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Abstract 
The purpose of the study is to explore how social media can be used as a forum to 

discuss politics and also how young people use critical reflection to evaluate the 

information available on social media. To achieve the purpose, a qualitative research is 

used. The empirical data is collected through semi-structured interviews with six high 

school students who voted in the Swedish parliamentary elections in/of 2014. The 

empirical data were then analyzed based on previous research on social media, and the 

school's mission to foster individuals who think critically. The analysis is also based on 

the theory of deliberative democracy model. The study shows that social media can be 

used as a platform for political discussions but it is in a large extent characterized by 

mudslinging between the sides for and against the various political elements. The 

survey also shows that the interviewed students do not understand the implications of 

source criticism. Instead they use critical thinking to determine what is a good or a bad 

source. The study shows that the deliberative democracy model cannot be applied to 

social media in its present form, but should be seen as an ideal image of how a 

deliberative democracy should work. 
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1 Introduktion 
Under 2014 präglades mycket av sociala medier av politik, både inför 

Europaparlamentsvalet i maj och inför riksdagsvalet i september, många menade att 

sociala medier var den nya plattformen för politisk diskussion. ”Årets val avgörs i de 

sociala medierna” skrev journalisten Emanuel Karlsten i en debattartikel i Dagens 

Nyheter i januari 2014 (Karlsten, 2014 dn.se). Han förutsåg ett smutsigt valår där 

smutskastning skulle ske i mängder och att det inte bara är politiker som kommer ha 

makt, utan även inofficiella makthavare. I dagens sociala medier kan Tweets och 

Facebookuppdateringar få enorm spridning utan någon som helst sanningshalt och 

Karlsten oroade sig för att ett sådant inlägg kan påverka någon att slutligen ta ställning. 

Han menar att våra känslor för berörande historier som figurerar på internet kommer 

spela så stor roll att det faktiskt kan avgöra valet (Karlsten, 2014).  

 

När jag läste artikeln skapades idén för den här uppsatsen. Jag började fundera över 

huruvida det blev som Karlsten menade och kunde inte låta bli att granska mitt eget 

Facebook- och Twitterflöde och mycket riktigt bestod mycket av den politiska 

diskussionen av just smutskastning mellan olika politiska läger. Men tanken stannade 

inte där, det fanns även en annan sida där många intressanta meningar fick plats av 

vanliga människor. Det väckte ett intresse i att utforma en undersökning kring hur 

sociala medier kan användas för att tala politik. Jag valde att undersöka ämnet ur ett 

deliberativt perspektiv då det är just samtal som pågår på sociala medier.    

 

Alla var dock inte lika övertygade som Karlsten (2014) om sociala mediers relevans för 

valets resultat. Medieforskarna Grusell och Hast skrev istället i Svenska Dagbladet 

(2014) att det är utopi att tro att sociala medier har sådan stor betydelse och menar att 

väljarna visserligen finns på sociala medier men att väldigt få vill prata politik där. Trots 

att det finns goda skäl att tro att internet kan bli en mötesplats för politiska diskussioner 

menar forskarna att det inte bidrar till ett ökat politiskt intresse.  
 

Principen för sociala medier är att dela och delta. Men vad vi ser i dag är att det är få som är 

politiskt aktiva på sociala medier. På nätet umgås man med sina vänner och för att synas – 

inte primärt för att prata om politik eller med politiker. 

 (Grusell & Hast, 2014 svd.se) 



  
 

2 

 

Även Gustafsson (2012) menar att tron om att sociala medier bidrar till en ny politisk 

arena är felaktig. Det politiska intresset på sociala medier ser precis ut som i övriga 

samhället och bestäms av strukturer som kön, klasstillhörighet och utbildningsgrad. 

Dock visar en efteranalys av valet att Facebook faktiskt var den mest använda 

informationskanalen av unga inför valet förra året. Mediavision.se uppger att bland 

förstagångsväljare förlitade sig sex av tio ungdomar på information de fått från 

Facebook (Mediavision.se, 2014). 

 

Det råder alltså en viss oenighet om hur pass mycket sociala medier faktiskt bidrar till 

en politisk diskussion och hur mycket det påverkar väljarna. Dock är det klart att sociala 

medier har en ökad betydelse och att politiker i allt större utsträckning använder sig av 

det för att sprida sina budskap. Dessutom visar Mediavisions (2014) undersökning att 

Facebook var den mest använda informationskanalen inför valet, vilket fick mig att, i 

den här uppsatsen, fokusera på ungdomar. Enligt forskning är det även unga som i 

större utsträckning deltar i den politiska diskussionen på internet (Gustafsson & 

Höglund 2011). Att undersöka unga, som traditionellt sett är mer mottagliga för ny 

information (Gripsrud, 2008) ger den här studien ett ytterligare ett perspektiv.  Då 

internet bidrar till ett informationsflöde som i stort sett är oändligt skapar det ett krav på 

mottagaren att ha en förmåga att granska materialet och vara källkritiska. Som blivande 

samhällskunskapslärare finner jag den här vinkeln intressant då stor del av 

undervisningen handlar om att undervisa ungdomar för att bli kritiskt tänkande individer 

men hur fungerar den undervisningen och hur uppfattar eleverna vikten av källkritik när 

de rör sig inom sociala medier? De frågorna skapade grundidén till den här uppsatsen.  

 

I de senaste styrdokumenten från 2011 har källkritik en central roll av riktlinjerna för 

skolan, att undervisa om källkritik beskrivs bland annat som ett av skolans 

grundläggande uppdrag i inledningen av Läroplan, examensmål, och gymnasie-

gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: 

 
  



  
 

3 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.  

 (Skolverket, 2011 s.7) 

 

Skolan har alltså en roll i sitt grundläggande uppdrag att forma medborgare som kritiskt 

tänkande individer vilket fick mig att fundera på hur den undervisningen fungerar och 

hur unga använder sig av sina kunskaper vid inhämtning av politisk information på 

sociala medier. Backman Löfgren (2012) har skrivit en avhandling om hur 

gymnasieelever arbetar med digitala källor inom historieundervisningen och det visade 

sig att elever tenderar att ha bra koll på de källkritiska principerna i teorin men svårt att 

applicera dem i praktiken. Den här studien kommer alltså att handla om hur unga 

använder sociala medier och deras förmågor i att tänka kritiskt i deras användning av 

sociala medier kopplat till deliberativ demokratiteori och skolans läroplan. Utifrån dessa 

premisser presenterar jag mitt syfte nedan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur sociala medier kan användas som ett forum för att 

samtala om politik samt hur unga använder kritisk reflektion för att värdera information 

som finns tillgänglig på sociala medier.  

 

1. Hur kan sociala medier ses som ett forum för det deliberativa samtalet? 

2. Hur överensstämmer skolans undervisning kring källkritik och kritiskt tänkande 

med skolans uppdrag att forma ideala samhällsmedborgare enligt deliberativ 

demokratiteori? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande. Inledningsvis följer en introduktion där 

studiens syfte och frågeställningar presenteras. Därefter följer två kapitel som behandlar 

tidigare forskning om dels sociala medier och dels källkritikens roll i undervisningen. 

Utifrån detta utvecklas studiens problem i kapitel 4. De två kapitlen om tidigare 

forskning utgör tillsammans med teoriavsnittet om deliberativ demokratiteori studiens 
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teoretiska ramverk. I kapitel 6 presenteras studiens metodval och därefter följer empiri, 

ett kapitel där empirin analyseras och diskuteras och till sist en avslutning. 
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2 Sociala medier 
Gustafsson och Höglund definierar sociala medier enligt följande: ”Med sociala medier 

avses kommunikationstjänster som på något sätt innehåller en social faktor: man delar 

med sig av information till kontakter i ett socialt nätverk via en webbaserad tjänst” 

(Gustafsson & Höglund, 2011 s.511). Sociala medier skiljer sig alltså från traditionella 

medier på ett sett där innehållet produceras av många till många, istället från av få till 

många och på så sett blir också skillnaden mellan producent och konsument mindre 

tydligt (Gustafsson & Höglund, 2011). Begreppet sociala medier härstammar från de 

sociala nätverkssajter som kom som en följd av ökad tillgång till höghastighetsinternet, 

till exempel MySpace från år 2003 och Facebook 2004 (Kaplan & Haenlein, 2009). 

Hadenius m.fl. (2011) betonar också att det finns en viss likhet mellan sociala medier, 

som Facebook, och traditionella medier då nyheter kan få snabb spridning och 

mobiliseras.  

 

Idag talas det om två internetkulturer som delas in efter användarmönster. Den ena 

kännetecknas av en envägskommunikation för informationsinhämtning, som att söka 

information, betala räkningar och skriva mejl. Denna kultur brukar benämnas som 

mejlkulturen. Den andra kulturen kallas istället messengerkulturen som utmärks av en 

tvåvägskommunikation där användare både producerar och konsumerar information 

samtidigt.  Dessa två kulturer gör att det uppstår en asymmetri då messengerkulturen 

behärskar båda kulturer medan mejlkulturen endast rör sig inom sin egen (Selg, 2009). 

  
2.1 Ungas användning av sociala medier 

Sverige är ett av de länderna med högst tillgång till internet i hela världen och internet-

spridningen har inte avstannat än men däremot har kurvan planat ut under de senaste 

åren. Tillsammans med Island, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna toppar 

Sverige listan över internetanvändningen i världen med hela 90 procent användare i 

befolkningen (Findahl, 2014). Vid en undersökning, genomförd 2014 visar det sig att 

åldrarna 16-25 år är de åldrarna som använder internet i genomsnittlig tid allra mest. 

Även tillgången till mobilt internet har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Statens 

medieråd (2015) använder 17-18-åringar sin mobiltelefon mer än tre timmar per dag. 
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Användningen av sociala medier fortsätter också öka och under 2014 låg användningen 

på 72 procent bland medborgare från 12 år och uppåt, en ökning på över 30 procent 

under en femårsperiod. Även här spelar åldern stor roll i hur pass aktiv man är. Findahls 

undersökning visar att ju yngre man är desto vanligare är det att man är aktiv att 

kommunicera och besöka sociala medier. Facebook är det mest populära nätverket då 

hela 80 procent av befolkningen i åldrarna 16-25 år besöker sidan dagligen. Även 

Instagram och Twitter är populära bland användarna men nästan alla som besöker de 

nätverken har också ett konto på Facebook. Instagram används i större grad av unga 

kvinnor (62 procent) än unga män (45 procent) (Findahl, 2014 s.29-30). Sedan 2012 har 

internet gått om TV som den viktigaste informationskällan (Findahl, 2014 s.37).  

 
2.2 Sociala medier och demokrati  

Gustafsson (2012) har forskat på huruvida sociala medier bidrar till ökat och mer 

jämlikt politiskt deltagande i Sverige. Han menar att en vanlig uppfattning är att den 

politiska diskussionen med hjälp av sociala medier kan spridas till lägre utbildade och 

andra grupper i samhället som traditionellt sätt ägnar sig mindre åt ett politiskt intresse. 

Gustafssons avhandling visar dock att så inte är fallet och håller fast vid att politiskt 

intresse grundar sig i sociala strukturer som klass, kön och utbildning snarare än 

tekniken som används för att uttrycka eller ta del av åsikter. Det politiska deltagandet 

blir alltså inte mer jämlikt av ett aktivt användande av sociala medier utan klimatet 

liknar samhället i stort där inflytelserika människor har möjlighet att påverka i större 

utsträckning än den ”vanliga människan” (Gustafsson, 2012).  

 

Gustafsson har också, tillsammans med Höglund (2011), undersökt användningen av 

sociala medier och politiskt deltagande. De konstaterar att den unga internet-

generationen tenderar att vara mer politiskt aktiv i sociala medier än den äldre 

generationen. Detta trots att äldre tenderar att ha högre utbildning vilka annars beskrivs 

vara de som är mest politiskt aktiva, ”För varje typ av politisk handling utförd i sociala 

medier slår den yngsta generationen såväl äldre medborgare som sociala 

medieranvändare i samtliga ålderskategorier […]” (Gustafsson & Höglund, 2011 s.522). 

De poängterar dock att det inte handlar om att unga generellt sett är mer politiskt aktiva 

utan att unga kanaliserar det till sociala medier.  
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Diagrammet nedan visar hur befolkningen själva tror att internet kommer påverka 

demokratin. Befolkningen var likt Gustafsson (2012) samt Grusell och Hast (2014) till 

en början skeptiska till att internet skulle fördjupa demokratin i den mån att det skulle 

bli lättare för människor att förstå politik, att få sina åsikter hörda eller påverka 

regeringen. Men med fler internetanvändare blev också befolkningen mer positiva och 

den yngre ålderskategorin är extra positiva till mediernas förmåga att fördjupa 

demokratin. Dock har andelen som tror att människor ska få mer makt minskat från 

2011 (Findahl, 2014 s.62). Det visar sig också att unga i större utsträckning söker 

politisk information på internet samt har större tilltro till informationen.  

