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Abstrakt 

Denna uppsats har som syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur undervisningen 

om media och nyhetsrapportering påverkas av att sociala medier är ungdomars främsta källa 

till nyhetskonsumtion på internet. Uppsatsen har ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv och 

vilar på Lev Vygotskijs och Roger Säljös teorier. De som intervjuades i studien var sex 

utbildade och verksamma lärare på högstadiet inom ämnet samhällskunskap i tre kommuner i 

mellersta Norrland. Med hjälp av dessa data som underlag har slutsatser dragits av hur sociala 

medier påverkar undervisningen om media och nyhetsrapportering på högstadiet. Den slutats 

som drogs av resultatet i studien var att framförallt källkritiken har blivit mer central, men att 

det trots det inte är tillräckligt för att bemöta dagens informationsflöde på sociala medier. 

Bortsett från källkritiken skiljer sociala mediers påverkan mellan de olika lärarna. 

Kunskapsnivåerna varierar mellan lärarna och en önskan om att utveckla sina kunskaper 

framkom från flera lärare. Någon samsyn vad begreppet nyheter innebär finns inte hos de 

intervjuade. Samtliga lärare i studien är överens om att sociala medier har en påverkan på 

undervisningen.  

 

Sökord: Högstadiet, Samhällskunskap, Medieundervisning, Nyhetskonsumtion, Sociala 

medier, Källkritik 
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1. Introduktion  

Första gången som sociala medier fick stor genomslagskraft inom nyhetsrapportering var vid 

skolmassakern på Virginia Tech i USA 2007. Detta genom att eleverna på skolan kunde 

rapportera om händelserna som ledde till 32 elevers död i realtid på sociala medier. Detta 

belyste betydelsen av en medieplattform som tillät ”vanliga” människor att snabbt nå ut med 

viktig information. (Diaz , 2012) 

 

Sociala mediers vara eller icke vara i skolan är en aktuell fråga. Diaz (2012, s.49-50) hänvisar 

till den norska forskaren Lars Vavik som studerar hur högstadielärare använder sig av IT i 

undervisningen. Larvik menar att traditionell undervisning förutsätter att det finns en 

långtidsmotivation då resultatet av det inlärda visar sig flera år senare. Sociala medier ger 

istället en direkt respons vilket gör att det vore ett misstag att inte integrera sociala medier i 

undervisningen (ibid). 

 

I vår tid går utvecklingen snabbt inom IT-området. Sociala medier utgör en allt större del av 

ungdomars vardag vilket medför att det har blivit en viktig informationskälla för nyheter. 

Samtidigt finns det flertalet problem kopplade till sociala medier som gör att det går att 

ifrågasätta dess plats i undervisningen. Det stjäl t ex fokus från undervisningen (Grönlund, 

2014). Användandet av sociala medier distraherar eleverna som upplever en stress då fokus 

läggs på sociala medier som har med skolarbetet att göra. (ibid)  

 

Ett annat problem är att urvalet av nyheter i sociala medier sker på ett sådant sätt att det finns 

en risk att användaren enbart tar del av nyheter som bekräftar dennes världsbild, som därmed 

riskerar blir onyanserat. En viktig fråga att undersöka är hur lärare i Samhällskunskap på 

högstadiet förhåller sig till denna utveckling, framförallt i förhållande till undervisningen 

gällande nyhetsrapportering och medier.  

 

Forskning som kopplar samman sociala medier med det specifika området media och 

nyhetsrapportering inom samhällskunskap är svår att finna. En anledning till detta är 

troligtvis att sociala medier är en relativt ny företeelse, samtidigt som mediaområdet inom 

Samhällskunskap inte är så framträdande i ämnet. Därför redovisas här forskning som 

kopplar till antingen sociala medier eller undervisning, i enstaka fall båda till båda områdena.  
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I Christina Odenstads licentiatuppsats, Prov och bedömning i Samhällskunskap (2010) 

undersöker hon ämnessynen i prov som används på gymnasienivå. Av de 1239 provfrågor 

som Odenstad granskade i studien hade 131 kopplingar till massmedia vilket är 11 % 

(Odenstad, 2010, s.110). I de provfrågor som behandlar massmedia var det framför allt 

dagstidningar och tryckta skrifter som avhandlades. Internet, radio och andra medier förekom 

i liten utsträckning.  

 

Rapporten Ungar och medier 2015 av Statens medieråd presenterar bland annat statistik över 

var ungdomar söker nyheter. 60 % av de svarande ungdomarna i ålderskategorin 13-16 år 

svarade att de brukade ta del av nyheter via nätet minst någon gång i veckan. 58 % i samma 

ålderskategori svarade att de tillskansade sig nyheter via mobilen minst en gång i veckan. För 

de traditionella papperstidningarna var resultatet lägre. 29 % av de tillfrågade i den nämnda 

ålderskategorin svarade att de tog del av nyheter via papperstidningar minst en gång i veckan. 

För TV var resultatet 57 % vilket nästan är på samma nivå som internet och mobilen.  

 

Den årliga undersökningen Mediebarometern 2014 gjord av Nordicom-Sverige visar att 

sociala medier är en stor förmedlare av nyheter. I underökningen frågades de svarande var de 

tog del av online-nyheter. I ålderskategorin 15-24 år svarade 37 % att de tog del av nyheter 

via Facebook någon gång under en genomsnittlig dag. I samma ålderskategori uppgav 29 % 

att de tog del av online nyheter via en dagstidnings websajt. Med andra ord så var det fler i 

åldersgruppen 15-24 år som använde sig av Facebook än vad det var som gick in på en 

tidnings hemsida (Nordicom, 2015).  

