuerna endast kommer användas i 

vetenskapligt syfte.  

 

Utöver de fyra huvudkraven har en blankett för etisk egengranskning använts som underlag 

för att diskutera huruvida intervju av elever tett sig lämplig för studien. Denna diskussion har 

skett dels med mig själv, dels i samspråk med den här studiens handledare. Genom att 

reflektera över varje punkt samt styrka eventuella tveksamheter via information i det utdelade 

informationsbrevet har en etisk egengranskning uppnåtts. 

6.4 Genomförande 

 
Intervjuerna förbereddes med att jag först utvecklade en intervjuguide med frågor (se bilaga 

1). Tid och plats hade bestämts för intervjuerna och alla elever hade fått ta del av 

informationsbrevet där det bland annat stod att deras medverkan var helt frivillig, de kunde 

avbryta när som helst samt att de skulle förbli anonyma (se bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes på två olika skolor och eftersom eleverna har lektioner att se till intervjuades de 

efter varandra. Jag började på skolan med två elever. Enligt Gillham är det viktigt att före 

intervjun kontrollera så att allt inspelningsmaterial fungerar, rummet och stolarna är bekväma, 

se till så att man är anständigt klädd samt försöka tillföra förfriskningar ifall intervjun 

kommer ta en stund (Gillham, 2008: 112). Dessa punkter tog jag i beaktning genom att 

komma tidigare så att rummet kunde ställas iordning i bästa möjliga mån samt att 

förfriskningar kunde ordnas. På den andra skolan var upplägget detsamma. 

 

Skolan är inte en naturlig miljö att genomföra intervjuer på men om inget annat alternativ 

finns får man göra det bästa av situationen (Gillham, 2008: 20). Enligt Sonja Kihlström kan 

det vara bra att ha några uppvärmningsfrågor innan man går in på de frågor man faktiskt ska 

samtala om (Kihlström, 2007: 52). Jag valde att prata med eleverna om hur deras dag varit 

hittills, vad de gjorde på lektionen för tillfället samt att jag återigen gick igenom villkoren för 

intervjun. Därefter tog samtalet vid.  

 

Under en av intervjuerna kom undervisande lärare in då vi satt i dennes arbetsrum vilket kan 

ha påverkat elevens svar. Således valde jag att ta en paus till dess att läraren lämnat rummet 

igen. Alla elever intervjuades efter varandra på respektive skola för att de inte skulle hinna få 

tillfälle att diskutera med varandra. På så vis hoppades jag på att få ärligare svar. Efter 

avslutad intervju fick eleverna återvända till sina lektioner. Materialet som spelades in 

transkriberades samma dag som intervjuerna skett samt dagen efter. 

6.5 Databearbetning och analysmetod 

 
Detta avsnitt är uppdelat i två underkategorier för att lättare få en översikt över dels 

databearbetningen, dels analysmetoden. 

6.5.1 Transkribering 

 
Det empiriska material som samlats in har skett genom inspelning via portabel enhet. Denna 

enhet användes även till själva transkriberingen då röstinspelningsprogrammet hade en 

funktion där återupptagande backade tre sekunder. Det fanns också möjlighet att reglera 

hastighet för underlättande av arbetet.  
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Jag har utgått från Gillhams grundregler vid transkription för att minimera eventuella 

tolkningsrisker (Gillham, 2008: 168–169). Huvudfrågor till varje elev är skrivna i versaler 

medan följdfrågor är skrivna kursivt. För att underlätta förståelsen av intervjun har jag innan 

varje transkribering skrivit ut vad som gäller. Vidare har vissa talspråkliga aspekter så som 

nån och sån omvandlats till skriftspråk. Olika former av pauser beskrivs med att ”…” innebär 

en längre paus eller tystnad, ”(…)” innebär att det eleven sagt inte gått att utläsa, ”,” innebär 

andpauser och ”mm” innebär medgivande till vad den andre säger. När allt material 

transkriberats utefter dessa principer påbörjades analysen. 

6.5.2 Innehållsanalys 

 
Till denna studie har jag valt innehållsanalys som verktyg för analysmetod. Innehållsanalys är 

en vanlig metod inom forskning och syftet är att identifiera mönster, samband, gemensamma 

drag eller skillnader i det material man samlat in (Larsen, 2009: 101). En innehållsanalys 

tillhör formen av kvalitativ analys där man systematiskt ordnar sitt material för att kunna få 

fram mening ur det som samlats in (Fejes & Thornberg, 2015: 34–35).  

 

Arbetsgången i en innehållsanalys sker genom att man först samlar in material som 

omvandlas till text. I denna studie är det transkriptionerna som utgör den textmassa som 

analyserats. Nästa steg innebär att man kodar texterna genom att skapa teman eller kategorier 

som man sedan sorterar sitt material efter (Gillham, 2008: 181–182, Larsson, 2009: 101–102, 

Malmqvist, 2007: 127). När materialet är strukturerat efter kategorier eller teman sker en 

granskning för att hitta värdefulla mönster eller processer. Avslutningsvis presenteras 

materialet efter eventuella teorier eller forskningsfrågor (Larsen, 2009: 102).  

6.6 Tillförlitlighet 
 
För att kunna se till den här studiens tillförlitlighet, har validitet och reliabilitet tagits i 

beaktning. En studies validitet handlar om ifall undersökningen svarar till det faktiska syftet. 

Det brukar också benämnas med giltighet (Eliasson, 2013: 16, Kihlström, 2007: 231, Larsen, 

2009: 80–81). En god validitet kan vara lättare att uppnå i kvalitativ forskning då ändringar 

kan göras under arbetets gång (Larsen, 2009: 80). Det är även fördelaktigt att låta en 

vetenskapligt skolad person granska exempelvis de frågor, formulär och information som 

sammanställts (Kihlström, 2007: 231). Att de som läser studien förstår resultaten är ytterligare 

ett mått på god validitet. 

 

Reliabilitet i en studie innebär att man ser till hur trovärdig den är. Att man kan tro på det som 

skrivs fram och hur pass pålitlig studien är (Eliasson, 2013: 14, Kihlström, 2007: 231, Larsen, 

2009: 81). En del forskare talar om att en studie ska gå att upprepa för att nå en högre 

reliabilitet men med kvalitativa studier är detta lite svårare då tolkningar skapar olika 

infallsvinklar samt att situationerna inte går att återskapa exakt (Larsen, 2009: 81). God 

reliabilitet kan uppnås genom att bland annat spela in det som sägs. Materialet som finns att 

tillgå kan då granskas mer ingående (Kihlström, 2007: 232). Vid tolkning av kvalitativa data 

får man ta hänsyn till att reliabiliteten kan bli låg (Larsen, 2009: 81). 

 

Tillförlitligheten i denna studie anses ha både styrkor och svagheter. De styrkor som studien 

innehar är att frågorna som utformats svarar an till det syfte som skrivits fram, vilket också 

har granskats utav handledare. Materialet har spelats in och transkriberats för att inte i redan 

första stadiet omvandlas till egna tolkningar. De svagheter som går att finna är bland annat att 
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studien är nischad vilket kan göra det problematisk att återskapa. Kodning sker enbart av en 

person vilket kan påverka resultatet samt att tidsaspekten krymper omfånget av studien. 