 
Figur 1 Andel människor som tror att internet påverkar demokratin (Findahl, 2014 s.61) 

 

Holt m.fl. har undersökt relationen mellan mediekonsumtion och politiskt deltagande 

och motivation. Det har länge funnits en politisk ojämlikhet mellan olika åldersgrupper, 

bland annat valdeltagandet är generellt sett lägre bland yngre i de flesta demokratiska 

länder. En del forskare har menat att medieanvändning kan bryta mot normer som att 

äldre skulle ha större politiskt kunskap och intresse (Holt m.fl., 2013). Författarna 

skriver att man av tidigare forskning kan dra slutsatsen att det inte går att se några 

universella effekter av medieanvändning på politiskt engagemang på alla medborgar-

grupper. Relationen beror på faktorer som hur media används eller vad motiven till 

användningen är. I sin studie undersöker de relationen mellan medieanvändning och 

engagemang, och då främst de två motivationskomponenterna intresse och delaktighet. 
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Resultaten bekräftar tidigare forskning om att politiskt intresse ökar med åldern och att 

användningen av sociala medier är vanligare bland unga, med vissa undantag som att 

läsa och skriva politiska bloggar. Studien visar också att unga ägnar mer tid till att 

inhämta politisk information på sociala medier medan äldre ägnar sig till mer 

traditionella medier. Holt m.fl. skriver också att när det politiska intresset ökar på 

sociala medier ökar det också ”offline”, alltså det intresset i övriga samhället. Den 

viktigaste slutsatsen av studien är att sociala medier har en lika positiv effekt för det 

politiska intresset, både på och utanför internet som traditionella medier har.  

 
Att använda sociala medier för politiska syften har en positiv inverkan på det politiska 

intresset och offline politiskt deltagande på ett liknande sätt som att uppmärksamma 

politiska nyheter i traditionella nyhetsmedier har.  

 (Holt m.fl., 2013 s.31)  
 

Wadbring och Ödmark (2014) har undersökt vad som får viral spridning i sociala 

medier. Deras studie visar att politiken dominerade sociala medier under 2014 vilket 

delvis förklaras av att det var ett så kallat Supervalår, där svenskarna fick rösta till både 

Europaparlamentet och riksdagen, kommun och landsting. De skriver också att 

artiklarna som sprids ofta innehåller kopplingar till ett politiskt parti och kanske extra 

intressant, ofta i negativa sammanhang. De nämner att Sverigedemokraterna var det 

parti som dominerade sociala nyhetsflödet på Facebook och Twitter.  

 
I ungefär en fjärdedel av nyheterna nämndes ett politiskt parti, en partiledare eller ett 

politiskt ungdomsförbund. I de flesta fall där politiska partier nämndes var det i ett 

huvudsakligen negativt sammanhang. 

 (Wadbring & Ödmark, 2014 s.42) 

 

Wadbring & Ödmark (2014) skriver också att det inte bara är när man trycker på ”dela-

knappen” en artikel får viral spridning. Det räknas även in när någon kommenterar eller 

”gillar”, i mätningarna ingår alltså all form av interaktivitet artikeln får. Artiklarna som 

sprids tenderar att vara av kontroversiell karaktär samt vara föremål för debatt och 

diskussion. I mätningarna ingår inte bara nyhetsartiklar utan även debattartiklar och 

krönikor som publicerats på nyhetssajter. Om man jämför med fyra år tidigare, inför 

valet 2010 var inte Facebook eller ens internet lika viktigt för väljarna. Hälften av 

förstagångsväljare uppgav då i en undersökning att de visserligen någon gång hade tagit 
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del av information av valet på Facebook men den största informationskällan uppgavs då 

vara ”tryckt partiinformation” (Asp, 2011). 
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3 Kritiskt tänkande – en del av läroplanen 

3.1 Kritiskt tänkande – vad är det och varför är det viktigt? 

Hultén och Hultman (2007) beskriver kritiskt tänkande som ett förhållningssätt där man 

ständigt bör sträva efter en ny och bättre lösning. ”Det kritiska tänkandet som metod 

eller förhållningssätt utgår ifrån att våra kunskaper och levnadsvillkor är hypotetiska 

(dvs. möjliga att både förändra och förbättra)” (Hultén & Hultman, 2007 s.16). Genom 

att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt kan man alltså fördjupa sina kunskaper 

vid inlärning. Kritiskt tänkande brukar innefatta ett granskande element där det ingår 

färdigheter som att kunna analysera, dra slutsatser och bedöma innehålls trovärdighet 

(Hjort, 2014).  

 

Kritiskt tänkande innehar, eller åtminstone ska ha, en central roll i all form av 

utbildning. På högre utbildning förväntas studenten kunna söka efter och ta ställning till 

en oändlig mängd kunskap, något grund- och gymnasieskolan ska förbereda eleven 

inför. Hultén och Hultman (2007) skriver att en allt mer kreativ informationshantering 

är möjlig som en följd av det utvecklade mediesamhället men att det också innebär ett 

större och mer aktivt ansvar.  

 

3.2 Kritiskt tänkande i läroplanen 

Att undervisa barn och ungdomar till att bli kritiskt tänkande och reflekterande individer 

är ett av skolans fundamentala samhällsuppdrag. Vi lever i ett snabbt föränderligt 

medielandskap och vikten av att lära sig granska källor är grundläggande för att fostra 

fullvärdiga medborgare. De nya styrdokumenten från 2011 lyfter fram hur viktigt det är 

att hjälpa eleverna att närma sig ett vetenskapligt förhållningssätt till information, redan 

från grundskolans tidigare år. Nedan följer ett utdrag ur gymnasieskolans läroplans 

grundläggande värden och uppgifter.  

 
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.  

 (Skolverket, 2011, s.7) 
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Även under de olika högskoleförberedande programmen beskrivs att utbildningen ska 

bidra med ett kritiskt förhållningssätt och här även med ett ytterligare djup där det 

framgår att eleven ska kunna utveckla ett förhållningssätt där hen kan skilja på 

värderingar och fakta.   

 
Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är 

grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen 

ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med 

källkritisk medvetenhet. 

 (Skolverket, 2011 s.49) 

 

Långström och Virta (2011) menar att det finns ett dilemma mellan skolans 

demokratimål och att utbilda elever i kritiskt tänkande. Samhällskunskapen ska, likt 

andra ämnen, fostra demokratiska medborgare men författarna ställer sig frågan vad det 

egentligen innebär. Det finns en del normativa skillnader i antagandet om vad ett 

medborgarskap bör innebära men rent juridiskt handlar det om individens förbindelser 

med en stat. För att vara en aktiv medborgare krävs en del demokratisk kompetens, 

vilket är den uppgift bland annat skolan ansvarar för. Långström och Virta skriver att 

betoningen av den ideala medborgaren är en internationell trend i skolans styrdokument 

och att skolan traditionellt definierar en aktiv medborgare enligt de konventionella 

formerna, alltså som att rösta i val, kandidera eller aktivt kontakta myndigheter eller 

beslutsfattare vid missnöje. Att skapa dessa idealmedborgare sker genom lärande och 

socialisering.  Författarna belyser att endast vissa elever ges möjlighet att bli fullvärdiga 

medborgare, ju bättre du klarar skolsystemet desto större chans har du att uppnå 

idealbilden av en medborgare. Huruvida individen klarar att socialiseras in i skolans 

värdegrund bestäms till stor del av vilken klasstillhörighet hen har och det kulturella 

kapital som finns runt omkring. Alltså har du större chans att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt ju högre tillgång till bildning och språkkunskaper du har (Långström & 

Virta, 2011).  

 

Att samhällskunskapen syftar till att både socialisera en kommande generation 

samhällsmedborgare och att utveckla kritiskt tänkande individer kan beskrivas som två 

motstridiga uppdrag. Då fostranuppdraget är av normativ karaktär formas elever efter 
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värderingar som dominerar vårt samhälle och i grunden är resultatet av politiska åsikter 

men samtidigt ska de utveckla ett eget kritiskt förhållningssätt till vetenskap. Att skolan 

utbildar elever i kritiskt tänkande kan innebära ett hot mot demokratin då elever faktiskt 

kan ifrågasätta den, eller snarare att skolan upprätthåller en fulländad demokratisk 

värdegrund kan göra att elever inte har en chans att påverka den (Långström & Virta, 

2011).  

 

3.3 Hur fungerar den kritiska reflektionen i skolan? 

Wyndhamn (2013) har undersökt hur utbildningen i kritiskt tänkande har fungerat i 

svenskundervisningen genom att studera relationen mellan överföringen av läroplanens 

värden och träning i kritiskt tänkande hos gymnasieelever. Efter intervjuer med lärare 

och rektorer på olika gymnasieskolor blir studiens viktigaste slutsats att svenskämnet 

inte används för att undervisa i kritiskt tänkande. Det skiljer sig dock lite mellan olika 

program där de studieförberedande programmen innefattar aningen mer kritisk 

reflektion. Hon förklarar avsaknaden av undervisningen i kritiskt tänkande med att den 

undervisningen vanligen separeras från ämnesundervisningen och istället förpassas till 

speciella temadagar, trots läroplanens riktlinjer om att källkritik ska genomsyra all 

undervisning. Tecken på detta visar sig redan när lärarna i studien tillfrågades om 

medverkan och de var skeptiska då de först inte såg relevansen för deras ämne. Något 

som Wyndhamn ser som en följd av den historiska idén av att skilja 

undervisningsuppdrag och fostransuppdrag åt. Hon menar dock att fostran ändå alltid 

sker, men kanske inte medvetet. Värdegrunden handlar istället, enligt Wyndhamn, om 

att vidmakthålla den hierarki som finns mellan lärare och elever och att den nästintill 

endast aktualiseras när en elev betett sig illa. Studien visar också att skolan fortfarande i 

stor utsträckning handlar om att reproducera kunskap (Wyndhamn, 2013). 

 

Hjelmér (2012) uppmärksammar skillnaden mellan olika gymnasieprogram i sin 

doktorsavhandling där hon jämför demokratifostran mellan barn- och fritidsprogrammet 

och det naturvetenskapliga programmet. Forskningen visar att eleverna på det 

studieförberedande programmet fick undervisning om kritiskt tänkande på en djupare 

nivå än de på det yrkesförberedande, likt Wyndhamns (2013) resultat. Dock visade 

Hjelmérs (2012) studie att en diskussion om kritisk reflektion faktiskt var vanligt 

förekommande på båda programmen om än att den nästintill endast berörde 



  
 

 13 

vetenskaplig granskning av fakta och saknade reflektioner om samhället i stort. Att det 

skiljde sig så mellan programmen förklaras av att det är två program med olika köns- 

och maktstrukturer.  

 

Även Backman Löfgren (2012) har behandlat ämnet i en avhandling. Genom 

observationer har hon undersökt hur gymnasielever arbetar med digitala källor inom 

historieundervisningen. Eleverna i studien fick uppgift att söka och använda sig av 

information från olika givna, skolanpassade primärkällor. Eleverna klarade uppgiften 

bra och använde sig av arkiven istället för sökmotorer på internet. Men studien visar 

också att eleverna har svårt att använda sina teoretiska kunskaper om kritiskt tänkande i 

praktiken. Hon visar ett exempel där en elev praktiskt reflekterar över källans 

trovärdighet och förhåller sig kritisk men sen ändå använder materialet i den uppgift han 

skriver.  

 
De här källorna är subjektiva sekundära berättande källor. Författaren återberättar fakta och 

de har även lagt in sin egen åsikt. Man bör vara mycket kritisk till de här källorna och 

jämföra informationen med andra källor. Författaren kan ha vinklat uppgifterna och för att 

förmedla ett visst budskap […].  

 (Backman Löfgren, 2012 s.145)1 

 

Trots att det uttryckligen står i läroplanen att skolan har ett uppdrag att utbilda eleverna 

till kritiska medborgare visar det sig i Alexanderssons och Davidssons undersökning 

Eleverna och internet 2014 att endast var fjärde elev på högstadiet menar att de fått 

undervisning i att handskas med medier. Alexandersson och Davidsson ställer sig då 

frågan hur skolan säkerställer att undervisningen är likvärdig när så många elever säger 

sig aldrig hör ett samtal om källkritik. Studien visar att elever med tillgång till egen 

dator i skolan i större utsträckning får undervisning i ämnet men den skillnaden är 

marginell (Alexandersson & Davidsson, 2014).  