 

I undersökningen som ligger till grund för den tidigare nämnda rapporten Ungar och medier 

2015 (Statens medieråd, 2015) fick ungdomar mellan 13-16 år även svara på vilka tre sociala 

medier som de använde oftast. Populärast i denna åldersgrupp blev Instagram som 75 % som 

de använde mest. Efter Instagram kom Facebook med 61 % följt av Snapchat, KIK samt 

Twitter på 29 %, 19 % samt 17 %. Dessa sociala medier skiljer sig från varandra vilket gör att 

deras påverkan på ungas nyhetskonsumtion skiljer sig åt. Att dela in olika sociala medier i 

fack kan dock vara problematiskt då det sker en ständig förändring och gränser suddas ut.  

 

I rapporten Unga nyheter från 2013 skriver de två medieforskarna Jeanette Lozanovski och 

Ingela Wadbring om gymnasieungdomars nyhetsvanor och reflektioner om detta. Bland annat 
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så lyfter författarna fram att sociala medier får en allt större inverkan på ungdomars 

nyhetskonsumtion genom att ungdomarna möter nyheterna på sociala medier. Ett år senare, 

2014, gav Wadbring ut en rapport tillsammans med Sara Ödmark vid namn Delad glädje är 

dubbel glädje. Denna rapport belyser nyhetsdelning i sociala medier, d v s vilka som delar 

nyheter och vilken typ av nyheter. Det som författarna kommer fram till är att en liten grupp 

på cirka tio procent är de som delar nyheter mest frekvent och att nyheterna oftast kommer 

från kvällstidningar och har en kontroversiell vinkling av någon händelse eller företeelse. 

 

2015 tillsattes en utredning av regeringen för att analysera medieutveckling i ett 

medborgarperspektiv. I delbetänkandet av denna utredning framkom två olika bilder av 

nyhetskonsumtion i sociala medier. För en grupp användare, baserat på hela befolkningen, 

har sociala medier lett till en ökning av olika perspektiv, information och nyheter. En annan 

grupp som lyfts fram har däremot fått ett smalare perspektiv och ett mindre utbud av nyheter 

(SOU 2015:94, s.139-140). En anledning till att sociala medier lett till ett smalare 

nyhetsperspektiv för en viss grupp är den så kallade filterbubblan. Filterbubblan är ett 

begrepp som lanserats av Eli Pariser (2011) och som kortfattat handlar om att sociala medier 

blir mer och mer personifierade.  

 

Tidigare så har nyhetsrapportering gått från journalisten till medborgaren vilket gjorde att det 

var en redaktion med journalistbakgrund som stod för urvalet av de nyheter som ansågs som 

relevanta. Idag har denna kedja omstrukturerats genom att en mellanhand har växt sig stark i 

form av sociala medier. Genom det stora användarantal som de sociala medierna har så har 

även deras informationsmakt ökat. Detta gör att den stora mängd användardata som de 

sociala medierna samlar på sig resulterar i en stor kunskap om användarnas intressen och 

världsbild. Med detta i åtanke så är det troligt att de sociala mediernas inflytande över 

nyhetskonsumtion kommer att öka (SOU 2015:94, s.140). Detta inflytande leder dessutom att 

de sociala medierna får ett allt större inflytande på demokratin och de medier som inriktar sig 

på att skapa och förmedla nyheter.   

 

I en rapport från Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan (2013), konstaterades 

det att cirka sju av tio högstadieelever har fått lära sig att vara källkritiska till information på 

internet. Detta är en försämring gentemot 2009 års resultat då åtta procent fler 

högstadieelever svarade att de fått lära sig att vara källkritiska till information på internet. 

Dessutom uppger en av fyra högstadieelever att de inte fått lära sig att inta en källkritisk 
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hållning till information på internet (s.60-61). I samma rapport framkom även att 41 % av 

grundskollärarna ansåg sig vara i behov av kompetensutveckling gällande källkritik 

(Skolverket, 2013, s.64). Skolinspektionen har genomfört en granskning av skolors 

undervisning i bland annat Samhällskunskap. Resultatet från granskningen presenterades i 

rapporten Undervisning i SO-ämnen årskurs 7-9 (2013). Där konstateras att 18 av 25 

granskade skolor uppvisade brister i undervisningen om källkritik. Rapporten varnar för att 

källkritik enbart blir en punkt i undervisningen som ”bockas av” och inte är ständigt 

närvarande. 

 

I ett försök att ge lärare stöd i undervisningen om källkritik har Skolverket lanserat ett projekt 

som går under namnet Kolla källan (2016). Genom utbildningspaket, checklistor och andra 

hjälpmedel är det tänkt att lärare inom olika årskurser ska kunna få vägledning och idéer om 

undervisningen. En del av projektet vänder sig även till eleverna och då är det framför allt 

med fokus på hur information på internet bör källgranskas på ett relevant sätt.  