 7. Resultat 
 
Resultatet presenterar delar ur det empiriska material som samlats in och som anses vara 

relevant för studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ansats. Dessa delar redovisas utifrån 

de kategoriseringar som gjorts genom analysprocessen. Tre huvudkategorier har tagits fram 

som består utav elevers kunskaper om etikundervisning, elevers kunskaper om sociala medier 

samt elevers tankar om etikundervisning och sociala medier. Inom dessa kategorier har 

underkategorier tagits fram för att strukturera och definiera resultatet ytterligare. 

7.1 Elevers kunskaper om etikundervisning 
 

7.1.1 Begreppet etik 

 
Första frågan som ställs till samtliga elever var ”vad etik kunde tänkas vara” och samtliga 

elever tvekar i sina svar. Tre av eleverna funderar över ifall etik kan ha något med sociala 

medier eller internet att göra. En av eleverna härleder etik till mobbning och hur man ska vara 

mot varandra medan den sista eleven inte vet alls vad etik kan tänkas vara. Efter en förklaring 

av mig som intervjuare om att etik kan handla om rätt och orätt, kamratskap och moraliska 

frågor tas frågan upp ifall eleverna har haft etikundervisning i skolan. 

 

De flesta av eleverna tar fasta på kamratskap men visar tydligt på att de fortfarande har svårt 

att greppa vad etik egentligen handlar om. Elev 5 uttalar följande: 

 
Intervjuare: Har ni haft någon form av etikundervisning och pratat om något sånt 

här? 

Elev 5: …nej inte så, i sådana fall bara som på idrotten, bara som hälsa, men inte 

annars. 

Intervjuare: Vad har ni pratat om då på idrotten? 

Elev 5: Ja hur man, hur man ska tvätta sig, hur man, ja…om hälsa och så hur man 

ska tvätta sig, hur man ska…eh…mm…mycket så om hälsa, vad man, vad det är bra 

att göra med kroppen, vad det är dåligt att göra. Hur man ska tvätta sig. När man ska 

tvätta sig, så om hälsa. 

 

Samtliga elever visar även på en omedvetenhet gällande inom vilket skolämne etik figurerar i. 

De flesta gissar på svenska och två av eleverna gissar på idrott eller samhällskunskap.  

7.1.2 Undervisningsinnehållet 

 
Eleverna uppger att innehållet som förmedlas i undervisningen är relativt fokuserad på 

kamratskap och deras utsagor pekar på att det mer är en lära ”i etik” snarare än ”om etik”. 

Alltså att de lär sig hur de ska handla samt hur de inte ska handla i olika situationer. Exempel 

som eleverna nämner är att man inte ska utsätta någon annan för mobbning, man ska inte 

stjäla, vill man låna något av en annan måste man fråga först samt hur man är en bra kompis. 

Elev 1 är dock inne på lite djupare spår och berättar att de under lektioner pratat om hur man 

bland annat ska fundera över hur man själv hade känt om man var i en beskriven, 

problematisk situation.  
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I och med att eleverna anser etik handla om kamratskap och vad man får eller inte får göra, 

anser även samtliga elever att etikundervisning i skolan är viktigt: 

 
Intervjuare: Är det viktigt med etikundervisning i skolan tycker du? 

Elev 1: Ah. Eftersom att man är med, med de här personerna liksom varje dag och 

då kan man liksom inte bara vara elak eller så liksom. 

  

Intervjuare: Tycker du att undervisning i etik då, i skolan, tycker du att det är viktigt 

att ha?  

Elev 2: Ja, det tycker jag. 

Intervjuare: Varför? 

Elev 2: För det kanske finns någon som...eh asså, inte pratar så mycket om sånt 

hemma och…ja…då är det ju viktigt att prata i skolan, om detta hur man ska vara. 

 
Intervjuare: Tycker du att undervisning i etik i skolan är viktigt? 

Elev 3: Ja, för att det kan vara många som är elaka och mobbar och sånt. 

Intervjuare: Mm. 

Elev 3: Och då kan man ju typ läxa upp dem och göra så att de blir bra kompisar. 

 

Intervjuare: Tycker du att undervisning i etik i skolan är viktigt? 

Elev 4: Mm, för att annars så lär man sig inte vad man får och inte får göra och vad 

man ska få göra och vad man inte ska får göra då, vad som är rätt och fel och sådär.  

Intervjuare: Mm.  

Elev 4: För det är ju ganska viktigt att veta det. 

 

Intervjuare: Tycker du att undervisning i etik i skolan är viktigt? 

Elev 5: Ja. Det tycker jag för man måste ju få lära sig vad som är rätt och fel och, 

mm jag tycker det är viktigt. 

 

Elev 2 och Elev 4 anser att de inte lärt sig så mycket från innehållet i 

etikundervisningen då de redan vetat om det mesta sedan tidigare. Resterande del 

av eleverna anser att de lärt sig av innehållet men vid frågan om vad de lärt sig mer 

specifikt blir de lite osäkra. Elev 1 säger följande: 

 
Intervjuare: Känner du att du lärt dig något från etikundervisningen i skolan? 

Elev 1: Ah. 

Intervjuare: Vad? 

Elev 1: Mm, asså hur man är mot varandra då liksom att man ska vara snäll och så. 

Intervjuare: Mm, man ska vara snäll, är det något mer man ska tänka på när man 

är mot varandra? 

Elev 1: Ehm…att man liksom…jag vet faktiskt inte… 

7.2 Elevers kunskaper om sociala medier 
 

7.2.1 Attityder och användning 

 
Eleverna uppfattar att sociala medier i första hand handlar om att interagera med andra och att 

skapa kontakt via olika sorters appar. En av eleverna hänvisar också till att sociala medier är 

ett forum för att lägga upp och sprida bildmaterial: 

 
Intervjuare: Vad är sociala medier? 

Elev 3: Det är väl typ att man lägger ut bilder och så på nätet…många kan se det och 

typ Facebook och sånt. 
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Vad eleverna anser om sociala medier skiljer sig beroende på hur mycket de själva 

är delaktiga. Två av dem använder inte sociala medier alls och det är också dessa 

elever som ser mest negativa saker med att använda sig utav det. Elev 3 och Elev 5 

uttalar sig på följande vis: 

 
Intervjuare: Nej, varför vill du inte ha det? (sociala medier) 

Elev 3: För att det känns som att…jag inte kommer sköta det eller så typ. 

Intervjuare: Okej, på vilket sätt? 

Elev 3: Ja men att jag lägger upp fel bilder och...någon skriver dumma kommentarer 

och sen kommer jag bli ledsen och sen kommer jag typ inte vilja gå i skolan och sånt. 

 

Elev 5: Nej det känns okej, jag vill inte ha det än. (sociala medier) 

Intervjuare: Varför vill du inte ha det? 

Elev 5: Nej för att, jag är lite rädd att det kanske blir så att någon lägger ut någon 

bild på mig som jag inte vill eller så, men jag tycker att det blir bra när jag blir äldre, 

i så fall. 

 

Elev 5 påtalar att det blir lättare när man blir äldre och att det då kommer bli bra att 

använda sig av sociala medier. Att åldern kan ha betydelse nämner även Elev 2 som 

menar på att vissa appar har åldersklassificeringar för när man bör börja använda 

dem. När jag frågar ifall en högre ålder gör det lättare att hantera vissa sociala 

medier svarar eleven att det beror på hur pass insatt man är och hur pass mycket 

man pratat om mediet i fråga med andra. 