 
Att så mycket som var femte högstadieelev som har en egen dator i skolan aldrig fört ett 

samtal kring hur de ska hantera internet är skrämmande. Kanske är det så att skolan lever i 

tron att elever inte behöver ha sådana samtal, eftersom de är så goda användare av datorer 

och internet. 

 (Alexandersson & Davidsson, 2014 s.31) 

                                                
1 Citat av elev i Backman Löfgrens studie Att digitalisera det förflutna (2012, s.145) 
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4 Problematisering utifrån sociala medier och kritiskt 

tänkande 
Jag har, i tidigare kapitel, behandlat forskning kring dels sociala medier och dess 

betydelse för unga och demokratin och dels kritiskt tänkande och källkritik och hur det 

fungerar i skolan. Jag kommer nu att sammanfatta de båda kapitlen och plocka ut det 

väsentliga som jag direkt vill koppla till min undersökning. Utifrån detta är mina 

frågeställningar skapade.  

 

Forskning från Stiftelsen för internetinfrastruktur (Findahl, 2014) visar att unga 

personer använder sociala medier i större utsträckning än äldre, man brukar tala om att 

de tillhör den så kallade messengerkulturen. Selg (2009) menar att det finns en 

asymmetri mellan den och den andra kulturen, meljkulturen, som generellt innefattar en 

äldre åldersgrupp. Internet har på senare år gått om TV som den främsta informations-

källan och det finns delade meningar om hur detta faktiskt påverkar människors 

politiska engagemang. Gustafsson (2012) menar att sociala medier inte påverkar 

människor till att bli mer politiskt aktiva utan att intresset i sociala medier ser ut som i 

övriga samhället och styrs av kön, utbildning och social klasstillhörighet. Det resultatet 

skiljer sig mot Holt m.fl. som har studerat politiskt deltagande och motivation och 

menar att sociala medier kan, i samma mån som traditionella medier, påverka 

människor till att bli politiskt aktiva. Det Holt m.fl. (2013) säger är att faktorer som 

intresse och delaktighet är motivationskomponenter till att bli mer politiskt aktiv. De 

belyser också en paradox där studien bekräftar tidigare studier som visar dels att äldre 

tenderar vara mer politiskt intresserade och dels att högre utbildade är politiskt aktiva. 

Dock visar sig deras studie att unga tenderar vara mer politiskt aktiva på internet, något 

som inte stämmer med teorin om utbildning, då äldre generellt har högre utbildning än 

unga.  

 

Hur sociala medier faktiskt påverkar unga i ett politiskt engagemang är alltså svårt att 

fastlägga men att medier påverkar är något som är säkert (Gripsrud, 2008). Wadbring 

och Ödmark (2014) skrev att det som delas ofta är känslomässigt triggande för att skapa 

just diskussion och viral spridning och av den anledningen ser jag det extra viktigt att 

studera ungas förmåga i kritiskt tänkande. I skolans styrdokument står det uttryckligen 

att lära elever att utveckla kritiskt tänkande är ett steg i att fostra demokratiska 
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medborgare (Skolverket, 2011) och jag kommer därför att undersöka hur väl den 

punkten fungerat för personerna som deltar i den här studien. Jag kommer att analysera 

detta utifrån ett demokratiperspektiv, och jag vill poängtera att jag inte gjort ett 

antagande om att sociala medier är endast negativt för elevers steg i att bli dessa 

demokratiska medborgare. Istället kommer jag att undersöka hur sociala medier är just 

ett hot eller möjlighet för demokratin, om tillgängligheten av information kan vara ett 

sätt att pröva eller utveckla ungas färdigheter. Det finns, som tidigare nämnt, de som 

menar att sociala medier är positivt för människors politiska intresse och kan öka 

deltagandet. Därför har jag valt att analysera empirin utifrån deliberativ demokratiteori 

då den i stor mån handlar om att forma preferenser, något som kan ske över sociala 

medier.  

 

Jag kommer också att diskutera den paradox Långström & Virta (2011) menar finnas i 

skolans fostransuppdrag utifrån det deliberativa idealet. Om skolans uppdrag är att 

fostra medborgare till demokratiska, deltagande individer, vilket kan ses som redan 

klara värderingar, är det då bra att öka ett kritiskt tänkande som skulle kunna innebära 

att elever ifrågasätter dessa värderingar. För att kunna svara på detta har jag formulerat 

frågeställning nummer två, Hur överensstämmer skolans undervisning kring källkritik 

och kritiskt tänkande med skolans uppdrag att forma ideala samhällsmedborgare enligt 

deliberativ demokratiteori? 

 

 

4.1 Utgångspunkt: medierna påverkar 

En utgångspunkt jag använder mig av i den här studien är att medierna påverkar 

människans preferenser. Det är främst beroende på mitt interpretivistiska och 

hermeneutiska tolkningsperspektiv men också att det är få som idag förnekar 

socialisationsprocessen. Jag tänker dock ändå kort presentera hur medier påverkar 

människan och varför jag utgår från att sociala medier påverkar unga.  

 

Gripsrud (2008) skriver att mycket av medieforskningen de senaste hundra åren har 

handlat om mediernas påverkan på publiken. Han talar visserligen främst om teorier 

kring traditionella medier men jag väljer att applicera forskningen även på sociala 

medier. Det finns en stark tro att medier kan påverka människan i både negativ och 
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positiv mening. Dock finns en diskussion om hur medier påverkar, ett sätt att se det som 

är att medier reproducerar redan rådande värderingar och normer och hur påverkade vi 

blir styrs av hur vi uppfattar världen och oss själva.  

 
Poängen är emellertid att effekterna på enskilda individer, på grupper och på samhället 

som helhet är betingande av sociala och kulturella omständigheter som till stor del ligger 

utanför själva medierna och utanför den direkta tillägnelsen av mediernas texter, ljud och 

bilder.2 

 (Gripsrud, 2008 s.57-58) 

 

 

  

                                                
2 Kursivering i original 
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5 Teoretisk referensram 

5.1 Deliberativ demokrati 

Deliberativ demokrati är en demokratimodell, vilken brukar beskrivas som att främja ett 

politiskt deltagande samt ett intresse skapat utifrån samtal. Modellen har utvecklats av 

flera tänkare men grundas huvudsakligen på principen att beslut fattas genom 

diskussion och argumentation. Ordet deliberativ syftar just till överläggande, rådslag 

eller övervägande (Einarsson, ne.se, 2015). Sedan slutet av 1980-talet har det 

deliberativa demokratiidealet vuxit fram allt mer. Deliberativ demokrati, eller också 

kallat samtalsdemokrati, innebär ett politiskt system som styrs av ett rationellt samtal. 

Genom att låta deltagarna i demokratin föra rationella samtal skapas konsensus mellan 

de olika alternativen och endast det bästa blir förverkligad. Samtalet är alltså den 

viktigaste mekanismen i demokratimodellen (Karlsson, 2004).  

 

Enligt Gutmann och Thompson (2004) är det mest fundamentala inom deliberativ 

demokrati att modellen bekräftar behovet av att rättfärdiga beslut som är fattade av 

medborgare och de valda representanterna. Lagstiftning bör uppkomma från 

överläggande men författarna säger också att inte alla beslut måste härstamma ur 

argumentation. De menar istället att deliberativ demokrati ger utrymme för många olika 

typer av beslutsfattande, om än skapade och rättfärdigare i en deliberativ process. 

Genom att kunna motivera varje beslut skapas politisk legitimitet. Deliberativ demokrati 

ses som det bästa alternativet för att skapa moralisk rättvisa, vilket i det här fallet inte 

innebär, som i många andra demokratimodeller, det alternativ med högst procent röster, 

utan rätten att ta del i styrningen av sin egen demokrati och att medborgarna inte endast 

ska behandlas som objekt för lagstiftningen. Ett annat viktigt kriterium för den 

deliberativa demokratin som Gutmann och Thompson nämner, är vikten av att den 

deliberativa processen måste vara tillgänglig för alla medborgare. För att kunna 

rättfärdiga ett beslut som rör individen måste det vara begripligt så att denne kan ta del 

av processen. På så sätt är det viktigt med offentlighet inom beslutsfattandet, både när 

det gäller medborgarens åsiktsbildande och för representanterna. Här skiljer sig den 

deliberativa modellen från Jean-Jacques Rousseaus representativa demokratimodell som 

innebär att du ska tänka över det allmänna bästa i ensamhet och sedan gå och lämna din 

röst i församlingslokalen (Gutmann & Thompson, 2004). 
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Hur den deliberativa demokratin faktiskt ska gå till praktiskt finns det delade meningar 

om och beror på hur man väljer att definiera modellen. För att göra det använder 

Karlsson (2004) tre frågor kring deliberationens förutsättningar, vilka är; vem det är som 

samtalar, hur många är det som samtalar samt var samtalet äger rum. En del 

förespråkare menar att samtliga medborgare ska ha rätt att faktiskt delta i samtalet då 

det skulle bidra till personlighetsutveckling och större politiskt engagemang. Andra 

menar dock att det är en snäv definition av deliberativ demokrati då det är ett 

ouppnåbart ideal och menar istället att en mindre krävande definition faktiskt skulle gå 

att sammanlänka med de representativa demokratier som faktiskt är mest vanligt 

förekommande idag. Karlsson menar att deliberation istället bör ses som en process som 

kan äga rum mellan medborgare, mellan representanter eller mellan medborgare och 

representanter. Här måste man dock definiera vad som anses som ett deliberativt samtal. 

Även en politisk diskussion som sker mellan representanter bör enligt Karlsson klassas 

som deliberation men på en elitnivå. En annan aspekt som diskuteras för vad som är 

ramen för deliberativ demokrati är antalet deltagare. Beroende på om man accepterar 

idén om ett indirekt deltagande i samtalet är det ytterligare applicerbart på vårt 

representativa samhälle men hur antalet deltagare ger effekter på samtalet menar 

Karlsson vara en öppen fråga. Den tredje aspekten som är aktuell för deliberativ teori är 

frågan om offentligt och privat. Det är vanligt att samtalet sker i det offentliga nämns 

som en förutsättning för deliberativ demokrati dock utesluter inte det resonemanget att 

rationella politiska samtal kan ske i hemmet (Karlsson, 2004). Utifrån dessa egenskaper 

väljer Karlsson att definiera deliberation enligt följande: ”[…] deliberation kan nu 

definieras som en process där aktörer genom kommunikation grundad på rationell 

argumentation, söker omvandla, eller forma preferenser” (Karlsson, 2004 s.220). 

 

Många förespråkare för den deliberativa demokratin grundar sina argument om idealet 

på att vi gått från ett nationellt till ett postnationellt samhälle. Nationalstaten har 

försvagats och världen har blivit allt mer global. Detta har fått konsekvenser för hur 

medborgarskapet uppfattas då vi i allt större utsträckning känner solidaritet till andra 

människor utanför vår egen nationalitet (Premfors & Roth, 2004).  

 

5.1.1 Habermas demokratiteori 

Den största tänkaren inom den deliberativa demokratimodellen var den tyska filosofen 

Jürgen Habermas. Habermas menade att idealet för demokratin är en samtalssituation 
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där all makt och intressekamp är utesluten. Idén utgår från den diskursiva tanken av att 

människors värld byggs upp av språk och kommunikation och att det därigenom skapas 

normer och värderingar (Jodal, 2004).  

 

Habermas redogör för vad som anses god samtalsdemokrati utifrån två andra normativa 

demokratimodeller, den liberala och den republikanska demokratimodellen. Han är 

kritisk till de båda modellerna men det är främst utifrån den republikanska modellen han 

har komponerat en egen modell. Habermas menar att det finns en avgörande skillnad 

mellan liberal och republikansk demokrati och att skillnaden har att göra med den 

”demokratiska processens roll” (Habermas, 1995 s.271). Enligt liberal demokrati-

uppfattning är processens roll att programmera staten efter samhälleliga, privata 

intressen. Staten beskrivs som specialiserad på att administrativt använda politisk makt 

för att uppfylla kollektiva mål. Republikansk demokratiuppfattning anser att politiken 

innefattar mer än denna funktion, nämligen en del i ett samhällsengagemang där 

individer förstår sitt beroende av varandra i egenskap av medborgare. Politiken ses som 

en spegling av människornas intressen vilket skiljer sig från den liberala uppfattningen 

som är administrativ och hierarkisk. Istället skapas en horisontell makt baserad på 

solidaritet som uppkommit genom konsensus genom förståelse och kommunikation 

(Habermas, 1995).  