 

Utifrån den litteratur och granskningar som presenterats ovan växer en bild fram om ett 

förändrat medieklimat där internet och sociala medier har en central del i ungdomars 

mediekonsumtion. Detta ställer krav på att lärare, framför allt i Samhällskunskap, anpassar 

undervisningen för att bemöta de nya sätten som nyheter konsumeras. Flera negativa sidor 

kan kopplas ihop med nyhetsförmedling på sociala medier såsom filterbubbla och tendentiös 

nyhetsförmedling. Detta i kombination med de brister som påvisats inom den källkritiska 

undervisningen gör att eleven inte lär sig att navigera bland nyheter med ett kritiskt 

förhållningssätt på i sociala medier. 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen gällande nyheter och medier 

förhåller sig till att ungdomars främsta källa till nyheter är internet och sociala medier. 

Undersökningen baseras på enskilda intervjuer med sex verksamma lärare i Samhällskunskap 

i årskurserna 7-9.  

 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för uppsatsen: 

 Hur definieras begreppet nyheter i allmänhet och i förhållande till undervisningen? 

 Vilken plats har traditionella medier i medieundervisningen? 

 Vilken påverkan har sociala medier på medieundervisningen? 

 

1.3 Definition av begreppet nyheter 

Vad som är en nyhet och vad som inte är en nyhet är en fråga utan något självklart svar. 

Följande beskrivning ger Nationalencyklopedin om begreppet nyhet: offentliggjort 

meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller 

ett tillstånd. (NE.se, 2016-02-24). Just vad som är betydelsefullt kan vara problematiskt att 

svara på. I traditionella medier är det journalister och redaktörer som bedömer vad publiceras 

men i dagens sociala medier är det inte lika tydligt (Wadbring & Ödmark, 2014). Generellt 

sätt har nyheter som unga konsumerar oftare en mikrokoppling, det vill säga en koppling till 

någon i deras närhet såsom vänner eller familj. För äldre personer har nyheter oftare en 

nationell eller internationell karaktär (Lozanovski & Ödmark, 2014). Likaså påverkar social 

tillhörighet uppfattningen om en nyhets vara eller icke vara enligt samma studie.   

 

Wadbring & Ödmark (2013, s.35) presenterar en översikt med fyra olika kriterier för att 

värdera nyheter. En nyhet behöver inte nödvändigtvis uppfylla samtliga kriterier, som är 

följande:  

 

● Närhet - Med närhet avses inte bara fysisk närhet utan även tidsmässig. Även en 

kulturell närhet kan vägas in och göra att nyheten får en större relevans.  

● Sensationer och avvikelser - Händelser som avviker från det normala har större chans 

att bli nyheter. Det kan även påpekas att nyheter som en följd av en negativ händelse 

är vanligare än nyheter som en följd av en positiv händelse. 
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● Elitcentrering - Människor som återfinns i samhällets toppskikt, exempelvis politiker 

och idrottsstjärnor har ett större nyhetsvärde än en vanlig medborgare.  

● Förenkling - Allt för komplicerade händelser är svårare att transformera till nyheter än 

enklare händelser. Därför förenklar utgivaren oftast nyheter för att det ska bli enklare 

för konsumenten att ta till sig nyheten.  

 

1.4 Definition av begreppet Sociala medier 

I Nils Gustafsson och Lars Höglunds artikel, ”Sociala medier och politiskt engagemang” 

(2011) definieras sociala medier som 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 (s.511).  

 

I en artikel av Danah Boyd och Nicole B. Ellison från 2007 så delas sociala medier in i fyra 

olika kategorier. Den kategori som är mest aktuell för denna uppsats är sociala nätverk som 

Facebook är ett exempel på. Kategorin sociala nätverk kännetecknas av att användarna i 

nätverket har en personlig relation till varandra vilket gör att tillgången till information kräver 

någon form av tillstånd eller samtycke. Övriga tre kategorier är bloggar och mikrobloggar, 

delningssajter och informationssajter. Karakteristiskt för bloggar och mikrobloggar är att det 

råder en öppenhet som skiljer sig från Facebook genom att utomstående kan ta del av vad 

som skrivits och i många fall även kommentera det. Delningssajter har tydliga likheter med 

bloggar, dock så består delningssajter till största del av bilder och videor som delas på t ex 

Youtube. Den fjärde kategorin, informationssajter består av artiklar där flera användare 

skriver och lägger upp artiklar som det är möjligt för andra att redigera. Ett exempel på en 

sådan informationssajt är Wikipedia (Wadbring & Ödmark, 2014)  

 

När det gäller det sociala mediet, Instagram, som är populärast i åldersgruppen 13-16 år så 

kan den beskrivas som en bildblogg där användaren lägger upp bilder och där användarens 

följare kan gilla och kommentera bilden. Detta gör att Instagram kan karakteriseras som både 

ett socialt nätverk och en typ av blogg. Kik och Snapchat är appar (applikationer, d v s 

mjukvaruprogram) som ska underlätta användare att chatta med varandra, så kallade, IM, 

Instant Messaging (Dictionary, 2016). Twitter som 17 % av dem svarande hade som topp tre 
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bland sociala nätverk är en mikroblogg som är öppen för utomstående att läsa och 

kommentera.  

 

För att på ett tydligt sätt särskilja sociala medier mot traditionella medier så som exempelvis 

TV, radio och tidningar i tryckt format så präglas sociala medier av en kommunikation som 

gör att användare kan nå ut till en stor grupp människor. Detta gör i sin tur att gränsen mellan 

nyhetsförmedlare och konsument blir mindre tydlig. Gällande de traditionella medierna så är 

det vanligtvis ett fåtal människor som når ut till den stora massan vilket medför en tydlig 

gränsdragning mellan nyhetsförmedlare och konsument (Gustafsson & Höglund, 2011, 

s.511).  