 

De elever som mer eller mindre dagligen använder sig utav sociala medier är mer 

positivt inställda. De ser sitt eget användande som en del i att bibehålla och skaffa 

nya kontakter, lägga ut bilder samt ta del av information. Att det även är kreativt 

och meningsskapande nämns av en elev. Eleven är en relativt ny användare av 

sociala medier men beskriver sig redan som fast: 

 
Elev 4: (om Facebook) Jag tycker att det är bra för att man får ju liksom, man kan ju 

göra så mycket med det, mer än att liksom bara skriva vad man gör och liksom sånt. 

Man kan ju göra kreativa saker som att visa när man målar eller liksom sådana saker 

så jag tycker det är väldigt bra.  

 

När positiva aspekter med sociala medier kommer på tals förstärks detta argument 

ytterligare:  

 
Elev 4: Asså på ett sätt, vissa gör det ju mest bara för att lägga ut selfies och sånt, 

men jag tycker det är bra för man kan ju liksom ha det typ, nästan som Youtube. Det 

är liksom att man uttrycka sig själv på ett annat sätt genom sociala medier och det 

tycker jag är väldigt bra…ehm och sen så är det ju, är det ju kul också att få liksom, 

man kan ju såhär, som jag tycker det kan vara roligt att liksom redigera selifes eller 

sånt. Så det tycker jag är bra. 

 

Eleverna som inte använder sig utav sociala medier kan även de se liknande positiva aspekter. 

Om de haft sociala medier skulle de vilja använda det för att skaffa nya vänner och lägga ut 

bilder men de anser att risken för att de negativa sidorna skulle ta överhand är allt för stor. 

7.2.2 Sociala mediers baksida 
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Samtliga elever är väl medvetna om att det finns risker med sociala medier och de ser på det 

med lite olika infallsvinklar. En del av eleverna tycker att det negativa är större än det positiva 

medan några av dem anser att det är tvärtom. Hos nästan alla elever dyker begreppet 

mobbning upp som de sociala mediernas huvudsakliga baksida och de har lite olika erfarenhet 

av vad dels mobbning innebär, dels vad de har hört och sett gällande det. För vissa av 

eleverna innebär mobbning kränkande ord och negativa kommentarer till någon annan medan 

andra elever anser att det handlar om en handling. Elev 5 säger till exempel följande:   

 
Intervjuare: Vad är negativt med sociala medier? 

Elev 5: Att man ibland kan bara ta någon bild på någon från något gömställe och så 

kanske den personen håller på att klä på sig och inte vill bli fotograferad. 

 

Eleven berättar om att mobbning kan vara hur en person tar en bild på någon som 

inte vet eller vill för att sedan lägga ut denna bild på sociala medier i kränkande 

syfte. Denna elev yttrar även att det är denna form av mobbning som lett till att 

denne inte har sociala medier.  

 
Några skiljer på mobbning i verkligheten och mobbning på sociala medier genom att gå in på 

begreppet näthat som en specifikt riktad mobbning på den digitala arenan. Enligt eleverna är 

näthat något man tillämpar på sociala medier genom att bland annat skriva elaka kommentarer 

i chattforum eller på till exempel Youtube. Här kommer även anonymiteten in som en faktor 

för näthat vilket eleverna känner gör det lättare för människor att vara elaka på sociala medier. 

Elev 2 och Elev 4 uttalar följande: 

 
Elev 2: Om man har, om det är näthat till exempel och till exempel på Snapchat så 

kan man inte använda sig av chatten som bevis om man inte sparar dem, för de 

raderas där efter typ tio sekunder eller något. 

Intervjuare: Du sa näthat, vad är det för något? 

Elev 2: När man, vad heter det är elak och hatisk mot någon annan på…sociala 

medier eller på kommentarerna i Youtube eller något sånt. 

 

Elev 4: Asså det är väldigt mycket nätmobbning, det är ju väldigt mycket, som att 

skriva dumma kommentarer och dislikea och sånt där. 

Intervjuare: Mm och vad är nätmobbning då? 

Elev 4: Det är liksom när man skriver dumma saker till folk och liksom…förnedrar 

folk nästan på ett sätt som liksom är anonymt, oftast. Man kan ju göra de oanonymt 

men de flesta som gör det gör det anonymt för att då kan de inte komma fast för det 

och…det är liksom, det är jättedumt. 

 

Det råder delade meningar om på vilken arena mobbning är värst, i verkligheten 

eller på sociala medier. Några av eleverna anser att mobbning är värst på sociala 

medier med grund i att det dels kan ske anonymt, dels att det sällan finns bevis att 

visa för vuxna vilket gör att man blir väldigt ensam och utsatt. Andra pekar på att 

det är värst i verkligheten eftersom att då kan andra se det, men de gör ingenting åt 

det. En av eleverna uttalar sig även om att mobbning på sociala medier kan vara 

positivt då det tyder på att de som utsätter en annan person för mobbning bara är 

avundsjuka.  

 

Vidare kan eleverna inte minna sig om att de hört eller läst om positiva händelser genom 

sociala mediers förtjänst. En elev funderar över att många människor blivit kända tack vare 

sociala medier som till exempel Youtubers men det är det enda som kommer upp under 

intervjuerna. Däremot har eleverna desto fler exempel på negativa saker de sett och hört. I 
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vissa fall kommer det från föräldrarna och i andra fall har eleverna själva sett saker genom till 

exempel nyhetsprogram, tidningsartiklar eller Youtube. Eleverna pekar bland annat på 

följande: 

 
Elev 1: Mmm…så många Youtubers får ju väldigt mycket hat och så. Fast de har 

liksom inte gjort någonting utan de bara får det ändå liksom. 

 

Elev 2: Ja, jag har ju sett på Tv och sånt och vi har pratat om det i klassen och såhär 

och…men jag har ju sett, vad heter det, inte såhär…asså jag vet inte om jag ska kalla 

det näthat men, i kommentarerna på Youtube är det ju folk som blir arga på varandra 

och såhär ibland. 

 
Elev 4: (Om vad denne hört från Youtube) Och, om man är stor så kan det vara folk 

som håller på och typ, till exempel, kommer hem till en och sånt för att man vet var 

den bor eftersom att man kan se det ofta.  

 

Elev 5: Jag har hört ibland att det är folk som…som tar bilder på nakna tjejer och 

lägger ut. 

 

Sammanfattningsvis är samtliga elever medvetna om de sociala mediernas baksidor 

men de flesta anser att det är en risk värd att ta då de positiva vinsterna är större. 

Dessutom är det en del av deras vardag som blir svår att undvika anser dem. En av 

eleverna som är lite mer negativt inställd sammanfattar riskerna med sociala 

medier: 

 
Intervjuare: Vad kan vara negativt med sociala medier? 

Elev: Att man kan få, om man har bra självförtroende när man börjar med sociala 

medier så kan man ha dåligt självförtroende sen om någon kommenterar. 

Intervjuare: Mm. 

Elev: Å så kan man, kanske inte vill gå ut på stan eller någonting sånt. 

7.2.3 Viljan av att prata  

 
Att prata om sociala medier i skolan anser eleverna vara både lärorikt och viktigt. Dels för att 

de ska känna till de risker som finns, dels för att skapa förståelse för andra. Dessutom anser 

eleverna att det kan vara bra med en allmän kompetens inom sociala medier. Förståelsen är 

viktig och några av eleverna diskuterar huruvida sociala medier kan kännas overkligt. 