 

De tre demokratimodellerna Habermas (1995) redogör för skiljer sig främst i tre 

avseenden. När det gäller synen på medborgaren, synen på rättsbegreppet samt hur den 

politiska processens natur ser ut (ibid. s.272-274). Den liberala modellen definierar 

medborgaren utifrån dennes negativa rättigheter och skyldigheter gentemot staten och 

andra människor. Genom att bevara dessa rättigheter lever denne under statens skydd 

om man håller sina egenintressen inom lagens ramar. Den republikanska modellen 

definierar istället medborgaren utifrån medborgerliga intressen, som i första hand är 

rättigheter till politiskt deltagande och kommunikation. Dessa rättigheter ses som 

positiva friheter vilket innebär att medborgarna har möjligheten att delta fritt i politiken. 

Den andra skiljelinjen är rättsbegreppet som enligt liberal uppfattning innebär 

rättsordning, att det är möjligt att i enskilda fall fastställa vilka rättigheter olika 

individer bör ha. Republikanernas uppfattning bygger istället på anatomi, 

likaberättigande och ett gemensamt liv. För det tredje skiljer sig även modellerna 

beträffande den politiska processens natur. Habermas menar att den liberala modellen är 
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en ständig kamp om positioner för att kunna utöva administrativ makt som styrs av 

marknaden. Republikansk uppfattning handlar istället om en övertygelseprocess snarare 

än en maktprocess. Målet med politiken är att nå enighet och konsensus och istället för 

att marknaden styr politiken anpassas den efter samtal.   

 

Den liberala och den liberala demokratimodellen skiljer sig alltså extra tydligt i ett 

avseende. Skillnaden utgör den administrativa makten och den kommunikativa makten. 

Habermas (1995) menar att den republikanska modellen som fokuserar på 

kommunikation har en fördel gentemot den liberala och den administrativa makten, då 

den är mer lik demokratins grundvalar: ”Den republikanska modellens fördel gentemot 

den liberala är att den håller fast vid demokratins ursprungliga innebörd: 

institutionaliseringen av ett offentligt förnuftsbruk som samfällt utövas av autonoma 

medborgare” (ibid. s.275). Dock menar han att denna bild av demokratin är allt för 

idealistisk och anser istället att den demokratiska viljebildningen härstammar från olika 

kommunikationsförutsättningar. Genom en förhandlingsprocess och överlägganden av 

olika argument ska bästa beslut komma till ytan. Habermas menar att den administrativa 

makten ändå ska utföras men att den ska underbyggas av debatt, det är då den 

deliberativa demokratin skapas. Han förkastar alltså inte den republikanska modellen 

utan ställer sig kritiskt till dess tro på människans etik. 

 

Den deliberativa modellen är beroende av mångfald inom kommunikationen och ska 

bygga på rättvisa förhandlingar (Habermas, 1995). Habermas menar, precis som många 

andra förespråkare för den deliberativa demokratin att vi är postnationella medborgare 

som genom solidaritet till personer utanför den klassiska nationalstaten ges bättre 

förutsättningar att lösa problem som det globaliserade samhället ställer oss inför 

(Premfors & Roth, 2004). Genom dessa postnationella, mångfacetterade samtal uppnås 

etisk självförståelse och starka personliga åsikter inom politiken. I en sådan demokratisk 

procedur, innefattande diskurser kring självförståelse, rättvisa och förhandlingar, kan 

legitima och förnuftiga beslut fattas. Detta bygger dock på att samtliga deltagare kan 

delta på lika premisser i samtalet då det är i samtalet medborgaren har chans att skapa 

sig en uppfattning (Habermas, 1995). Habermas ser inte människans preferenser som 

givna utan att de kan formas i deliberativa samtal (Jodal, 2004).  
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Den deliberativa politiken skall i stället betraktas som ett syndrom som vilar på ett 

nätverk av rättvist reglerade förhandlingsprocesser och olika former av argumentation – 

pragmatiska, etiska och moraliska diskurser – som var och en vilar på olika 

kommunikationsförutsättningar.  

 (Habermas, 1995 s.277)  

 

5.1.2 Kritik mot den deliberativa modellen 

Den deliberativa modellen har, likt andra demokratimodeller, kritiserats för att vara en 

idealbild. Jodal (2004) lyfter fram just den kritiken där många sett modellen som 

utopisk och orealistisk. Habermas demokratiteori bygger på att samtal slutar i det bästa 

möjliga beslutet men att det måste äga rum under vissa omständigheter. Jodal menar att 

Habermas ideal kräver att alla deltagare är beredda att lyssna på varandras argument och 

att alla människor endast är rationella där alla känslor läggs åt sidan. Dessutom kräver 

samtalet att deltagarna ska erkännas som likvärdiga och att all argumentation uppfattas 

som sann. Detta har nått en del kritik från andra deliberativa förespråkare som menar att 

det inte är möjligt att förändra deltagarnas åsikter så pass mycket att det går att nå 

konsensus i alla beslut då det inte finns något som kan uppfattas som det ”allmänna 

bästa”. Om det inte går att samtala fram beslut menar kritikerna att samtalsdemokrati 

inte fungerar som ensam demokratimodell utan måste kompletteras med andra 

tillvägagångssätt som omröstning eller förhandling. Jodal menar att han tillhör den 

grupp av deliberativa förespråkare som menar att deliberation inte innebär att samtalet 

ska utmynna i ett enhälligt beslut utan att det innebär en process där deltagare formar 

åsikter. Han skriver: ”Det innebär att jag inte betraktar deliberation som en beslutsform 

utan istället som ett ideal för bildande av åsikter” (Jodal, 2004 s.269). Joseph 

Schumpeter är ett exempel på en tänkare som var skeptisk till medborgares förmåga att 

delta i politiken. Han tillhörde den ”realistiska” demokratisynen som dominerade efter 

andra världskriget och menade att man fick vara nöjd om medborgarna engagerade sig i 

val vart tredje år (Premfors & Roth, 2004). Schumpeter menar också att det kan vara 

farligt med ett allt för stort inflytande från medborgarna då de anses ”ointelligenta” och 

att de inte kan förstå vad som är det allmänna bästa. Han menar att medborgarnas 

inflytande istället bör minimeras och att den bör styras av experter (Reinikainen & 

Reitberger, 2004). 
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Modellen har alltså fått mycket kritik av främst liberaler men även av postmodernister 

och feminister som menar att istället för en djupare gemenskap i demokratin skulle 

politiken präglas av ännu högre elitism (Premfors & Roth, 2004). 
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6 Metod 
Syftet med studien är, som nämndes i introduktionen, att belysa hur sociala medier kan 

användas som ett forum för att samtala om politik samt hur unga använder kritisk 

reflektion för att värdera information som finns tillgänglig på sociala medier. I det här 

kapitlet kommer jag att redogöra för hur jag ska gå tillväga för att kunna uppnå det 

syftet. 

 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Huvudfokus med den här studien är att tolka resultatet, snarare än att konstatera, och 

därför har det naturliga valet varit att använda en kvalitativ forskningsstrategi. 

Kvalitativ strategi lämpar sig när man har för avsikt att svara på frågorna hur och varför 

samt syftet är att diskutera snarare än att beskriva ett fenomen (Patel & Davidson, 

2011). Strategin beskrivs ibland utifrån vad kvantitativ forskning inte är och en del 

menar att kvalitativ forskning i själva verket innefattar flera olika forskningstraditioner 

då insamlingen av data kan ske på många olika sätt (Bryman, 2011). Varje 

forskningsproblem kan menas ha behov av en egen unik variant av metod (Patel & 

Davidson, 2011). Bryman (2011) beskriver några huvudsakliga skillnader mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvalitativa forskare framställs ofta som att vara 

mer intresserade av ord än av kvantifiering, vilket denna uppsats är samt att vara mer 

involverade med deltagarna i undersökningen. Kvalitativ forskning brukar också 

beskrivas som att den anpassas och utvecklas över tid, till skillnad från kvantitativ som 

brukar anses ge en statisk bild av verkligheten (Bryman, 2011). Kvalitativ bearbetning 

handlar om att bearbeta en text i något slag, intervjumaterial, artiklar, böcker eller 

dokument (Patel & Davidson, 2011). Den kvalitativa strategin passar därför studien väl 

då den, precis som Bryman (2011) beskriver, kan anpassas och utvecklas under arbetets 

gång. 

 

Det finns olika typer av förhållningssätt till hur människan ser på kunskap, vilket kallas 

kunskapsfilosofi eller epistemologi (Patel & Davidson, 2011). De två vanligaste är ett 

positivistiskt perspektiv eller ett interpretivistiskt perspektiv. Positivister tillhör ofta en 

ontologi, eller naturfilosofi där vi förstår världen som att den är absolut sann, oavsett 

hur vi människor ser eller observerar den (Farquhar, 2012). Positivister förespråkar 

naturvetenskapliga metoder för att samla in empiri, även när det gäller studiet av den 
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sociala verkligheten och kvantitativ strategi är därför vanligast (Bryman, 2011). 

Eftersom den här studien kommer att bygga på förståelse och tolkning passar 

kunskapsuppfattningen interpretativismen bättre då den innefattar båda dessa delar. Det 

är ett tolkningsperspektiv där uppfattningen är att samhällsvetenskapens studieobjekt i 

grunden skiljer sig från naturens och därför måste studeras med en annan logik 

(Bryman, 2011). Interpretivism hänger ihop med ontologin idealism som menar att det 

är omöjligt att få någon sann eller objektiv bild av världen bortom våra subjektiva 

upplevelser och att vi upplever världen socialt konstruerad (Patel & Davidson, 2011). 

Interpretivism kan sägas vara ett samlingsnamn som inkluderar socialkonstruktivism, 

hermeneutik och fenomenologi. Perspektivet bygger på idén om att människan är en del 

av och agerar utifrån en social kontext (Farquhar, 2012) vilket också anses vara det 

vanligaste synsättet i vår tid (Larsson, 2005). Hermeneutiken står för kvalitativt 

tolkningsarbete och där forskaren är subjektiv och öppen (Patel & Davidson, 2011).  

 

6.2 Urval 

Bryman (2011) belyser brister vid beskrivningen av urvalet bland kvalitativa forskare. 

Därför ska jag försöka vara så tydligt som möjligt när jag beskriver mitt urval av 

respondenter.  

 

Då studien främst berör åldersgruppen 16-25 år, på grund av att de är de flitigaste 

användarna av sociala medier och även är den gruppen som tillhör messengerkulturen, 

var mitt val av en yngre ålderskategori given. Studien ämnar även till att diskutera hur 

undervisningen av kritiskt tänkande fungerar i skolan och av den anledningen blev det 

ett naturligt val att vända mig till gymnasieelever som både tillhör den specifika 

åldersgruppen samt har skolan färskt i minnet. För att eleverna skulle kunna reflektera 

om politik i sociala medier bestämde jag mig även för att urvalet skulle bestå av elever 

som röstade i Riksdagsvalet 2014. På så sätt kunde jag minska risken något i att 

intervjua elever som inte var intresserade av politik överhuvudtaget, vilket hade 

försvårat för analysen. 

 

Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval då jag hade kontakter på en gymnasieskola. 

Respondenterna har erbjudit sig att vara med i studien frivilligt efter att frågan ställdes 

öppet i olika klasser. Jag var medveten om att det kunde innebära att elever med särskilt 
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stort politiskt intresse ville vara med vilket även visade sig vara fallet för fyra av sex 

elever.  

 

Eleverna fick följande information om vad studien handlade om innan vi påbörjade 

intervjun: ”Studien behandlar hur unga väljare använde sig av sociala medier för att 

bestämma vad de skulle rösta på i riksdagsvalet 2014. Jag kommer också att ställa några 

frågor om skolan och vad du har lärt dig under din skolgång”. Det var alltså en kort 

beskrivning av studien för att inte avslöja handling som skulle kunna påverka hur de 

valde att svara. Intervjupersonerna är inte representativa för en population utan 

resultatet av studien visar bara hur det sett ut i det här specifika fallet och jag har inte 

heller någon ambition att generalisera resultatet. Nedan följer en presentation av 

intervjupersonerna i studien för att få en uppfattning om vilka personerna är.   

 

 Kort beskrivning Skola/program Datum Plats 

Elev 1 
Politiskt aktiv i ett riksdagspartis 
ungdomsförbund. Övertygad 
politisk åsikt.   

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program. 