1.5 Definition av begreppet filterbubbla 

Filterbubbla är ett begrepp som är myntat av författaren och internetaktivisten Eli Pariser för 

att förklara hur stora delar av Internet har blivit personligt anpassat efter användaren. Pariser 

(2011) lyfter fram ett datum då detta fenomen tog fart, nämligen den 4 december 2009. Då 

lanserade Google en ny mjukvara som skulle göra sökningar på Google personliga. Detta 

underlättar för personer att hitta vad de söker, baserat på ett flertal faktorer, bland annat 

geografisk position och sajter för tidigare besökt. Men det medför även att två olika personer 

som gör likadana sökningar får upp egna resultat och därmed olika information beroende på 

vad Google anser vara relevant för dessa individer.  

 

En liknande filtrering och personlig anpassning gäller inte enbart Google utan de flesta stora 

aktörer på Internet (Pariser, 2011). Facebook använder sig av en algoritm som gör att 

nyhetsflödet på sidan är personligt men även filtrerat. Genom att exempelvis besöka en väns 

profilsida så noterar Facebook intresset för denna vän och värderar därmed det som vännen 

lägger upp högre än vänner som inte besökts. En liknande påverkan blir det utifrån sidor och 

uppdatering som markeras med “gilla” på och länkar som du klickas på. Genom att ta del och 

lagra all denna information skapar Facebook ett nyhetsflöde som anses relevant för den 

enskilda användaren. Det kan även påpekas att den personliga information som Facebook 

samlar in används till att rikta annonser till potentiella köpare då Facebooks främsta 

inkomstkälla är annonsering (a.a).  
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Det som Pariser (2011) menar är problematiskt är att filterbubblan endast visar sådant som 

användaren redan är intresserad av, enligt tidigare aktiviteter. Nyheter från Facebook blir 

såpass personligt anpassat att det blir en bekräftelse på användarens befintliga 

verklighetsbild. Att nyhetsrapportering ändå varit anpassad på något sätt, exempelvis efter 

intresse är inget nytt men Pariser lyfter fram tre aspekter som gör filterbubblan speciell.  

 

● Du är ensam i din bubbla. Tidigare riktade sig olika medier till målgrupper som 

delade samma referensram. Med den personliga anpassningen blir en person ensam i 

sin bubbla vilket kan göra att människor går miste om gemensamma upplevelser 

vilket i sin tur kan göra överbryggningen mellan människor större.  

 

● Det filter som skapas är osynligt. Användaren saknar ofta kunskap om att det som 

visas för användaren är ett resultat av den information som den aktuella sajten samlat 

på sig om användaren. Detta gör att information som visas inte är objektiv, trots att 

användaren inte gjort något aktivt val för att få ett visst perspektiv.  

 

● Det är svårt att undvika filterbubblan. Oftast gör en människa själv ett aktivt val 

huruvida hen vill ta del av nyheter eller liknande med en specifik ideologisk vinkling. 

Människan i fråga är då ofta medveten om att det hen tar del av har en viss vinkling 

på grund av dennes egna val. Samma val går inte att göra med personligt anpassade 

filter då det är de som dras till användaren och inte tvärt om. Dessa blir dessutom 

svårare och svårare att undvika på internet (a.a). 

 

1.6 Medieundervisning i läroplanen 

I Kursplanen för Samhällskunskap som återfinns i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011), behandlas medier och 

källkritik. Läroplanen ska ligga till grund för undervisningen men läraren har stora friheter att 

omsätta läroplanen till undervisning. Kursplanen för samhällskunskap slår fast att:  

 

Undervisningen ska ge elever verktyg att hantera information i vardagslivet och studier och 

kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. (Skolverket 2011, 

Lgr11, s.199) 
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I det centrala innehållet för ämnet Samhällskunskap i årskurserna 7-9 finns ett flertal punkter 

som ska behandlas. För denna uppsats är det framför allt tre punkter som är speciellt 

relevanta och de behandlas under rubriken “Information och kommunikation”.  

 

● Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och 

granskare av samhällets maktstrukturer 

.  

● Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings 

olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 

omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och 

etnicitet. 

 

● Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska 

medier (Skolverket, 2011, Lgr11, s.202) 

 

Även i kunskapskraven för Samhällskunskap i slutet av årskurs 9 finns kriterier som är 

relevanta för denna uppsats. För att nå upp till betyget E ska eleven i slutet av årskurs 9 leva 

upp till följande:  

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak 

fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens 

och källornas trovärdighet och relevans (Skolverket, Lgr11, s.207) 

 

För att nå upp till de högre betygen C och A skiljer sig formuleringen något då källorna ska 

användas på ett “relativt väl” sätt för betyget C samt på ett “Väl sätt” för Betyget A. 

Dessutom så ska resonemangen vara “utvecklade och relativt väl underbyggda” för betyget C 

och ”välutvecklade och väl underbyggda” för att nå upp till det högsta betyget A. Det går 

även att utläsa att eleven ska ha grundläggande, goda eller mycket goda kunskaper, beroende 

på betyg, gällande mediala strukturer i samhället och hur dessa fungerar (Skolverket 2011, 

s.207).  
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Därmed har läroplanen lagt en grund för dessa de frågor som denna uppsatsen vilar på. Dock 

så är det lärarens arbete att tolka läroplanen och transformera den till undervisning i 

klassrummet.  