Samtidigt som de menar på att det som händer på sociala medier är ytterst verkligt och 

kopplat till vardagen, känner de att vissa handlingar och saker som sägs på sociala medier kan 

vara distanserade. Således blir det viktigt att man lär sig hur man tar ansvar för sina egna 

handlingar samt hur man bemöter andras: 

 
Elev 2: Man måste ju lära sig hur man är mot andra och…att det faktiskt finns näthat 

och, men också vilka bra fördelar det kan ha såhär. 

 

Elev 3: Ja du…för att man ska inse först vad det handlar om och, man ska ta ansvar, 

man ska kunna ta ansvar.  

 

Elev 4: För att folk ska förstå att, man kan inte göra vad som helst på sociala medier 

för att det kan bli på, liksom, det kan bli konsekvenser och sånt. 

 

Vidare finns det en vilja bland vissa elever att prata om vad som kan vara positivt 

med sociala medier och alla de fördelar som finns. Eleverna är måna om att peka på 
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kunskap och förståelse som en väg in i den digitala arenan. Ingen av dem nämner 

att man på något sätt skulle förbjuda eller avsluta sociala medier som fenomen utan 

det är lika vardagligt nu för tiden som att man ser på TV eller tar tåget när man ska 

resa någonstans. Fenomen som tidigare varit lika skrämmande som sociala medier 

ibland diskuteras vara.  

7.3 Elevers tankar om etikundervisning och sociala medier 
 

7.3.1 Etik och sociala medier i samklang  

 
Eleverna fick frågan ifall etik och sociala medier kunde ha något gemensamt. Då de flesta av 

de elever som intervjuats fortfarande var osäkra på vad etik som begrepp egentligen innebar 

hade de även svårt att göra några djupare kopplingar till detta. Det som eleverna diskuterar 

och kommer fram till är att det finns rätt och orätt på sociala medier såväl som i verkligheten 

vilket leder till att det finns en viss etik på sociala medier också. 

7.3.2 Elevers val av innehåll  

 
Eleverna ser gärna att mer tid ägnas åt etikundervisning i skolan och de vill gärna att 

undervisningen är mer tydlig. Deras önskemål om vad man har på etiklektioner är mer 

värdegrundsbaserade och fokus ligger på att lära sig vad man får eller inte får göra samt hur 

man ska hantera olika situationer: 

 
Elev 1: Det är väl hur man är emot varandra.  

 

Elev 2: Asså hur man är mot andra och…hur man ska hantera om man får näthat och 

sånt. Och sen…att man ska prata om att, man har ju pratat mycket om såhär att, får 

man sån sånt här näthat så ska man säga lite en vuxen, fast det finns ju också de som 

inte vågar säga till en vuxen och då kanske man ska…prata hur man ska hantera det 

då. 

 

Elev 3: Att man får säga hur en bra vän ska vara, att man ska…man ska inte reta 

någon för att man, och man ska respektera om en vill (…) ensam och om någon är 

ledsen och sånt. 

 

Elev 5: Ja, hur man, asså vad…vad man får göra och vad man inte får göra och…då 

menar jag såhär på skolan och såhär om man ska stjäla eller så. 

 

Vidare är Elev 4 inne på att man borde undervisa om hur man lär sig vad andra 

människor kan ha för åsikter om till exempel rätt och orätt och hur dessa åsikter kan 

se annorlunda ut beroende på individ.  

 

Att samtala, visa filmer, läsa böcker och koncentrera innehållet till specifika 

lektioner är sätt som eleverna vill att etik lärs ut på. Vidare pekar en elev på att 

enskilda åsikter bör få komma fram och att man arbetar med att utveckla dessa 

åsikter genom att dels få förklara djupare, dels höra andras tankar. Elev 2 lyfter 

även konkreta exempel som ett sätt att närma sig etik och då kopplat till sociala 

medier. Eleven säger följande: 

 
Intervjuare: Hur skulle du då vilja att man lärde ut det här i skolan? 
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Elev 2: Att man...ja…att man berättar och såhär och att man kanske kollar på…kollar 

hur en såhär hatkommentarer ser ut att, man går in på Youtube och asså, gör att man 

kollar såhär i kommentarsfältet. 

Intervjuare: Mm. 

Elev 2: Att man visar en hatkommentar. 

Intervjuare: Tror du det skulle ge bättre förståelse då för hur det är? 

Elev 2: Ja. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Elev 2: För asså, det finns ju de som aldrig har sett en hatkommentar och vet vad det 

är men, asså…inte riktigt...ah…ja att man inte vet hur, att man ska se hur den andra 

reagerar, att man inte vet hur den andra reagerar eller så, ah. 

 

Sammanfattningsvis är diskussion och samtal ett genomgående tema som eleverna 

för fram som tillvägagångssätt när det handlar om undervisningen.  

8. Metoddiskussion 
 
Här problematiseras och diskuteras studiens metodval utifrån olika styrkor och svagheter.  

 

Syftet med denna studie är att få ett elevperspektiv på etikundervisningen för att se om det 

finns någon möjlighet för sociala medier att bidra med innehåll. Valet föll då således på en 

kvalitativ metod då det var elevernas tankar och åsikter jag ville åt (Larsen, 2009: 22–23). Då 

det specifika ämnet saknar djupgående forskning kändes även kvalitativa intervjuer bäst 

(Fejes & Thornberg, 2015: 34). Fördelen med en kvalitativ intervju i denna studie är att jag 

kan komma åt elevernas tankar och få möjlighet att ställa följdfrågor som fördjupar deras 

resonemang. Detta även för att undvika missförstånd (Larsen, 2009: 27). Utifrån Gillhams 

bok om forskningsintervjuer valde jag således att gå efter halvstrukturerade intervjuer som 

innehar både för och nackdelar. Fördelarna ansågs väga upp nackdelarna men jag har 

samtidigt tagit de svagheter som uppkommit i beaktning (Gillham, 2008: 114).  

 

Gillham skriver att en halvstrukturerad intervju kräver både tid och erfarenhet från den som 

intervjuar (Gillham, 2008: 104, Kihlström, 2007: 48). Vad som kan vara kritiskt samt påverka 

resultatet i denna studie är dels erfarenheten av att intervjua och bygga vidare på det eleverna 

säger, dels att jag varit i kontakt med dessa elever tidigare på något sätt. För att undvika en 

situation där eleverna ser mig som lärare samt sätta dem i en beroendeställning är det viktigt 

att informera eleverna om vad som gäller (Kvale, 2006: 490–491). Jag meddelade eleverna att 

jag inte var där som lärare samt att det inte fanns några rätta svar som jag eftersökte.  

 

Valet att intervjua elever och inte lärare föll på att det var elevernas tankar jag ville få fram i 

studien. Dock fick jag noga tänka igenom ifall min studie på något sätt kunde vara etiskt 

känslig. För att avväga om min studie kunde genomföras eller inte togs bland annat de etiska 

forskningsprinciperna i aktning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag genomgick också en etisk 

egengranskning tillsammans med min handledare för att försäkra oss om att studien inte 

kunde påverka eller skada eleverna på något sätt (se bilaga 3). Detta förtydligades även för 

elever och förmyndare i informationsbrevet genom att skriva till eleverna att det inte var 

några personliga erfarenheter av exempelvis mobbning som eftersöktes (se bilaga 2).  