2015-03-
27 Elevens skola 

Elev 2 
Politiskt intresserad och passiv 
medlem i ett riksdagspartis 
ungdomsförbund. 
Övertygad politisk åsikt.   

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program. 

2015-03-
27 Elevens skola 

Elev 3 
Politiskt intresserad. Är medlem 
i politiskt ungdomsförbund men 
vill gå ur.  
Bestämde sig i valrörelsen. 

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program. 

2015-03-
27 Elevens skola 

Elev 4 

Politiskt intresserad. Missnöjd 
med Sveriges demokratimodell 
och röstade endast för att lägga 
en röst mot 
Sverigedemokraterna. 

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program. 

2015-03-
27 Elevens skola 

Elev 5 
Inte så politiskt intresserad. 
Bestämde sig på vägen till 
vallokalen. 

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program. 

2015-04-
15 Elevens skola 

Elev 6 
Inte så politiskt intresserad. 
Bestämde sig på vägen till 
vallokalen. 

Central skola i 
svensk storstad. 
Studieförberedande 
program 

2015-04-
15 Elevens skola 

 
 
6.3 Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form. 

Intervjuer i kvalitativa undersökningar kännetecknas av att vara aningen friare än inom 

kvantitativ forskning. Forskaren vill ofta komma åt djupare kunskap vilket kan uppnås 
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genom att ställa öppnare och vidare frågor (Bryman, 2011). Jag använde mig av en 

intervjuguide som jag baserat på och utvecklad från den tidigare forskning jag läst. När 

jag utformade intervjuguiden använde jag mig av tips som ges av Bryman (2011, s.419-

428) och delade därav in intervjuguiden i olika teman som ska ge respondenten stor 

frihet i sina svar. Det första temat betar av kort, väsentlig information för att få en 

bakgrund kring eleven, sedan följer tre teman under rubrikerna Sociala medier, 

Riksdagsvalet 2014 och Källkritik i skolan. Under rubrikerna listade jag punkter som 

jag ville tala om men för att underlätta en konversation snarare än korta svar har jag 

undvikt att formulera punkterna som frågor. På så sätt är det lättare för mig att föra 

samtalet framåt utan att ställa ledande frågor. Punkterna är, som Bryman (2011) 

förespråkar, korta och öppna och förberedda på att kunna ställas i olika ordning och 

även vara öppna för följdfrågor. Jag avslutade intervjuguiden med att ställa två frågor 

som är rakt på sak. Dessa valde jag att ha med för att minimera risken att missa 

väsentlig empiri men med förhoppningar om att ämnet redan är behandlat sedan innan 

vilket visade sig ha gjorts i två av tre fall. Jag placerade dem sist för att inte ställa 

ledande frågor och förstöra för elevernas egna reflektioner.  

 

Jag valde att intervjua eleverna två och två för att eleverna skulle känna sig mer 

bekväma med att tala. Risken med att intervjua fler personer samtidigt är att de influerar 

varandra i svaren men jag bedömde att ämnet inte är allt för känsligt då de inte behövde 

tala om deras egen personliga politiska åsikt vilket visade sig vara ett bra övervägande. 

Jag upplevde istället att intervjusituationen gynnande min studie då de kom med 

ytterligare vinklar efter att fått diskutera ämnet en stund. Det bidrog också till att jag 

som intervjuare sällan behövde lägga mig i samtalet och kunde istället lyssna medan 

eleverna konverserade. Genom att försöka vara så tyst som möjligt gav jag eleverna 

utrymme för eftertänksamhet och reflektion i svaren.  

 

Intervjuerna spelades in så jag behövde inte anteckna något under intervjuernas gång. 

Bryman (2011) nämner att man som kvalitativ forskare ofta inte bara är intresserad av 

vad intervjupersonerna säger, utan också hur de säger det och att man av den 

anledningen bör kunna återgå till inspelat material för att tolka materialet, något som 

stämmer bra med min avsikt med intervjuerna. Jag såg även till att transkribera det 

empiriska materialet, direkt efter intervjuerna.  
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6.4 Analys av data 

Redan när jag presenterar resultatet av intervjuerna i kapitel 7 delar jag in materialet i 

tre teman. Dessa teman är baserade på den tidigare forskning jag läst vilka också är de 

olika temana i intervjuguiden. De tre rubrikerna jag valt för temana är Sociala medier, 

Riksdagsvalet 2014 och Källkritik i skolan. Jag har dels valt att hålla dessa tre teman för 

att det ska finnas en enkel röd tråd att följa i uppsatsen samt att de grundar sig i vad jag 

behöver för material för att kunna analysera empirin och då svara på studiens 

frågeställningar. Analyskapitlet är uppdelat efter studiens två frågeställningar och 

besvaras även därefter.   

 

6.5 Studiens trovärdighet 

För att öka kvaliteten och trovärdigheten i en undersökning brukar begrepp som 

validitet och reliabilitet diskuteras. Bryman (2011) betonar dock att det finns en del 

kritik kring användningen av dessa mått och då framförallt vid kvalitativa studier. 

Begreppen reliabilitet och validitet har utvecklats inom det kvantitativa 

forskningsområdet där målet ofta är att generalisera resultat för en hel population. Då 

denna studie är en kvalitativ studie och inte syftar till att generalisera diskuteras istället 

de alternativa begreppen för trovärdighet och kvalitet, som Bryman (2011) menar passar 

kvalitativa studier bättre. Begreppet trovärdighet består av fyra kriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmation.  

 

Tillförlitlighet i en studie kan uppnås om det säkerställts att undersökningen utförs i 

enlighet med de lagar och regler som finns samt att de som fått vara delaktiga i studien 

informeras om resultatet så att forskaren kan få en bekräftelse för om verkligheten 

uppfattats på korrekt sätt (Bryman, 2011). Överförbarhet handlar i sin tur om hur pass 

generella resultaten är, det vill säga hur lätt det går att överföra till andra miljöer. Detta 

kan uppnås om det på ett tydligt och korrekt sätt redogjorts för de detaljer som ingår i 

en kultur (Bryman, 2011). Pålitlighet innebär att en fullständig och tillförlitlig 

redogörelse av hela undersökningsprocessen görs tillgänglig (Bryman, 2011). Detta har 

i arbetet redogjorts i metodavsnittet där det beskrivits hur jag gått tillväga och hur jag 

kommit fram till resultatet. Det sista kriteriet är konfirmation och innebär att resultat 

och utförandet inte medvetet påverkats av undersökarens personliga värderingar, det ska 

alltså eftersträvas ett så objektivt arbete som möjligt (Bryman, 2011). Genom ett kritiskt 
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förhållningssätt till de källor som används samt att det använts vedertagna 

forskningsmetoder för studien hoppas jag kunna uppnå konfirmation. 

 

6.6 Forskningsetisk reflektion 

Vid vetenskaplig forskning är det upp till forskaren själv att se till att studien håller hög 

kvalitet och är moraliskt accepterad. Hög kvalitet innebär, enligt god forskningssed, att 

det är viktigt att kunna presentera studiens tillvägagångssätt på ett tydligt och 

strukturerat vis. Ett tydligt syfte bör formuleras och genom att använda en korrekt 

metod ska detta kunna besvaras. En studie som följer god forskningssed handlar bland 

annat om att vara källkritisk, tydligt strukturerad och ärlig (Vetenskapsrådet, 2011). För 

att uppnå det har jag skrivit ett så utförligt metodavsnitt där studiens tillvägagångssätt 

presenterats som möjligt. Även att det i en kvalitativ studie är svårt att skriva helt 

objektivt utan att vinkla resultat, speciellt med ett interpretivistiskt förhållningssätt är 

min ambition att presentera en ärlig och öppen studie. 

 

Då den här studien involverar människor och politik, vilket kan vara ett känsligt ämne, 

har jag lagt stor vikt vid elevernas anonymitet. Eleverna fick också veta att intervjun var 

frivillig, spelades in och att de när som helst under intervjuns gång fick möjlighet att 

avbryta samtalet. Jag berättade också att de inte behövde framföra politiskt åsikt. Detta 

är inte bara något jag anser viktigt utan också en del av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna enligt Europeiska unionens utarbetade version, nämligen rätten till 

integritet (Codex, 2014). 
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7 Empiri  
Nedan kommer jag att presentera studiens empiri utifrån tre teman,  Sociala medier, 

Riksdagsvalet 2014 och Källkritik i skolan. För att särskilja på citat från den empiriska 

undersökningen och citat från andra författare har jag kursiverat elevcitaten. 

 

7.1 Sociala medier 

Här berörs frågor som rör elevernas användande av sociala medier. Dessa handlar bland 

annat om eleverna faktiskt använder sociala medier men också om hur de använder 

dem. 

 

På frågan om de använde sociala medier svarar samtliga elever ja men det varierar hur 

mycket, hur många plattformar och till vad. ”Ja alltså grejen med iPhone är att du 

alltid är uppkopplad. Du har alltid med den och det är såhär med Snapchat, Instagram, 

Facebook, du är alltid där” (Elev 2). Att sociala medier ständigt är närvarande i deras 

omgivning är något samtliga elever stämmer in med. 

 

Vad eleverna använder sociala medier till får varierande svar. De flesta svarar att de 

använder sociala medier som ett messengerverktyg då de skriver till vänner och dylikt. 

Elev 1 använder bland annat Twitter till att sprida och ta del av politiska budskap. Även 

Elev 5 berättar att hen följer politik på Twitter, dock inte i samma utsträckning som 

Elev 1 då hen endast läser och tar del av andra twittrare och inte postar inlägg själv.  

 

Elev 4 menar att användandet av sociala medier styrs av vad andra använder sociala 

medier till då sociala medier går ut på att följa ett flöde, något som Elev 3 instämmer 

med. De beskriver också Facebook som en portal där man börjar kolla men sedan 

hamnar på någon annan sida som någon tipsat om. Det kan till exempel vara en 

tidningsartikel eller ett forum. 

 

Elev 1 och Elev 2 resonerar mycket om sociala mediers ökade betydelse i samhället och 

menar att det inte längre endast rör sig om att chatta med vänner. ”De traditionella 

medierna har ju också kommit in i den här sociala mediefunktionen” (Elev 1).  
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På frågan om eleverna tar del av det som delas och om man är selektiv i sitt 

konsumerande eller om man läser allt svarar Elev 1 att eftersom hen själv är politiskt 

aktiv och ”driver twittersidor” läser hen en hel del och delar också väldigt mycket själv. 

Hen betonar också skillnaden på Twitter och Facebook där hen ser Facebook som en 

mer privat sida där hen försöker att inte blanda in lika mycket politik. Elev 5 är också 

inne på spåret att just Twitter används i väldigt stor utsträckning till att sprida politiska 

budskap. De andra eleverna skiljer inte de sociala medierna isär när det gäller politiska 

delningar.  

 

Elev 1 menar att man inte kan läsa allt som delas, utan måste prioritera och sortera för 

att hinna med, något som skiljer sig från förr då man kanske bara hade en tidning. ”Men 

idag så har du tillgång till allt och då är man selektiv i vad man läser, både på gott och 

ont” (Elev 1).  
 

Allting läser man ju självklart inte igenom men vissa saker kollar man kanske bara 

rubriker och ingressen och sen tar man bort det för att antingen anser man att det är helt 

irrelevant, som artiklar från alternativa medier som typ Fria Tider som jag vet inte har 

någon verklig grund i det de skriver. 

 (Elev 1) 

 

Även Elev 2 instämmer med att det inte är värt att läsa något som härstammar från 

källor som Fria Tider. ”Om man är på Facebook och det är någon av mina kompisar 

som har delat en sida från Fria Tider, då skiter jag totalt i att läsa det för jag tror inte 

de har en trolig källkritik”. Elev 3 är mer inne på spåret att hen klickar på och läser 

sådant som hen inte håller med om, snarare än det hen instämmer helt med.   

 
Om politiska partier jag faktiskt har röstat på lägger upp något, då är det mindre chans att 

jag klickar på det än om man får höra att någon har gjort något uttalande från ett annat 

parti, då försöker man skapa en förståelse för vad som händer här. Det ger mig mer 

intresse i alla fall. Och man blir väl mer emotionellt laddad kanske om det är någon som 

har uttalat något som man inte tycker själv och då mer intresserad av att ta reda på mer om 

det.  