11 
 

2. Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som är nära förknippat med den ryska 

psykologen Lev Vygotskij. En viktig del i Vygotskijs teorier vilar på kommunikation som en 

viktig faktor. Han menade att utveckling sker i sociala situationer mellan människor och utan 

social kommunikation avstannar utvecklingen. För att kunna konstruera och tolka sin 

världsbild behöver människan tecken eller redskap, även kallat mediering. Dessa redskap 

används sedan av människan vilket också är en väsentlig del av det som skiljer människan 

från djuren. Medvetandet hos människan är beroende av tecken för att kunna byggas upp, 

formas och utvecklas. Tecknet är knutet till den kulturella utveckling som sker och frodas i 

samspelet mellan människor. (Vygotskij, 2001, s.7-9). En som har inspirerats av Vygotskij är 

Roger Säljö, professor i Pedagogisk psykologi, som har gett ut flertalet böcker och artiklar 

med det sociokulturella perspektivet i centrum. Säljö ser, likt Vygotskij, att lärande är något 

som sker i mötet mellan människor där kunskap skapas och förs vidare (Säljö, 2000, s.22).  

 

En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är att människan har resurser av både 

fysisk och mental art som är begränsade. All information går helt enkelt inte att lagra i en 

mänsklig hjärna. Detta är något som inte ändrats sedan tiotusentals år tillbaka i tiden. Men det 

har ändå skett stora förändringar som en följd av att människor har skapat en kultur med 

hjälpmedel som gör att vi hanterar problem på helt annorlunda sätt än våra förfäder. 

Människan har genom samverkan byggt upp stora och komplicerade institutioner och 

verksamheter såsom skolor, sjukhus och fabriker. Detta hade inte fungerat om människan inte 

lärt sig att samverka med varandra och uppfunnit medel för att kunna lagra material (Säljö, 

2000, s.18-19). 

 

Artefakter är en viktig del av begreppet kultur enligt det sociokulturella perspektivet. En 

artefakt är ett fysiskt redskap som existerar i vår vardagsmiljö, t ex en dator, mobiltelefon 

eller en visp. De andra delarna av kulturen som Säljö (2000, s.29-30) pekar på är värderingar, 

idéer, kunskaper samt andra resurser som tillgodosetts genom ett samspel med omvärlden. 

Därmed består kulturen av både materiella ting och immateriella ting. Det finns ett nära 

samspel mellan dessa två aspekter genom att de materiella tingen är resultatet av immateriella 

tankar och idéer. Som en följd av detta så drivs de materiella innovationerna fram av idéer 

och kunskaper och idéer och kunskaper kan drivas fram av materiella innovationer. Säljö 

menar att detta visar hur människan med de samlade erfarenheter och de fysiska tingen, 
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artefakterna, kan uppfylla önskade syften. Därmed existerar det också ett stort mått av 

kunskap och insikter inplanterade i de fysiska redskapen. 

 

I skolan har artefakterna en naturlig plats, såväl traditionella artefakter som papper, penna 

och linjal och modernare som miniräknare och datorer. Trots att dessa modernare artefakter 

nått in i skolans värld så är ändå kunskap något abstrakt som lagras inom eleven, vilket 

medför att vid provsituationer är det elevernas minneskunskaper och färdigheter som testas 

utan något hjälpmedel. Säljö (2008, s.18) menar att värdera kunskap på detta sätt i en digital 

tid kan ses som märkligt. Istället bör större fokus läggas på att bli skickligare på att söka och 

värdera information med artefakters hjälp, exempelvis via medier och datorer.   

 

Detta teoretiska perspektiv kommer att relateras till tolkningen av intervjusvaren och 

kopplingar till detta perspektivet är närvarande i diskussionsdelen. 
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3. Metod 

Under detta avsnitt kommer uppsatsens metodologiska angreppssätt att redovisas. Som grund för de 

val som gjorts i studien har framförallt Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011) 

varit ett stort stöd under arbetets gång. 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna uppsats bygger på en undersökning av kvalitativ metod. Fokuset i denna studie ligger 

på ord och meningar som samlats in genom intervjuer för att därefter uttolkas. Det innebär att 

ett stort ansvar åligger författarens förmåga att analysera och förstå de empiriska data som 

intervjuerna skapar. Det är genom att denna data tolkas för att sedan leda fram till uppsatsens 

resultat (Bryman, 2011, s.340). Detta perspektiv är vanligt inom samhällsvetenskapen då de 

främsta objekten som studeras är människor och institutioner. Till skillnad från ett 

naturvetenskapligt perspektiv som till stor del ligger i kvantifiering så anses det 

kunskapsteoretiska perspektivet lämpa sig bäst i en tolkningsinriktad undersökning Detta gör 

att en kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ i denna undersökning (Bryman, 

2011, s.341).   

3.2 Om kvalitativ intervjuform 

Den största skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ intervju är måttet av struktur och 

flexibilitet och frågornas öppenhet. Vanligt förkommande i intervjuer av kvalitativ karaktär är 

att intervjuformen inte är lika strukturerad som för kvantitativa intervjuer. Detta gör att 

friheten blir större, både för personen som blir intervjuad och för den som intervjuar genom 

frågorna besvaras med respondentens egna ord. Generellt sätt så är det respondentens 

ståndpunkter och tankegångar som har ett primärt fokus i kvalitativa intervjuer. (Bryman, 

2011, s.413). I de kvantitativa intervjuer är det istället forskarens intresse som står i fokus. 