 

Fortsättningsvis finns det risker med att frågorna som ställs blir ledande (Larsen, 2009: 109). 

För att i möjlig mån undvika detta togs en intervjuguide fram med huvudsakliga frågor. Dessa 

frågor prövades och kategoriserades innan de lades fram för själva intervjun. En del av de 
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frågor som togs med kan anses vara svåra men efter diskussion med handledare valdes dessa 

att tas med just för att eventuellt visa på bristande kunskap eller oförståelse hos eleverna.  

De följdfrågor som ställdes till eleverna kunde dock riskera att bli ledande då min erfarenhet 

av att genomföra intervjuer inte var särskilt omfattande. Detta kan i sin tur ha påverkat 

resultatet och de svar jag fick men möjligheten att öga mot öga kunna utveckla svaren vägde 

upp gentemot att till exempel genomföra enkätundersökningar.  

 

Som analysmetod valdes innehållsanalys (Larsen, 2009: 101–102). Då jag vill åt elevernas 

svar och tolka dem på ett rättvist sätt kändes innehållsanalys mest självklar då jag kunde 

strukturera upp och koda resultatet på ett effektivt sätt.  

 

Avslutningsvis anses denna metod inneha både styrkor och svagheter. Styrkor i och med att 

den är etiskt försvarbar, väl genomarbetad och svarar an till studiens syfte och frågeställningar 

på ett konkret sätt. Svagheterna grundar sig i att forskningsområdet är smalt, maktpositionen 

och erfarenheten som kan ha påverkat resultatet samt att hög reliabilitet är svårare att 

fastställa i och med denna typ av metodval, som då är kvalitativ (Larsen, 2009: 81).  

9. Resultatdiskussion 
 
Denna del avser att diskutera resultatet i relation mot bakgrund, tidigare forskning samt de 

teorier som framförts. Diskussionen utgår från det syfte och de frågeställningar som studien 

lagt fram vilket också får agera huvudrubriker. Störst fokus läggs på att diskutera 

frågeställning två som är det huvudsakliga syftet. Diskussionen har ett elevinriktat perspektiv 

som svarar an till den didaktiska frågan om vem det är som ska ta del av innehållet. Vidare 

utgår strukturen från de didaktiska huvudfrågorna som tidigare presenterats. Syftet med 

studien löd: 

 
Syftet med studien i är att ta reda på hur sociala medier som undervisningsinnehåll kan bidra 

till etikundervisningen i religionskunskap.  

 

Syftet konkretiserades i följande frågeställningar: 

- Hur ser elever på etikundervisning i skolan? 

- Hur kan sociala medier bidra till etikundervisningen? 

9.1 Hur ser elever på etikundervisning i skolan? 
 

9.1.1 Vad?  

 
I den svenska läroplanen för grundskolan är innehållet som ska förmedlas inom etik tillskrivet 

moraliska frågor, etiska begrepp samt modeller (Skolverket, 2011: 187). Begrepp så som rätt 

och orätt, jämlikhet och solidaritet bör diskuteras och moraliska frågor bör relateras till bland 

annat identitet, sexualitet, jämställdhet, utanförskap och kränkning. Även frågor om vad ett 

bra liv innebär samt innebörden av att göra gott nämns (Skolverket, 2011: 189). Eleverna som 

deltagit i denna studie är väldigt osäkra på vad etikundervisning egentligen innebär och när 

etikundervisning egentligen äger rum. Detta kan bero på det Hartman härleder till gällande att 

etik fått mindre utrymme inom religionskunskapen med anledning av att ämnet fått mindre 

timmar men bredare stoff (Hartman, 2011: 29). Om så är fallet överensstämmer detta även 

med vad tidigare forskning lagt fram om att etiken lätt blir förbisedd (Franck, 2014: 200, 

Löfstedt, 2011: 113, Osbeck, 2016b: 247).  
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De elever som intervjuats nämner att deras etikundervisning behandlar ämnen som främst 

syftar till kamratskap, samt kränkningar i form utav begreppet mobbning. De säger sig också 

ha fått undervisning i vad som är rätt och orätt gällande till exempel att man inte får stjäla 

eller att man måste vara rädd om andras ägodelar. Dessa frågor tas upp i tidigare forskning 

och speciellt kamratskap pekas ut som en viktig faktor för undervisningsinnehållet (Osbeck, 

2016b: 250). De exempel på innehåll som tidigare forskning samt bakgrund pekar på 

ytterligare förekommer inte bland elevernas svar. Exempel så som abortdiskussioner och 

livets mening verkar inte vara något de kommit i kontakt med (Osbeck, 2016b: 249–250). 

 

Det finns en problematik med det eleverna nämner som etikundervisning och det är att den 

form de berättar om egentligen hör till skolans värdegrundsarbete, så som denna studie 

belyser det. Värdegrundsarbetet är en viktig del inom skolan som ska vara en ständigt 

pågående process (Löfstedt, 2011: 113, Skolverket, 2011: 7–8). Dock bör man skilja på 

värdegrundsarbetet och faktisk etikundervisning. Begreppen att ”lära i” eller att ”lära om” har 

tagits upp varpå en bidragande faktor till elevernas bristande kunskap om vad etik innehåller 

kan bero på att de endast undervisats ”i etik”, alltså vilka beteenden och handlingar hos 

eleverna som är önskvärda och vilka som inte är det (Irisdotter Aldenmyr, 2016: 237–238). 

Frågan man bör ställa sig är då om det förekommer någon didaktisk etikundervisning kopplat 

till religionskunskapen eller om lärare skjuter detta åt sidan till förmån för 

värdegrundsarbetet? Den frihet man som lärare får att utforma etikundervisningen och de 

grundpelare som saknas i och med detta kan vara en orsak till att lärare i så fall ser 

värdegrundsarbete synonymt med etikundervisning (Franck, 2014: 198, Franck, 2016: 263, 

Franck & Löfstedt, 2015: 50, Osbeck, 2016b: 248). Det kan även bero på den gräns som 

mellan värdegrundsbaserad etik och didaktisk etik inte är helt tydlig (Osbeck, 2016b: 257–

258).   

 

Vad eleverna vill se för innehåll på etikundervisningen, bortsett från värdegrundade etik om 

vad man bör göra, är en mer vardagsförankrad undervisning där kamratskap och kränkningar 

ligger i fokus. Detta överensstämmer med tidigare forskning som betonar vikten av att relatera 

undervisningen till elevernas vardag (Franck, 2014: 192, Hartman, 2000: 11, Osbeck, 2016b: 

249). 

9.1.2 Hur?  

 
Diskussioner och samtal är det huvudsakliga tillvägagångsättet när man undervisar inom etik 

(Skolverket, 2017: 27) Även klassiska upplägg med handuppräckning och ställningstagande 

förekommer (Furenhed, 2000: 140). Det senast nämnda är inte lika populärt bland eleverna 

utan de diskuterar hellre för en bättre förståelse. Konkreta exempel som eleverna efterfrågar 

kan man också nyttja som lärare i hur man bör förmedla kunskapen.  