 (Elev 3) 

 

Elev 4 menar att hen blir väldigt påverkad av valrörelsen om hen tar del av politik eller 

inte och menar att det finns perioder då hen inte orkar läsa politik överhuvudtaget. Både 
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Elev 3 och Elev 4 menar också att det kan vara underhållande att läsa politiska inlägg 

om någonting de inte håller med om. Elev 6 läste det som hen uppfattar intressant och 

Elev 5 uppgav, precis som Elev 3 att hen gärna läste saker hen inte håller med om, ”Jag 

brukade läsa om SD, jag röstade ju inte på dem men jag brukade läsa det ändå” (Elev 

6).  

 

När jag frågar eleverna om de säger till och kommenterar vederbörande om källan 

känns opålitligt får jag olika svar. Elev 2, Elev 3, Elev 5 och Elev 6 säger att de inte 

brukar göra det medan Elev 1 säger att det beror på vem det är. Elev 4 uppger att hen 

brukar skriva till personen genom privata meddelanden på Facebook då hen inte vill 

skriva saker öppet. Elev 1 och Elev 2 belyser problematiken kring känslighet när det 

gäller exempelvis en släktning som delar eller skriver saker som känns opålitligt. Även 

Elev 2 menar att hen försöker undvika ”bråk” online och menar att hen skulle 

konfrontera personen i skolan, om det exempelvis handlar om en skolkamrat som delat 

något opålitligt.  

 

På frågan om eleverna själva delar något på sociala medier svarar Elev 1 ja, och Elev 2 

nej då hen inte ser någon vits med att bekanta ska bry sig om vad hen tycker. Hen 

beskriver sin politiska aktivitet som ”passiv”, trots medlemskap i ett politiskt 

ungdomsförbund. Dock belyser Elev 1, Elev 2 och Elev 5 att det är skillnad på 

Facebook och Twitter, där Twitter anses mer okej att sprida politiska åsikter på. Elev 3 

säger att hen har gjort det någon enstaka gång men beskriver inte sig själv som politiskt 

aktiv utan beskriver sitt medlemskap i ett parti som en orsak av att hen ville delta på ett 

partimöte men insåg direkt att hen inte delade de ideologiska värderingar partiet hade. 

Trots det fortsätter medlemskapet att verka i ett år vilket gör att hen faktiskt är medlem i 

ett parti vid tidpunkten för intervjun. Elev 4 är väldigt intresserad av politik och mycket 

missnöjd med Sveriges demokratimodell. Hen säger sig aldrig ha delat något politisk på 

sociala medier. Elev 5 och Elev 6 säger sig aldrig ha delat något, och har som nämnts 

inte heller något särskilt politiskt intresse samt menar att de inte kan tillräckligt om 

politiken, ”Jag känner att jag inte är tillräckligt påläst för att kunna göra det (dela) och 

jag vill inte heller” (Elev 5).  

 

Elev 3 berättar att hen har diskuterat politik i kommentarsfält på Facebook och när jag 

frågar om resultatet av diskussionen svarar hen:  
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Jag körde inte så mycket smutskastning faktiskt men jag tror mer det handlar om att man 

kanske, det är väldigt enkelt för en människa att förenkla sanningen, inklusive mig själv 

då, ”det där är så jävla fel” och så nu blir jag arg på den för varför kan den inte förstå 

rätt. Så jag tror snarare jag blev mer irriterad än fick ut något av det för jag tänkte ”hur 

tänker människor?”. Allas verklighet är den rätta för en själv liksom. 

 (Elev 3) 

 

Elev 5 och Elev 6 talar om politiska diskussioner på sociala medier i allmänhet och 

menar att det är svårt att ha givande konversationer, även om det förekommer. Istället 

tycker de sig mest se hat i kommentarsfältet och uppger att Feministiskt initiativ och 

Sverigedemokraterna är de partier som i minst utsträckning går att diskutera. 

Anledningen till det menar de beror på att det är partier som väcker mycket känslor och 

det skapar tydliga för och emot-sidor som endast skickar hat mellan varandra.  

 
Det är många åsikter och det blir en diskussion men det blir också väldigt onödigt tjafs 

och folk kommer med dåliga argument och nästan ingenting baseras på fakta. Så då 

baseras din åsikt på ingenting. Det blir ingen riktig diskussion. 

 (Elev 5) 

 

Den första intervjun skiljer sig åt från de övriga då eleverna redan från början självmant 

tar upp den vida expanderingen av sociala medier och riskerna och problemen med att 

sakna ett kritiskt tänkande. Elev 2 talar om risken med att vinklad information sprids på 

Facebook efter att Elev 1 fört in samtalet på något hen kallar ”alternativa medier” och 

ger ett exempel på den nätbaserade tidningen Fria Tider. Detta sker endast 2:15 in i 

samtalet och den enda ställda frågan har varit ”Använder ni sociala medier?”.  

 
Ja det är ju det också, massa bluffsidor och propaganda som blivit stora och är lätt att 

komma åt, men sen är det också så med Facebook, att allting sprids ju där. Att folk som 

läser en artikel på Fria tider ser ju typ alla, folk kan ju kommentera och så ser man och 

så blir man jätte, jävligt påverkad. Att shit! Nu är det, det här och det här och det här 

som händer och så tror man det själv och så delar man det på Facebook själv och då är 

man liksom med och håller på. 

 (Elev 2) 
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7.2 Riksdagsvalet 2014 

Alla sex elever menar att de diskuterar politik bland vänner i skolan, speciellt innan 

valet. Däremot ägnades inte någon lektionstid till att tala om valet. Elev 1 och Elev 2 

berättar att de inte hade något skolval men att diskussionerna gick heta utanför 

lektionstid. Ingen av eleverna hade samhällskunskap eller historia under höstterminen 

2014 och tror att det kan ha spelat roll i att valet inte fick så mycket fokus i 

undervisningen. Elev 1, Elev 2, Elev 3 och Elev 4 poängterar dock att 

samhällskunskapen tidigare terminer har tagit upp ideologier men inte konkret vad de 

olika partierna i riksdagens står för.  

 

Samtliga elever som deltog i studien röstade i riksdagsvalet 2014. Elev 4 menar att hen 

delvis röstade mot sin vilja då hans politiska ståndpunkt är att det politiska klimatet i 

Sverige är ickedemokratiskt. Sitt missnöje hade hen gärna visat genom att aktivt låta bli 

att rösta. Nu röstade hen ändå för att visa sitt missnöje mot Sverigedemokraterna, hens 

röst i riksdagsvalet var alltså en röst mot Sverigedemokraterna och inte på det partiet 

som faktiskt fick hens röst.  

 
Jag röstade lite mot min vilja. […] Jag värderar liksom politik på en lokal nivå och 

socialt, ja, vad ska man säga, jag tror mer på social politik, till exempel är jag väldigt 

mot EU och då finns det nästan ingenting att rösta på […].  

 (Elev 4) 

 

Elev 1 och Elev 2 har, som jag nämnt tidigare, en väldigt övertygad politisk åsikt. Även 

Elev 4 är övertygad men la sin röst på något som hen inte stod för. Elev 3 däremot 

bestämde sig i valrörelsen. Elev 5 och Elev 6 ändrade sig när de klev in i vallokalen och 

lade således sin röst på annat parti än planerat. Elev 5 är inne på lite samma spår som 

Elev 4 och röstade i första hand emot ett annat parti, ”Jag hade ingen aning om vad jag 

skulle rösta på, jag visste bara vilket parti jag inte ville ha med i riksdagen och dö 

röstade jag på ett annat parti för att få bort det andra” (Elev 6).  

 

När vi talar om varifrån de hämtat information kring valet svarar flera elever att 

partiledardebatterna haft stor betydelse. Elev 2 menar att hen tittat på tal och debatter 

som lagts upp på YouTube från bland annat politikerveckan i Almedalen. Elev 1 menar 

att hen aktivt tog del av politiskt information på alla medier. Elev 3 säger att han tittade 
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på väldigt många debatter och ansåg att man som aktiv i ett parti kan bli begränsad i sin 

egen miljö och därför inte tar del av annan information än den man själv vill se. Elev 2 

svarar att hen bland annat tog del av politisk information inför valet på Aftonbladet. 

”Aftonbladet, kanske inte världens bästa källa men Aftonbladet och på årsmöten3 och 

sådant” (Elev 2). Elev 5 och Elev 6 uppger att de använt sig av Aftonbladets valtester 

för att få en uppfattning av hur de stod politiskt. Elev 5 uppger också senare under 

intervjun att hen röstat likt sina föräldrar och att hen var uppväxt med en politisk åsikt i 

hemmet.  

 

7.3 Källkritik i skolan 

Samtliga elever upplever att skolan arbetar aktivt med att undervisa om källkritik. Elev 

2 berättar att de måste referera och skriva källhänvisningar i samtliga uppgifter som 

lämnas in samt att de ofta diskuterar kritiskt tänkande under lektionstid.  

 
Jag kommer ihåg i åttan, nian, då var det ingenting om källkritik. Alltså vi kunde hämta 

uppgifter från Wikipedia men när vi började ettan på vår första samhällskunskapslektion så 

fick vi lära oss att vem som helst kan gå in och ändra på Wikipedia. Och sen dess har det 

öppnat upp ett perspektiv, det är därför när jag ser på Facebook att folk håller på att dela 

Fria Tider, alltså det är bara såhär ”vad är det för fel på dig?”. 

 (Elev 2) 

 

Samtliga elever resonerar som eleven ovan. De menar att första året på gymnasiet gav 

dem ett annat tänk när det kommer till att läsa information på internet. Elev 1 använder 

sig av kritiskt tänkande när hen sprider politiska texter på Twitter och menar att hen 

alltid kollar och stämmer av källan oavsett politiskt färg, hen menar att hen alltid 

bedömer trovärdigheten i redaktionen.  

 

Elev 5 och Elev 6 uppger att olika ämnen lägger olika mycket vikt på att reflektera över 

källorna och att de nu i årskurs tre gör många egna undersökningar vilket, enligt dem, 

gör att kritiskt tänkande inte behövs.  

 
 

                                                
3 Eleven syftar på de årsmöten som hör till det politiska ungdomsförbund hon är medlem i. 
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Men jag tror de flesta uppgifterna vi har gjort här i trean är på vår egen hand, att vi själva 

ska gå ut och hitta, intervjua folk, som gymnasiearbetet, vissa har enkäter och vissa har 

intervjuer. Man kan inte göra källkritik på det. 

 (Elev 6) 

 

Elev 4 beskriver introduktionen av källkritik i undervisningen som att det blev en helt 

ny värld och att det varit det viktigaste hen lärt sig under gymnasiet. Även Elev 3 menar 

att hen fått ut mycket av den undervisningen och att den vävs in i nästintill alla ämnen 

men ingen av dem har arbetat med det tidigare i skolgången. Elev 3 poängterar också att 

de varit den sista årskull som gått ut grundskolan inom den gamla läroplanen, Lpo94.  

 

Elev 5 menar att hen har lärt sig använda sitt kritiska tänkande i det vardagliga livet och 

att hen nu mer är extra kritisk när hen läser på bland annat Twitter, ”På Tumbler och 

Twitter är det jättemycket politik och om man läser någonting som låter jättelöjligt 

märker man ju att man måste göra en bakgrundsundersökning på det folk skriver” (Elev 

6).  

 

Elev 1 och Elev 2 diskuterar vidare att undervisning om källkritik borde introduceras 

tidigare i skolan. Elev 2 menar till och med att valresultatet hade sett annorlunda ut om 

man introducerar kritiskt tänkande tidigare i samhället.  

 
Jag skulle vilja hävda att exempelvis mycket av valen som görs, särskilt på partier som 

Sverigedemokraterna och exempelvis Feministiskt initiativ, som är väldigt populistiska och 

radikala i många avseenden inte hade gjorts. Dom gjordes alltså på grund av okunskap och 

mycket av det tror jag har att göra med att man inte tidigare har arbetat med källkritik och 

det är kopplat till vad man brukar prata om ”flumskolan”.  

 (Elev 1) 

 

Elev 2 menar att en orsak till att källkritik inte togs upp på högstadiet kan ha varit att de 

inte hade några egna datorer.  

 
Vi hade inget WiFi i skolan. Vi hade strängt mobilförbud. Vi hade typ aldrig inlämningar, 

utan prov. Vi satt alltid med böcker på lektionerna och olika instuderingsfrågor och jag 

tror det har lätt till att de på något sätt inte har behövt kräva källkritik av oss. 