Detta påvisas genom att kvantitativa intervjuer ofta har slutna frågor där frågorna är specifikt 

inriktade och kopplade till olika svarsalternativ (Bryman, 2011, s.203).  Således är en 

kvalitativ intervju att föredra i denna studie då det är lärarnas åsikter och ståndpunkter som 

utgör en viktig del i uppsatsen  

 

I denna studie var intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Det innebär att en intervjuguide 

skapats med frågor som underlag för intervjuerna. Frågorna i intervjuguiderna har ställts 

utifrån uppsatsens syfte. I en ostrukturerad intervju är intervjuguiden inte lika mycket i 
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centrum och intervjun kan likna ett vanligt samtal men där forskaren har ett visst antal teman 

att styra in samtalet på. Anledningen till att en ostrukturerad intervjuform inte valdes var 

bedömningen att det var enklare att leda in intervjun i en riktning mot uppsatsens syfte med 

hjälp av ett antal, i förväg, fastställa frågor. Det bör betonas att även en semistrukturerad 

intervju innefattar ett stort mått av flexibilitet och frihet då frågorna nödvändigtvis inte 

behöver ställas i samma ordning som i intervjuguiden. Dessutom finns även utrymme till att 

knyta an till sådant som framkommer under intervjuns gång genom följdfrågor (Bryman, 

2011, s.415). Intervjuguiderna som användes för denna studie återfinns som bilagor.  

3.3 Urval 

I en kvalitativ intervjustudie finns det ett flertal olika urvalsmetoder att använda sig av för att 

välja ut personer att intervjua. För denna studie valdes ett målinriktat urval för att det 

därigenom skulle finnas en ”röd tråd” mellan studiens syfte och de intervjuade personerna, 

som var yrkesverksamma lärare. (Bryman, 2011, s.433-434). Denna form av urval är vanlig 

inom kvalitativa studier. Ett bekvämlighetsurval skulle kunna vara ett tänkbart alternativ för 

studien och går ut på att de som är enklast att få tag på omfattar urvalet utan att någon större 

vikt läggs på representativitet. Det fanns dock en förhoppning om att intervjua lärare från 

olika skolor för att få en mer generell bild vilket kan vara svårt att få med ett 

bekvämlighetsurval. Även ett snöbollsurval hade varit ett alternativ där respondenten tipsar 

om andra tänkbara respondenter. Dock så gjordes en liknande bedömning som vid 

möjligheten till ett bekvämlighetsurval, att urvalet inte kulle bli lika utspritt på olika skolor. 

Utifrån dessa olika urvalsformer så föll valet på ett målinriktat urval just för att få ett tydligt 

samband mellan syfte och respondent samtidigt som enskilda skolors del av urvalet kunde 

begränsas. 

3.4 Urvalsförfarandet 

För att intervjua personer som är relevanta för uppsatsens syfte så skedde ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011, s.434). Detta innebär att respondenterna var verksamma lärare i 

Samhällskunskap på högstadiet. Lärarna valdes ut genom att de kontaktades efter att ha funnit 

verksamma lärare i Samhällskunskap på de olika skolornas hemsidor. Kontakten med lärarna 

togs genom e-post eller telefon och om läraren var villig att ställa upp på en intervju 

bestämdes tid och plats. De utvalda lärarna var inte verksamma på samma skolor. Att vända 

sig till olika skolor var ett medvetet val för att få en insyn i flera skolor. En anledning till 
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detta var att undvika att intervjua lärare som arbetar nära med varandra och därmed få 

likriktade svar. 

 

Vid ett tidigt skede insågs svårigheterna med att få ihop att få ihop ett tillräckligt antal lärare i 

den tilltänkta kommunen varpå den geografiska gränsen utökades. I en första etapp 

genomfördes fyra intervjuer men för att få ett större och fylligare material utfördes 

kontaktades ytterligare två lärare varpå intervjuer med dessa genomfördes.   

 

3.5 Urvalets utfall  

Det slutgiltiga urvalet bestod av sex stycken lärare på sex olika skolor. Dessa sex skolor finns 

i tre kommuner i mellersta Norrland fördelade på två skolor per kommun. Att tre olika 

kommuner finns representerade fanns det ingen tanke bakom utan det blev en följd av 

svårigheter av att finna lärare som av olika anledningar inte kunde medverka. Därmed har 

ingen vikt lagts på den kommunala tillhörigheten. Könsfördelningen i urvalet är något skev 

då fem av sex intervjupersoner är kvinnor och det vore önskvärt att få en jämn vikt mellan 

könen. Troligtvis gör detta dock inte någon större påverkan på resultatet. 

 

Fem av de verksamma lärarna hade varit verksamma inom yrket i minst tio år medan den 

sjätte undervisat i fyra år. En större åldersspridning kunde vara intressant för att se om 

yrkesverksamma år har någon inverkan på hur sociala medier påverkar undervisningen. 

Samtliga lärare hade adekvat utbildning och lärarlegitimation vilket var önskvärt, men inte ett 

krav, för att ingå i urvalet.  