 

Forskningen nämner berättelse och gestaltning som ett viktigt verktyg vilket också efterfrågas 

av eleverna (Osbeck, 2016b: 253). Ju fler sinnen som aktiveras i undervisningen, desto bättre 

torde inlärningen och förståelsen bli. Att få lära sig hur andra människor känner kan med 

fördel ske genom att man intar olika roller samt hör eller ser samma berättelse fast ur olika 

perspektiv (Löfstedt, 2011: 119, Osbeck, 2016b: 253–254). Dessa tillvägagångssätt bör då 

styrkas ytterligare genom att eleverna får tillgång till vardagsnära och relaterande exempel 

(Franck, 2014: 192, Osbeck, 2016b: 250).  

9.1.3 Varför?  
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Förmågan att utveckla kunskap och förståelse för hur andra människor känner och agerar 

likväl som en själv är det huvudsakliga syftet med etikundervisning, vilket ett par av eleverna 

också påtalar i sina intervjuer (Furenhed, 2000: 49, Irisdotter Aldenmyr, 2016: 246). 

Etikundervisning anses, från elevernas sida, vara viktig och tjänar ett visst syfte i att skapa 

mening. Återigen finns det en problematik i att eleverna inte haft någon etikundervisning som 

den som skrivs fram i forskningen. Vidare, finns det en del meningsskiljaktigheter inom 

forskningen som beskriver att etikundervisning, å ena sidan har fått en allt mer betydande roll 

men att den, å andra sidan hamnar i skymundan och får allt mindre tid i 

religionsundervisningen (Hartman, 2000: 227, Hartman, 2011: 29, Osbeck, 2016b: 247). 

 

Varför etik tillskrivits ämnet religionskunskap har debatterats i forskning med hänvisning till 

den tidigare kristendomskunskapen (Franck & Löfstedt, 2015: 9). Dock råder det, 

kristendomskunskapens anledning till trots, delade meningar om varför etiken återfinns inom 

ramen för religionskunskap (Löfstedt, 2011: 113, Osbeck, 2016b: 247). Skolverket påstår 

bland annat att etiken har en given plats inom religionskunskapen medan Franck argumenterar 

för att etiken borde brytas loss och alternativt bli en del av filosofin (Franck, 2014: 200, 

Skolverket, 2017: 8). Med tanke på att ingen av de intervjuade eleverna visste inom vilket 

ämne etik undervisas inom torde en förändring eller ett förtydligande ske. I enlighet med hur 

Norge benämner sin religionsundervisning med ”Religion, livssyn og etikk” borde de svenska 

skolorna eftersträva något liknande (Osbeck, 2016b: 247). 

9.2 Hur kan sociala medier bidra till etikundervisningen? 
 
Under denna rubrik kommer den didaktiska frågan varför att diskuteras först, för att sedan gå 

in på vad etikundervisningen eventuellt kan skapa för innehåll genom sociala medier samt hur 

innehållet kan förmedlas. 

9.2.1 Varför?  

 
Varför borde man eventuellt använda sig utav sociala medier i etikundervisningen? Kan det 

bidra till något? Över hälften av alla mellanstadieelever använder sig dagligen utav sociala 

medier och deras vardag genomsyras ständigt av den digitala arenan (Alexandersson & 

Davidsson, 2016: 6, Davidsson, 2016: 7, Statens Medieråd, 2017: 48). Av eleverna som 

deltog i studien använder tre av fem sociala medier men samtidigt så är de övriga två väl 

medvetna om vad sociala medier är och innebär. De appar som enligt forskningen används 

mest frekvent idag visas även vara de som eleverna i studien använder sig utav 

(Alexandersson & Davidsson, 2016: 65, Statens Meideråd, 2017: 48). 

 

Att sociala medier anses vara socialt, identitetsskapande och viktigt i vardagen 

överensstämmer med både elevernas uttalanden och det forskningen skrivit fram 

(Alexandersson & Davidsson, 2016: 35, Danielsson, 2007: 18). Den digitala arenan blir 

således ett spektrum av olika formers interaktion vilket skapar en sorts uppkopplad etisk 

arena. En etik som delvis går att finna i verkligheten men som också är säregen för de sociala 

medierna (Dunkels, 2016: 41, Frisén & Berne, 2016: 30). 

 

Skolverket har bestämt att elever numer ska förses med digital kompetens (Skolverket, 2011: 

9). De ska kunna navigera sig i en komplex vardag där bland annat sociala medier är en del av 

detta. Utöver den renodlade kunskap om ska förmedlas rörande sociala medier, borde då inte 

etikundervisningen vara en ypperlig plats för eleverna att utveckla sin etiska kompetens i 

samklang med den digitala arenan? Eleverna i denna studie framhäver förståelse som en 
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viktig komponent i att kunna samverka på sociala medier vilket även etikundervisningen i sig 

eftersträvar. Etikundervisningen ska utveckla kunskap och förståelse för hur andra människor 

känner och agerar likväl som en själv (Furenhed, 2000: 49, Irisdotter Aldenmyr, 2016: 246). 

Undervisningen ska vidare bidra till att förse eleverna med verktyg så att de etiskt kan 

navigera sig mellan olika moraliska frågor och vardagsproblem (Skolverket, 2017: 8). En etik 

som återspeglas även i de sociala medierna (Frisén & Berne, 2016: 30).  

 

Sociala medier borde således kunna införlivas i etikundervisningen dels för att den etik som 

det undervisas om idag återspeglas i sociala medier, dels för att sociala medier som eget 

fenomen har frammanat en ny form av etik. Den etik som man idag undervisar om verkar 

enligt eleverna i studien vara värdegrundsbaserad etik och om man bortser från hur man lär ”i 

etik” och blickar fram till hur man lär ”om etik” så bör det i mellanstadiet involvera 

kunskaper om bland annat rätt och orätt, kamratskap, kränkning och gemenskap (Osbeck, 

2016b: 205, Skolverket, 2011, 189). För att nå eleverna bör man fokusera på elevernas 

intressen och faktiska vardag vilket numera starkt involverar sociala medier (Eek-Karlsson, 

2015: 10).  

 

Den etik som är säregen sociala medier nämns av både elever och forskning. Asynkroniteten, 

anonymiteten och distanseringen har skapat ett förhållningssätt som skiljer sig från de etiska 

frågor undervisningen idag förmedlar (Dunkels, 2016: 41, Frisén & Berne, 2016: 18–19). Det 

kan således finnas anledning att tro att etikundervisningen även behöver en egen gren 

dedikerad sociala medier. Forskningen pekar på att det sällan sker någon form av arbete 

rörande sociala medier vilket kan bero på den mediepanik och oro som cirkulerar, men även 

en avsaknad av faktiska verktyg för lärare att tillgå (Alexandersson & Davidsson, 2016: 48, 

Dunkels, 2016: 15–16, Eek-Karlsson, 2015: 32, Frisén & Berne, 2016: 101). Eleverna i 

studien pekar samtliga på att de skulle vilja ha mer diskussioner i skolan rörande sociala 

medier och även om deras fokus främst ligger på vad man bör och inte bör göra så är det i 

reflektion och diskussion som förståelsen föds.  

 

För att knyta an till denna separata del som skulle kunna ha potential i etikundervisningen vill 

jag framhäva en ambition som genom tidigare arbete växte fram. Då eleverna ska lära sig 

olika etiska teorier torde digitaletik vävas in som ny etisk teori (Holm, 2017: 17–18). I 

enlighet med den didaktiska designteori som framhävts i studien skulle digitaletik kunna 

rymmas inom detta spektrum då den digitala världen skapar nya möjligheter för lärande. 