 (Elev 2)  
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Den sista frågan jag ställde var om eleverna hade något minne av att läraren hade nämnt 

sociala medier i samband med undervisning kring källkritik (se bilaga 1). Elev 1 och 

Elev 2 uppger att samhällskunskapsläraren hade gjort det och var jätteduktig på ”det här 

med trovärdiga källor” (Elev 2). Elev 3 och Elev 4 har inget minne av att det hade 

gjorts men ansåg att det hade sett som en självklarhet när man talar om källkritik. Elev 5 

och Elev 6 berättar att deras lärare har varit väldigt tydlig i att man inte kan tro på allt 

man läser på Facebook. 
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8 Analys  
För att kunna uppnå studiens syfte ställde jag inledningsvis upp två frågeställningar; 

 

1. Hur kan sociala medier ses som ett forum för det deliberativa samtalet? 

2. Hur överensstämmer skolans undervisning kring källkritik och kritiskt tänkande 

med skolans uppdrag att forma ideala samhällsmedborgare enligt deliberativ 

demokratiteori? 

 

I detta avsnitt följer nu en analys av empirin utifrån dessa frågeställningar samt 

deliberativ demokratiteori och den forskning jag presenterat i avsnitten Sociala medier 

och Kritiskt tänkande – en del av läroplanen. Genom analysen presenteras studiens 

resultat. 

 

8.1 Hur kan sociala medier ses som ett forum för det deliberativa 

samtalet? 
Eleverna i intervjuerna har blandade erfarenheter av huruvida sociala medier kan 

användas till politiska diskussioner. En av de mest fundamentala idéerna inom 

deliberativ demokratiteori är vikten av att samtalet måste vara tillgänglig för alla 

medborgare (Gutmann & Thompson, 2004). Här skulle sociala medier kunna ses som 

en plats där samtalet finns tillgängligt för en stor grupp människor då, i alla fall Sverige, 

har väldigt stor andel internetanvändare bland befolkningen. Sociala medier skulle alltså 

kunna vara en plats för deliberativa processer. Om vi dessutom riktar in oss på 

ålderskategorin min studie berör är 80 procent dagligt aktiva på sociala medier (Findahl, 

2014). Gruppen tillhör även den så kallade messengerkulturen vilken kännetecknas av 

en tvåvägskommunikation där användarna producerar och konsumerar information 

parallellt (Selg, 2009) vilket gör att en politisk diskussion görs möjlig. Dock finns det 

fler aspekter som bör beaktas för att ett deliberativt forum ska skapas och det finns flera 

tolkningar av teorin.  

 

Tanken om att deliberativ demokrati är ett politiskt system som styrs av rationella 

samtal (Karlsson, 2004) bygger på idén om att människan kan vara och är rationell, 

huruvida det är sanningen är dock något som är en diskussion utanför den här studiens 
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ramar. Om eleverna ska kunna agera rationellt måste de kunna ta del av allt som delas i 

sociala medier. Samtliga elever som intervjuats uppger att de är selektiva när de väljer 

vad de läser om och kan då inte beakta alla alternativ, en förutsättning i idén om 

människan som rationell. Dock säger de också att de ofta läser sådant de inte håller med 

om (flera ger exempel på sådant som rör Sverigedemokraterna och Feministiskt 

Initiativ) och det visar ändå att deras sinnen är öppna och att de når en viss bredd i sina 

perspektiv vilket krävs för att kunna forma preferenser enligt den deliberativa modellen. 

Det finns dock risker i att endast läsa det som berör känslor då många vinklar i politiken 

kan förbises och aldrig tas i beaktning. Studier (Wadbring & Ödmark, 2014) har visat 

att Sverigedemokraterna varit det parti som dominerat sociala medier och andra partier 

kan hamna i skymundan på grund av inte lika känsloväckande politik, men kanske lika 

viktig.  

 

Gutmann och Thompsson (2004) menar att samtalet måste vara tillgängligt för 

medborgarna samt begripligt. Att samtalet är tillgängligt är fördelen med sociala 

medier. Som nämndes ovan är Sverige ett av världens mest uppkopplade länder och 

uppkoppling är egentligen vad som krävs för att nå samtalen. De intervjuade eleverna 

har dock olika förutsättningar när det gäller att uppfatta politik på sociala medier och 

påverkas även av engagemang utanför internet. Det fanns en klar skillnad över 

förståelsen av ämnena i intervjuerna och det finns tydliga tecken på att till exempel Elev 

1 hade bättre förutsättningar i form av kunskap än Elev 5 för att samtala om politik, 

både på och utanför internet. Den deliberativa modellen menar att alla medborgare ska 

kunna delta på lika premisser (Habermas 1995) och en tolkning skulle kunna vara att 

olika kunskapsnivåer är olika premisser. Det skulle dock också kunna tolkas som att 

själva deltagandet kan ske på lika premisser (allas lika tillgång till exempelvis 

uppkoppling) och att ”lika premisser” inte behöver att betyda att alla är lika. Den senare 

tolkningen används i den här studien. 

 

Intervjuerna visar också att politiken blir än mer lättillgänglig när den hamnar i 

elevernas medvetande i form av bland annat politiska artiklar som delas på exempelvis 

Facebook. Det beskrivs bland annat av Elev 3 och Elev 4 som menar att Facebook 

fungerar som en portal till andra artiklar och forum. Alltså kan sociala medier bidra till 

att politik blir mer lättillgänglig och begriplig och kan nå unga på ett annat sätt då de på 

ett sätt blir ”serverade” i den miljön de rör sig i (sociala medier) under förutsättningarna 
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att artiklarna i fråga är av mer populistisk karaktär. Det finns även en risk i att sociala 

medier används som en portal till annan politisk information då den, om den blir 

populistisk ofta kan ha en kvällstidning som avsändare. Att kvällstidningar använder sig 

att känsloväckande tidningsrubriker som får snabb spridning grundar sig i ett 

vinstintresse, en intressekamp som kanske påverkar förutsättningarna för deliberation.  

 

Som Karlsson (2004) skriver finns det delade meningar om hur den deliberativa 

demokratin ska gå till rent praktiskt. Att sociala medier har en bred räckvidd är klart 

men det är inte alla förespråkare för deliberativ demokrati som menar att alla 

medborgare faktiskt måste delta. Karlsson (2004) menar istället att deliberation bör ses 

som en process som kan äga rum mellan medborgare, mellan representanter eller mellan 

medborgare och representanter och att deliberation bör kompletteras av representanter. 

Eleverna menar att de använder till exempel Twitter till att läsa (och sprida i Elev 1s 

fall) politik. Det är ett exempel på hur man kan tolka Karlssons definition då det faktiskt 

förekommer politiska samtal mellan politiker (representanter) på Twitter, skillnaden 

från klassiska samtal utanför internet är att här kan alla medborgare ta del av samtalet 

samt delta och även ta det till en nivå där medborgare för samtalet vidare emellan sig. 

Då sker samtalet på alla nivåer, precis som Karlsson beskriver.  

 

Habermas (1995) menar att idealet för demokratin är en samtalssituation där all makt 

och intressekamp är utesluten, och att det blir möjligt i den deliberativa modellen (Jodal, 

2004). Dock framkommer det av intervjuerna att diskussionen ofta börjar med 

exempelvis en delad debattartikel om någonting som anses häpnadsväckande, och sedan 

följer debatten i kommentarsfältet. Diskussionerna handlar i stor utsträckning om att 

smutskasta partier för att övertyga varandra om vilket parti ens röst bör hamna på (Elev 

5 & Elev 6). Därför handlar diskussionerna på internet om någon form av intressekamp. 

Dessutom menar Habermas att makten genom deliberation skulle skapas genom 

konsensus men det har visat sig att eleverna inte upplever sociala medier som ett forum 

för att diskutera och komma fram till politiska beslut. Elev 2, Elev 4, Elev 5 och Elev 6 

menar att det inte handlar om att samtala om politiska frågor. Istället blir det en kamp 

om att avgöra vem som har rätt och vem som har fel. Det kan tolkas som 

deliberationens motsats då det är just det modellen vill utesluta och istället låta allas 

argument komma till ytan. Därefter bör debatt ske om bästa möjliga beslut. Habermas 

menar just att den deliberativa processen är beroende av rättvisa förhandlingar.   
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Habermas (1995) menar också att den deliberativa demokratimodellen är beroende av 

mångfald, undersökningen visar att eleverna uppfattar att det är fler som generellt sett 

inte är typiskt intresserade av politik som deltar i samtalet online. Det är något 

Gustafsson (2012) har forskat på och menar att så inte är fallet. De som är politiskt 

intresserade generellt i samhället är också de som är det på sociala medier. Det är svårt 

att säga något om det av empirin i den här studien då den endast undersökt sex personer 

men om man istället applicerar idén på eleverna själva visar det sig också att den person 

som är aktivt politiskt engagerad i ett parti också är den person som är aktiv i sociala 

medier. Elev 2 och Elev 3 som är passiva medlemmar av ett parti men inte deltar på 

möten är också de som är ”näst mest” engagerade medan Elev 5 och Elev 6 som inte är 

engagerade alls och sällan talar politik är de som inte deltar i politisk diskussion på 

sociala medier. Karlsson (2004) menar att när samtalet når medborgare emellan ökar det 

politiska engagemanget och en personlighetsutveckling sker.  

 

8.1.1 Resultat av studiens första frågeställning  

I analysen kring sociala medier som ett forum för deliberation har jag kommit fram till 

ett resultat. Sociala medier är en plats för politiska diskussioner eftersom det når många 

människor vilket enligt Habermas (1995) är en viktig aspekt. Han talar visserligen om 

alla medborgare men jag väljer att se det som att alla medborgare har möjligheten att 

delta men jag är ändå beredd att mena att alla som vill delta på sociala medier i Sverige 

kan göra det. Även definitionen av deliberativ demokrati som Karlsson (2004) 

förespråkar där deliberation bör ses som en process som kan äga rum mellan 

medborgare, mellan representanter eller mellan medborgare och representanter går att 

applicera på sociala medier då det ständigt pågår på bland annat Twitter. Samtalen kan 

ständigt skifta mellan dessa nivåer med hjälp av olika kommentarsfält vilket gör 

tolkningen av definitionen särskilt passande.  

 

Studien visar också att sociala medier är ett forum där information finns tillgänglig och 

därmed samtalet. Dock visar det sig att eleverna är selektiva i sin konsumtion av politik, 

visserligen både på gott och ont som Elev 1 säger. De uppger alla att de även tar del av 

sådant de inte håller med om vilket är bra för att skapa breda perspektiv i formandet av 

preferenser men det är  också vissa saker som väljs bort. Enligt deliberativ 
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demokratiteori är det viktigt att kunna vara rationell och beakta alla möjliga alternativ. 

Dessutom visar det sig även att politiska samtal på sociala medier till stor del handlar 

om en maktkamp i att visa vad som är rätt och vad som är fel – vilket kan ses som 

deliberationens motsats.  

 

Jag väljer att sammanfatta mina resultat i två kortare punkter:  

1. Sociala medier kan ses som ett forum för deliberativa samtal då det praktiskt kan 

inkludera alla (många) medborgare.  

2. Politiska diskussioner på sociala medier kan ses som en intressekamp mellan för 

och emot, alltså inte deliberativa samtal.  

 

8.2 Hur överensstämmer skolans undervisning kring källkritik och 

kritiskt tänkande med skolans uppdrag att forma ideala 

samhällsmedborgare enligt deliberativ demokratiteori? 
Studien visar att samtliga elever, under gymnasietiden, uppfattar att de fått grundlig 

undervisning i hur de ska utveckla ett kritiskt tänkande samt att värdera källor. De är 

också eniga i att det var just under gymnasiet denna undervisning började och har olika 

förklaringar till hur det kommer sig att de inte fått lära sig att vara källkritiska innan. 

Några av intervjupersonerna förklarar det med att de inte hade egna datorer i 

grundskolan, utan använde sig av skolböcker och därför inte behöver vara källkritiska i 

samma utsträckning. En elev drar parallellen till att de tillhör sista årskursen som gick ut 

i gamla läroplanen, Lpo94.  

 

Av intervjuerna förstås att eleverna tolkar syftet med undervisning av källkritik att lära 

sig vad som är en ”bra” och en ”dålig” källa, snarare än att kritiskt kunna reflektera över 

dess trovärdighet. På dessa grunder uppger samtliga elever att de genom gymnasiets 

undervisning har lärt sig vad som anses som bra och pålitliga källor. Det gör att de är 

selektiva i sin konsumtion av politisk text i sociala medier, flera elever ger exempel på 

att de inte litar på en källa som Fria Tider och väljer bort att läsa något som härstamma 

därifrån. Även Wikipedia nämns som en källa som ”vem som helst kan gå in och ändra 

på” (Elev 2) och att den därför inte borde användas. Även att eleverna berättar hur 

mycket de har lärt sig om källkritik uppger både Elev 2 och Elev 6 att de använt sig av 

Aftonbladet som huvudsaklig källa för att samla information för att kunna lägga sin röst 
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i riksdagsvalen 2015. Elev 2 säger dessutom att det inte är en pålitlig källa men 

använder den ändå. Det visar sig även att Elev 6 inte helt förstår källkritikens innebörd, 

hen förklarar att de inte behöver vara särskilt källkritiska nu i trean efter som de gör 

egna undersökningar. Hen tar gymnasiearbetet som exempel som är en form av enklare 

uppsats och menar att det inte går att utvärdera källorna efter som dessa är intervjuade 

personer. Även exemplet ovan, att de använde skolböcker på högstadiet skulle visa på 

att källkritisk undervisning inte behövs kan ses som ett bevis för att eleverna inte 

förstått källkritikens innebörd.  