3.6 Intervjuernas genomförande 

Efter att kontakt tagits med respondenterna via e-post eller mail bestämdes tid och plats för 

att genomföra intervjun. Samtliga intervjuer skedde på de intervjuades arbetsplatser i enskilda 

rum utan några större störande moment. Inga andra är intervjuaren och den intervjuade var 

närvarande. Att intervjuerna skedde på skolorna som de intervjuade arbetade på var för att 

göra det enkelt för deltagarna att medverka rent tidsmässigt. För att underlätta och ha tillgång 

till intervjuerna spelades samtliga intervjuer in, efter godkännande av respektive respondent. 

Efter intervjuerna har intervjuerna transkriberats och därefter analyserats. 
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Utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerades de intervjuade om 

syftet med intervjun samt att medverkan var frivillig och på begäran avslutas. Den 

medverkandes anonymitet garanterades och att dennes svar inte skulle kunna kopplas till 

vederbörande och att svaren enbart kommer ligga till grund för denna enskilda uppsats. Innan 

intervjuerna genomfördes lyftes frågan om godkännande det var okej att intervjun spelades 

in, vilket ingen av respondenterna hade något emot.  

 

I samband med att intervjuförfrågningar skickades ut kom en fråga från ett av de intervjuade 

om att få frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Detta var något som övervägdes noga 

innan ett beslut fattades som innebar att samtliga intervjuade skulle få ta del av frågorna i 

förväg. Anledningen till detta var att genom förberedelse kunde medföra djupare och 

fylligare svar. En risk som togs i beaktande var att svaren skulle bli tillrättalagda. Dock så är 

frågornas natur av den arten att det inte finns något riktigt “rätt” svar vilket gjorde att beslutet 

togs att dela med mig av intervjuguiden i förväg.  

 

De fyra första intervjuerna skedde efter den intervjuguide som går att finna under bilaga 1. 

För de två sista intervjuerna användes en mer utvecklad intervjuguide (bilaga 2). Båda 

intervjuguiderna behandlar till stor del samma frågor men den senare intervjuguiden är mer 

strukturellt uppbyggd vilket gav en tydligare struktur i intervjuerna. 

3.7 Datamaterial och analys 

Datamaterialet bestod av sex inspelade intervjuer som varade mellan 15-30 minuter. I 

transkriberad form uppgick materialet till cirka 30 sidor. För att analysera den insamlade 

datan har en kodning genomförts där datan har kategoriserats efter vad den behandlar. De 

kategorier som använts för att koda datan är nyheter, sociala medier och traditionella medier. 

Därefter har den kodade datan kategoriserats ytterligare en gång till utifrån om den är positivt 

eller negativt värderad (Boolsen, 2007, s.88-89). För att sedan analysera den kodade datan 

har mönster mellan koderna sökts. Jämförelser mellan koderna har gjorts för att se likheter 

och skillnader vilket underlättat att finna hur vissa samband ser ut mellan respondenternas 

svar. Hänsyn har tagits till vad som är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar vilket 

gör att data som ansågs som irrelevant sorterats bort. 
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3.8 Reflektioner kring det metodologiska arbetet 

Undersökningens genomförande kan bedömas som tillfredsställande. Undersökningens 

metodologiska reliabilitet (pålitlighet) skulle kunna ha påverkats av att två olika 

intervjuguider använts. Men likheterna i frågorna var så pass påtaglig att reliabiliteten 

knappast påverkats i någon större utsträckning. Överlag är det svårt att nå en hög reliabilitet i 

kvalitativa studier då den sociala miljön och situationen som präglar intervjusituationen, är 

svår att replikera då den är i ständig förändring (Bryman, 2011, s.352).   

 

Att låta intervjuerna ske på respondenternas arbetsplatser upplevdes som positivt. De 

intervjuade befann sig i en bekant miljö som förhoppningsvis hjälpte dem att göra situation 

mer avspänd och naturlig. Huruvida urvalet var tillräckligt stort går såklart att diskutera. Med 

hänsyn till de ramar som ligger till grund för uppsatsen så blev urvalet ändå tillräckligt 

omfattande för att få en bild av hur ungdomars sätt att konsumera nyheter påverkar 

undervisningen. Därmed har undersökningen uppnått en s k intern validitet, d v s giltighet 

(Bryman, 2011, s.352). Det bör dock påpekas att denna bild inte går att utvidga med någon 

säkerhet till en generell bild av förhållandena (s. k yttre validitet), detta p g a det begränsade 

antalet deltagare i underökningen Ett större urval skulle ge denna uppsats större validitet, men 

med de begränsningar som uppstått har det därför inte funnits möjligheter till att utöka 

studiens urval.  

 

Det datamaterial som samlades in under intervjuerna anknöt till studiens syfte och 

frågeställningar på ett tillfredställande sätt vilket påverkar studiens validitet positivt. Om så 

inte hade varit fallet hade sambandet mellan studiens syfte och resultat blivit otydligt och 

påverkat validiteten i negativ riktning (Bryman, 2011, s.352). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras med utgångspunkt från tidigare 

presenterat syfte och frågeställningar. En kortare presentation av de sex lärarna följer följt av 

resultatet från de genomförda intervjuerna. De medverkande lärarna är följande:  

 

● Tage är utbildad gymnasielärare men undervisar på högstadiet och har gjort så i 15 år. 