Digitaletik är ett nytt etiskt område på samma sätt som exempelvis feministiska och 

miljöetiska teorier växt fram (Franck & Löfstedt, 2015: 93) Detta område behandlar således 

hur man agerar på den virtuella arenan samtidigt som frågor i denna studie lyfts om hur 

digitala aspekter kan och bör föras in i undervisningen: 

 
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? (Holm, 2017: 18).  

 

Avslutningsvis finns det alltså anledning att tro att sociala medier kan bidra till ökad 

förståelse, bättre diskussioner samt djupare kunskap om det införlivas i etikundervisningen. 

Detta för att sociala medier dels skapat en ny etisk arena att figurera i, dels att de etiska frågor 

och modeller som läroplanen förkunnar återfinns inom de sociala medierna (Skolverket, 2011: 

187). Eleverna själva förespråkar mer kunskap inom ämnet trots att de redan är väl medvetna 

om de fördelar men också risker som finns. Att få eleverna till djupare reflektion och 

förståelse skulle då kunna nås genom de medier som för dem anses givande, 
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identitetsskapande, vardagsnära och ständigt närvarande (Alexandersson & Davidsson, 2016: 

35, Eek-Karlsson, 2015: 9).  

9.2.2 Vad?  

 
Om sociala medier skulle få en roll inom etikundervisningen, vad skulle då innehållet bli? 

Vad kan man, inom sociala medier, nyttja för innehåll att strukturera sin etikundervisning 

med? Genom att utgå från elevernas vardag kan man bland annat knyta an till de medier som 

används mest för tillfället och utgå från vad som etiskt sett händer där (Alexandersson & 

Davidsson, 2016: 65, Osbeck, 2016b: 250). Kamratskap, gemenskap, ensamhet och mobbning 

har forskningen pekat ut som punkter eleverna gärna talar om vilket även eleverna i denna 

studie intygar. Främst är det risker som nämns och i förlängningen mobbning som ett stort 

begrepp.  

 

Mobbning, eller kränkande behandling, förekommer på båda arenor. Forskningen visar på 

delade meningar gällande på vilken arena mobbning förekommer främst men faktumet att det 

förekommer kvarstår (Alexandersson & Davidsson, 2016: 48, Danielsson, 2007: 13, Dunkels, 

2016: 13, Eek-Karlsson, 2015: 32, Frisén & Berne, 2016: 11). Mobbning förekommer på båda 

arenor och mobbning är även en av de faktorer eleverna mer än gärna vill diskutera när 

etikundervisning sker. Eleverna i studien ser olika på hur pass allvarligt mobbning är på 

respektive arenor varpå skillnader och likheter skulle kunna bli en utgångspunkt i 

diskussioner om mobbning. En elev ansåg till exempel att mobbning på sociala medier kunde 

vara något positivt vilket är en oerhört intressant punkt att utveckla för att få eleverna till 

argumentation. Då sociala medier ibland kan kännas fråntillvänt kan det bero på en 

omedvetenhet gällande konsekvenserna av det egna handlandet vilket kan vara av intresse att 

diskutera (Statens Medieråd, 2017: 62).  

 

Eleverna som intervjuades nämner även kamratskap som en viktig punkt att prata om varpå 

man skulle kunna diskutera kamratskap på båda arenor. En fråga skulle till exempel kunna 

utgå från följande: 

 
Kalle har väldigt många vänner på sociala medier som han pratar med varje dag. 

Däremot har Kalle inte särskilt många vänner i skolan, men han bryr sig inte så 

mycket om det. Kalles klasskamrater tycker att han är en ensam person för de anser 

inte att vänner på sociala medier är samma sak som att ha vänner i verkligheten 

(Holm, 2017). 

 

I denna fråga kommer dels fenomenet vänner och kamratskap in över lag samt att eleverna får 

fundera över vad vänskap egentligen innebär. Är vänner på sociala medier lika rikt som att ha 

vänner i verkligheten? Vad finns det för likheter och skillnader? Hur upplever Kalle det? Det 

har tidigare nämnts att interaktion på sociala medier är minst lika identitetsskapande och 

socialt som i verkligheten vilket skulle kunna vara en bra fråga för eleverna att reflektera över 

(Alexandersson & Davidsson, 2016: 45, Eek-Karlsson, 2015: 10, Irisdotter Aldenmyr, 2016: 

237). Förmodligen skulle olika åsikter framkomma, vilket man som lärare skulle kunna bygga 

vidare på.  

9.2.3 Hur?  

 
Eleverna upplever att frågor inom etikundervisning samt kunskap runt sociala medier borde 

diskuteras och samtals om. För att samtalen inte ska fokuseras till enbart tyckanden eller 

stereotypa ställningstagandefrågor, bör man således försöka få eleverna att diskutera utifrån 
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fakta och andra synvinklar (Furenhed, 2000: 49, Löfstedt, 2011: 119, Osbeck; 2016b: 251). 

En elev nämnde konkreta exempel som förslag vilket kan knyta an till att dessa exempel i så 

fall är vardagsnära, pågående samt att de finns på riktigt. Genom att nyttja sociala medier kan 

man exempelvis gå in på det eleverna använder främst och visa vad som står i kommentarer 

eller dylikt (Alexandersson & Davidsson, 2016: 65). En hatkommentar, kan till exempel 

väcka förståelse och insikt hos eleven då kommentaren faktiskt är riktad till en fysisk person. 

Kanske någon eleverna följer och tycker om. Utifrån dessa konkreta exempel kan man sedan 

bygga en undervisning med diskussioner och efterforskningar.  

 

Vidare är det viktigt att lärare idag får de verktyg som behövs för att kunna förmedla 

etikundervisning kopplat till sociala medier. Ett klassrum utan digital uppkoppling gör det 

svårt att konkret visa den typen av etik som figurerar på sociala medier. Skolverkets nya 

förordning tyder på att digital kompetens blir allt viktigare varpå en digital utveckling inom 

de svenska skolorna över lag skulle behöva ske för att ens ge tillgång till den här typen av 

undervisning (SKOLFS 2010: 37, Skolverket, 2011: 9). 

9.3 Egna avslutande reflektioner  
 
Utifrån tidigare forskning samt de intervjuer som genomförts har jag konstaterat att 

etikundervisningen över lag behöver utvecklas. Den etikundervisning som sker idag är allt 

som oftast värdegrundsbaserad vilket inte skapar något utrymme för den andra etiken, den 

som gör eleverna till reflekterande individer. Vidare är den undervisning som sker, baserad på 

gamla stereotypa upplägg som inte riktigt får med sig eleverna.  

 

Att införliva sociala medier i etikundervisningen är fördelaktigt då det dels är vardagsnära, 

dels rymmer ett etiskt spektrum på två olika plan. Eleverna påverkas av det som sker i deras 

vardag vilket de sedan tar med sig i skolan (Dunkels, 2016: 23). På något sätt måste då detta 

få ventileras och genom förståelse samt kunskap inom skolan kanske pekpinnar om hur man 

beter sig på den digitala arenan inte behövs. Då användarprocenten bland eleverna är så pass 

hög, måste skolan ta ett större ansvar i att förmedla denna förståelse. Vad passar då bättre att 

göra detta i än i religionskunskapens etikundervisning? 