 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att elever på högskoleförberedande program 

ska utveckla ett förhållningssätt där eleven kan skilja på värderingar och fakta och 

kunna föra reflektioner kring källorna (Skolverket, 2011). Att eleverna istället har lärt 

sig att avgöra vad som är en bra eller dålig källa kan vara en misstolkning av läroplanen. 

Till skillnad från Wyndhamns (2013) och Hjelmérs (2012) studier visar dock den här 

undersökningen att eleverna faktiskt har fått undervisning i källkritik. Däremot vet inte 

eleverna hur de använder sig av kunskapen rent praktiskt, något som även Backman 

Löfgrens (2012) studie visar på. Backman Löfgren visar på ett exempel där en elev kan 

reflektera om en källas relevans och kommer fram till att den visar tendens på vinklad 

information men sen ändå använder sig av den i ett arbete. Det kan liknas vid det Elev 2 

berättar om Aftonbladet.  

 

Deliberativ demokratimodell kräver att medborgarna ska kunna värdera all tillgänglig 

information för att skapa sig preferenser. Det visar sig av intervjuerna att eleverna inte 

gör det eftersom de är selektiva, det är alltså skolan som lagt en värdering i huruvida 

olika källor är trovärdiga eller inte och det följer eleverna när de tar del av politisk 

information. Dessutom menar Habermas att värderingar och normer ska skapas genom 

språk och kommunikation (Jodal, 2004) men skolan undervisar enligt redan lagda 

värderingar och normer som skapats under en lång process.  

 

Att undervisningen i källkritik i de här elevernas fall har handlat om att eleverna ska 

avgöra vad som är en bra och en dålig källa kan ses som en risk för demokratin ur två 

perspektiv. Det första som går att urskilja är risken ur det deliberativa perspektivet och 

har att göra med det jag varit inne på tidigare, risken i att vara selektiv. Deliberativ 

demokratimodell förutsätter rationalitet och att låta alla argument komma till ytan och 
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diskuteras (Habermas, 1995) men eleverna berättar att de väljer bort det som inte 

”känns trovärdigt” innan de ens läst det och hunnit reflektera över dess innehåll. Elev 2 

nämner till exempel nättidningen Fria Tider som en sådan källa.  

 

Det andra perspektivet handlar om skolans roll som fostrande institution. Virta och 

Långström (2011) visar på ett dilemma mellan skolans demokratimål och dess uppdrag 

att utbilda elever i kritiskt tänkande. De menar att det finns en paradox mellan 

demokratiuppdraget och undervisningen här, det finns risker i att utveckla kritiskt 

tänkande individer då det kan innebära individer som ifrågasätter demokratiidéalen. 

Paradoxen är således att skolan undervisar enligt redan rådande normer och värderingar 

som är skapade sen lång tid tillbaks men samtidigt uppmuntrar till kritisk reflektion som 

i sig ska leda till att elever skaffar sig egna normer och värderingar. Det här 

resonemanget går även att applicera på den här undersökningen då den deliberativa 

modellen kräver att preferenser av normer och värderingar formas inom ramen för 

samtalet och inte genom undervisning. På så sätt skulle skolans demokratiuppdrag 

kunna ses som en motsättning mot den deliberativa demokratimodellen. Eleverna skolas 

till att lära sig avgöra vad som är ”rätt” källor utifrån skolans och sina lärares 

värderingar och ges inte utrymme för att skapa egna preferenser.  

 

8.2.1 Resultat av studiens andra frågeställning 

Det finns en paradox i den demokratiska värdegrund som menar att vi ska uppfostra 

våra elever till att blir kritiskt tänkande individer. Den paradoxen handlar om att kritiskt 

förhållningssätt utgår från att våra levnadsvillkor är hypotetiska (Hultén & Hultman, 

2007) vilket skolan ska förmedla. Samtidigt ska skolan också fostra elever till att bli 

idealmedborgare enligt redan fastlagda värderingar av vad en idealmedborgare är för 

något. I fallet för de eleverna som blivit intervjuade i den här studien har det också visat 

sig att källkritik för dem är att avgöra vad som är bra och dåliga källor vilket direkt kan 

ses som en motsättning till den deliberativa demokratimodellen då argument av en viss 

typ (alltså de som inte platsar i skolans värderingar) inte får komma till ytan.  

 

Studiens tredje resultat sammanfattas i en tredje punkt:  

3. Skolans uppdrag i att forma kritiskt tänkande individer är bristfällig då skolan i 

det här fallet inte kan förmedla det huvudsakliga syftet med undervisning kring 
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källkritik. Det överensstämmer inte heller med idealen för den deliberativa 

demokratimodellen.  
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9 Avslutning 
Syftet med studien var att belysa hur sociala medier kan användas som ett forum för att 

samtala om politik samt hur unga använder kritisk reflektion för att värdera information 

som finns tillgänglig på sociala medier.  

 

 För att kunna uppnå syftet har jag använt mig av en kvalitativ metod och genomfört 

intervjuer med gymnasielever som röstade i valet 2014. Genom att analysera 

intervjumaterialet kunde jag få svar på studiens två frågeställningar vilka också 

genererade tre huvudsakliga resultat för studien;  

 

1. Sociala medier kan ses som ett forum för deliberativa samtal då det praktiskt kan 

inkludera alla (många) medborgare.  

2. Politiska diskussioner på sociala medier kan ses som en intressekamp mellan 

sidorna för och emot.  

3. Skolans uppdrag i att forma kritiskt tänkande individer är bristfällig då skolan i 

det här fallet inte kan förmedla det huvudsakliga syftet med undervisning kring 

källkritik. Det överensstämmer inte heller med idealen för den deliberativa 

demokratimodellen.  

 

Innan jag för en diskussion kring mina resultat vill jag återigen förtydliga att jag inte 

ämnar att generalisera mina resonemang för vidare grupper utan att resultaten och 

diskussionen endast berör sex specifika elever på en central skola i en svensk storstad. 

Dock är den här studiens resultat inte helt olika från dem som behandlats i tidigare 

forskning. Dessutom visar faktiskt undersökningen att läroplanens ambitioner inte nått 

ända fram till alla elever i Sverige. För oavsett att jag bara intervjuat sex personer är det 

sex personer som går i en svensk skola och har rättigheter till en likvärdig utbildning, 

oavsett skola. De sex eleverna som ställde upp i undersökningen visade sig även till stor 

del ha ett visst politiskt intresse och hälften av ungdomarna var faktiskt medlemmar i 

politiska ungdomsförbund. Det tyder på att de hade en högre politisk medvetenhet och 

kan inte representera den ”vanliga gymnasieeleven”, ett resultat av att jag ställde frågan 

om någon ville ställa upp på en intervju om politik och sociala medier öppet i olika 

klassrum.  
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Av den här undersökningen kan jag likt många andra konstatera att den deliberativa 

demokratimodell bör ses som en idealbild av hur en demokrati bör fungerar snarare än 

som en fullvärdig, ensam demokratimodell. Studien visar att sociala medier absolut kan 

ses som en plats för politisk diskussion och sociala medier hade en väldigt viktig roll 

inför valet 2014 precis som Karlsten (2014) jag nämnde i introduktionen förutspådde. 

Dock visar resultaten också att diskussionen om politik på sociala medier i stor 

utsträckning handlar om att smutskasta olika sidor något som kan ses som 

deliberationens motsats. En av eleverna menade att det försiggick mycket politiskt 

käbbel och att det var sällan sakpolitiska frågor kunde diskuteras. Jodal (2004) kritiserar 

Habermas då han menar att Habermas idé kräver att alla deltagare ska vara beredda att 

lyssna på varandras argument vilket i den här studien är en bild som inte fungerar. 

Eleverna väljer bort att lyssna på vissa argument beroende på att de värderar dem 

osanna eller opålitliga.  

 

Att eleverna avfärdar vissa källor på grund att de värderar dem som opålitliga utan att 

ens ha hunnit reflektera över dess trovärdighet beror på den undervisning kring kritiskt 

tänkande de fått i skolan. Skolan har förmedlat värderingar som är svåra för eleverna att 

ifrågasätta och bryta, och huruvida de ska det eller inte är en paradox Virta och 

Långström (2011) diskuterar i sin forskning. Så länge samtliga elever agerar som 

eleverna i den här studien och slutar läsa när avsändarna är källor som de lärt sig är 

dåliga kanske det rent av faktiskt matchar skolans uppdrag i att forma demokratiska 

medborgare då källor av odemokratisk karaktär förkastas. Dock måste man då vara 

medveten om att det inte överensstämmer med det deliberativa demokratiidealet som 

kräver att samtliga argument ska komma till ytan.  

 

Det finns alltså något i skolan som gör att den källkritiska undervisningen antingen inte 

når fram till eleverna, eller kanske snarare rent av inte fungerar enligt läroplanens 

ambition. Wyndhamns (2013) studie visade att intervjuade lärare inte såg någon 

relevans i att undervisa i källkritik i deras specifika ämne. Wyndhamn menade att detta 

beror på att källkritik ofta separeras från ämnesundervisningen vilket gör att eleverna 

inte förstår hur de ska använda sina källkritiska kunskaper. Något som verkligen visade 

sig vara fallet för flera av eleverna i den här studien. Wyndhamn (2013) skriver också 

att värdegrunden handlar om att vidmakthålla en hierarki mellan lärare och elever, samt 
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att skolan i stor utsträckning handlar om att reproducera kunskap. Det visar sig här ges i 

uttryck av att eleverna lär sig lärarens uppfattningar av vad som är en bra och en dålig 

källa.  

 

På sidan 7 visar jag ett diagram som visar på hur befolkningen själva tror att internet 

kan påverka demokratin. Kurvorna visar olika uppfattningar om internets inverkan på 

olika faktorer. Till exempel har kurvorna Människor kommer få lättare att förstå politik 

och Människor kommer att få lättare att påverka regeringen ökat sedan 2003 medan 

kurvan Människor kommer att få mer politisk makt har minskat sedan 2011 (Findahl, 

2014 s.61). Uppfattningen att människor har fått lättare att förstå politik visar sig i den 

här studien stämma då eleverna uppger att politiken är mer lättillgänglig och att de 

uppfattar att fler personer kan bli politiskt aktiva på internet. Men synen på att sociala 

medier skulle vara den nya och enda plattformen för politik är svår att motivera om det 

politiska samtalet ska ses som ett deliberativt samtal. Både kurvan, tidigare forskning 

och resultaten i den här studien menar att forumet sociala medier innehåller alldeles för 

mycket intressekamp för politisk diskussion. Om man istället ser den politiska 

diskussionen som just en intressekamp eller konflikt och använder en friare tolkning av 

deliberativt demokratimodell alternativt ett annat ideal kanske sociala medier är en 

utmärkt plats för politisk diskussion, just på grund av dess visa bredd.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide till gymnasieelever 
 
Elevers beskrivning av sin användning av sociala medier och sitt 
förhållande till kritiskt tänkande 
 
Inledande frågor 

• Skola & gymnasieprogram 
 
Sociala medier 

• Beskriv ditt användande av sociala medier 
• Brukar du ta del av det som delas eller de ”längre inläggen” 

 
Riksdagsvalet 2014 

• Röstade du? 
• Politiskt aktiv (medlem av politiskt parti...)? 
• Beskriv vad som fick dig att bestämma dig för ditt val 
• Hur tog du del av politisk information? 

 
Källkritik i skolan 

• Vilka ämnen arbetar ni med detta i? 
• Beskriv undervisningen inför valet i höstas 

 
Avslutande frågor 

• Till sist: har du något minne av att din lärare har nämn sociala medier i samband 
med undervisning i kritiskt tänkande eller riksdagsvalet? 

• Har du någon gång gillat, delat eller kommentera något som kan kopplas till 
politik i sociala medier?  

 
 

 