9.4 Förslag till vidare forskning 
 
Under denna tid som arbetet skrivits har två saker kommit att bli intressanta för en vidare 

forskning. Det första skulle vara att forska kring det material och de verktyg som lärare idag 

eftersträvar gällande hanteringen av sociala medier (Alexandersson & Davidsson, 2016: 50–

51). En praktisk studie som ägnar sig åt att ta fram exempel på grundläggande etik i samklang 

med sociala medier som vidare kan ge stöd åt läraren. Även lärares syn av etikundervisning 

skulle vara intressant att forska vidare om för att se om antagandena av att det oftast sker 

värdegrundsetisk undervisning stämmer. 

 

Den andra forskningsansatsen som skulle vara av intresse är att se vilken effekt på lärandet en 

etikundervisning med influenser av sociala medier skulle ge. Skulle eleverna utveckla bättre 

förståelse? Skulle lärandet bli mer omfattande? Aspekter som skulle vara av intresse att forska 

vidare kring. Avslutningsvis skulle en mer omfattande studie av samma slag som den som nu 

gjorts vara av intresse för att ytterligare fastställa det som här nu argumenterats för.  
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11. Bilagor 
 
Intervjuguide 
Bakgrundsfråga till undervisande lärare: 

- Vad har ni arbetat med gällande etik? 

___________________________________________________________________________ 

Frågor rörande etik: 

- Vad är etik? (allmän kunskap)  
  

- Har ni haft etikundervisning i skolan? (egna erfarenheter) 
- Vad har etikundervisningen handlat om? 
- Känner du att du lärt dig något från etikundervisningen? Vad? 

 
- Är det tydligt när ni har etikundervisning? (tydlighet/kunskap) 
- Inom vilket ämne har man etikundervisning? 

 
- Är undervisning i etik i skolan viktigt? Varför/Varför inte? (reflektioner) 

___________________________________________________________________________ 

Frågor rörande sociala medier: 

- Vad är sociala medier? (allmän kunskap) 
 

- Vad tycker du om sociala medier i allmänhet? (egna erfarenheter) 
- Använder du dig av sociala medier?  
- Vilka sociala medier använder du dig av? 
- Vad tycker du om dessa?  

 
- Vad är positivt med sociala medier? (reflektioner) 
- Vad är negativt med sociala medier? 
- Har du läst/sett/hört om positiva saker som hänt tack vare sociala medier? 
- Har du läst/sett/hört om negativa saker som hänt tack vare sociala medier? 

 
- Hur lär du dig om risker som finns på sociala medier? (riskhantering) 
- Hur hanterar du risker som finns på sociala medier? Blockar? Anonym? Kontrollerar? 

___________________________________________________________________________ 

Avslutande frågor rörande båda delarna: 

- Vilket innehåll skulle du vilja ha på etiklektioner? (visioner) 
- Hur skulle du vilja att det lärdes ut? 
- Har etik och sociala medier något gemensamt? Ja/nej? Hur tänker du? 
- Är det viktigt att prata om sociala medier i skolan? Varför/varför inte? Vilka delar? 

 

Bilaga 1 
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Information om en studie om Sociala medier och Etik i skolan 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 

Jag heter Johanna Holm och går just nu min sista termin som lärarstudent på 
grundlärarprogrammet inriktning 4–6 på Högskolan Dalarna. Under denna termin genomför 
jag en studie, så kallat examensarbete, där jag valt att undersöka sociala medier och etik i 
skolan.  Syftet är att ta reda på vad elever tycker om sociala medier, dess för och nackdelar, 
samt hur de upplever etikundervisningen i skolan.  Fokus kommer ligga på vad eleverna 
tycker är viktigt inom de båda delarna.  
 
I studien kommer jag att intervjua två till tre elever i klassen och intervjuerna kommer ske 
enskilt. Detta för att eleven ska känna sig så trygg som möjligt, utan eventuell påverkan eller 
press från andra. Vilka som blir intervjuade sker genom lottning vilket innebär att det är 
slumpen som avgör. 
 
Intervjuerna kommer som längst att ta en timme och allting spelas in för att sedan 
transkriberas (skrivas av på papper). Intervjuerna kommer i första hand att ske i vecka 40 
under skoltid. Alternativt kommer intervjuerna läggas även i början av vecka 41 beroende på 
lovdagar, sjukdom eller liknande. Det inspelade materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och enbart användas i vetenskapligt syfte. Endast jag och min handledare 
kommer ha tillgång till att se materialet. Deltagares namn, skola eller kommun kommer att 
avidentifieras (ni blir anonyma). 
 
Som deltagare är det viktigt att veta att jag inte är ute efter att ta reda på vad just du kan ha 
upplevt för obehagliga eller hemska saker på sociala medier utan mer hur du tänker kring de 
risker och baksidor som kan finnas och vad det skulle kunna ge för konsekvenser.   
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att behöva förklara varför. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna. 
 
Ytterligare upplysningar (vill du veta mer) lämnas till nedanstående ansvariga. 
Student 
Johanna Holm 
Tel: 070-6619870 
Mail: v14jholm@du.se 

Handledare 
Göran Morén 
Tel: 023-778277 
Mail: gmo@du.se

Jag vill delta i studien  Jag vill inte delta i studien  

 
Namn: ____________________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn: ______________________________ 
 
Ort och Datum: _____________________________________ 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

  

Projekttitel:   
Student/studenter:  
Handledare:          
 Ja  Tveksamt  Nej  

  

1  

  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?   

      

  

2  

  

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

      

  

3  

  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?   

      

  

4  

  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt?  

      

  

5  

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  

      

  

6  

  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?  

      

  

7  

 
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?  

      

  

8  

  

  

Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 
avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).  
  

      

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27  
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11.1 Begreppsförklaring  
 
Sociala Medier: Webbplatser eller mobila appar där människor möts för att 

samtala, dela med sig och diskutera om allt.  
 
Appar: Även kallat applikationer. Laddas ner via mobiler eller surfplattor. 

Olika sorters mötesplatser där man kan dela bilder, chatta, skriva 
texter och kommentera. Appar kan göras privata eller vara 
offentliga. I de flesta appar kan man antingen likea, hjärta, tumma 
upp eller gilla vad andra lägger ut.  

 
Filter: Filter är tillägg som bland annat ändrar kontraster och 

ljussättning. Det kan även förvränga en persons utseende och ge 
personen som tar bilden olika accessoarer så som hattar, 
glasögon, hundöron eller liknande.  

 
Hashtag: Skrivs med symbolen ”#” följt av en sammanhängande mening 

eller ett ord. Detta används för att samla och strukturera upp 
likartade bilder/texter under en och samma kategori i ett större 
användarflöde. 

 
Facebook: Sida och app där man kan skriva, lägga ut bilder, chatta och få 

information. 
 
Instagram: App där man lägger ut bilder som andra kan gilla. Oftast skrivs en 

liten text till och man använder sig vanligen utav #hashtags. 
 
Musical.ly: App där man kan spela in en kortare video till en låt och sedan 

lägga ut.  
 
Snapchat: App där man kan skicka tidsbegränsande bilder till sina kompisar. 

Bilderna kan förvrängas med olika sorters filter.  
 
Youtube: Sida och app med videomaterial. Man kan titta på videos samt 

lägga upp egna. Man kan prenumerera på andra och det är även 
här som så kallade Youtubers figurerar.  

 
 
 
 
 
 
 