Han är behörig att undervisa i samtliga fyra So-ämnen, vilket han även gör. Han är 

inte aktiv själv på sociala medier men beskriver sig själv som lite uppdaterad inom 

området. 

 

● Viola är utbildad lärare i de fyra So-ämnena samt svenska, dock så undervisar hon 

enbart i So-ämnena. Hon har varit verksam inom yrket i 10 år. Sociala medier 

använder hon privat och då Facebook och Instagram.  

 

● Sara är utbildad lärare inom So-ämnena och Svenska för högstadiet, dessutom har hon 

även behörighet i att undervisa i Samhällskunskap på gymnasiet. Hon undervisar i So-

ämnena och hennes verksamma läkarkarriär har pågått i 10 år. Privat använder hon sig 

av Facebook. 

 

● Lotta är utbildad lärare i So-ämnena och svenska. Hon undervisar enbart i So-ämnena. 

Hennes tid som lärare uppgår till 12 år. Facebook och Instagram är de sociala medier 

som hon använder sig av privat.  

 

● Alva är utbildad gymnasielärare och undervisade vid intervjun på högstadiet i de fyra 

So-ämnena och svenska. Hon har varit verksam som lärare i fyra år. Hon är en 

frekvent användare av sociala medier, bland annat Facebook, KIK och Instagram, 

både privat och inom yrket.  

 

● Ann är utbildad lärare i inom So-ämnena och Svenska. Under de 18 år har hon jobbat 

som lärare har hon arbetat på högstadiet samt några år inom vuxenutbildningen. I sin 

yrkesroll använder hon sig av både Facebook och Instagram medan hon privat enbart 

håller sig till Instagram.  
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4.1  Nyhetsbegreppet 

Men sen började jag tänka såhär om nyhet är en aktuell händelse så kan vad som helst vara 

en nyhet. Om du berättar för mig någonting så är ju det en nyhet för mig. (Lotta) 

 

Den första frågan som de sex intervjuade lärarna fick svara på var hur de definierade 

begreppet “nyheter” när det används i samband med undervisningen. Detta visade sig inte ha 

något enhetligt svar och flera av respondenterna påtalade att det var ett begrepp som de aldrig 

försökt att definiera. Lotta menade att en nyhet var en händelse eller något som man inte 

visste tidigare, allt kan vara nyheter såvida det är ny information för personen i fråga. Vidare 

så förde hon även ett resonemang där det som hon betecknade som traditionell media, 

tidningar och massmedia, styrde processen över vad som var nyheter. Detta genom att det 

som tas upp av de traditionella nyhetsaktörerna blir till nyheter genom att den informationen 

sprids av traditionell media.   

 

Jag tror att många tänker på någon slags tidsaspekt på det hela, sånt som hände för två år 

sedan kanske inte är någon nyhet men sånt som hänt den här veckan är en nyhet och sedan så 

tappar det i nyhetsvärde ju äldre det blir men på något sätt blir något som någon hör något 

för första gången en nyhet för den personen. Ju närmare det kommer en själv så blir det 

större. (Tage) 

 

Nyheter som begrepp menade Tage är väldigt diffust och hade inte tidigare gett sig på en 

tolkning av det, varken privat eller i samband med undervisning. Den tolkning som han 

gjorde av begreppet var att det är en större händelse som i någon mening är ny. Han fortsatte 

sedan resonemanget med att det finns ett närhetsperspektiv som påverkar vad som är nyheter 

och ej. Ett exempel som han tog upp handlar om att ett omkullblåst träd på gatan där man bor 

blir en nyhet för den som bor på gatan men att ett omkullblåst träd i Jakarta inte är någon 

nyhet för oss i Sverige. Dock så menade Tage att det är svårt att göra någon konkret 

beskrivning av begreppet nyhet och att var och en kan definiera vad en nyhet är. Han drog en 

parallell till etnicitetsbegreppet där det är upp till den enskilda personen att definiera sin egen 

etnicitet. 

 

…nyheter är ju allt som händer runt omkring oss just nu och då handlar det inte bara om 

nyheter, alltså, samhällsnyheter utan alla möjliga nyheter. (Viola) 
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Även Viola hade problem med att ge en tydlig och generell definition av nyheter som 

begrepp. Efter betänkande kom hon fram till att det är sådant som händer runt omkring oss. 

Det behöver inte vara nyheter som är av intresse för hela samhället utan det räcker att det är 

en nyhet för den enskilda personen.  

 

Endera är det en dagsaktuell händelse eller så är det en veckoaktuell händelse. För jag har 

ju inte eleverna varje dag, händer det på fredagen så kanske inte jag har dom förrän på 

tisdagen och kan diskutera. (Sara) 

 

Saras definition av nyhetsbegreppet när hon relaterade det till undervisningen innehöll ett 

tydligt tidsperspektiv. Hon menade att en nyhet är en händelse från den senaste veckan. 

Anledning till att det är detta var att hon har klasser som hon inte träffar varje dag och därför 

drar en gräns för nyhetsbegreppet vid en vecka. När Sara beskrev nyhetsbegreppet på 

generellt plan så menade hon att alla händelser kan vara nyheter och lyfter fram ett 

närhetsperspektiv som viktigt för begreppet. Hon nämnde ett exempel där lokala ungdomar 

vistats på järnvägsspåren och ett om Islamiska Staten och menar att båda dessa händelser är 

relevanta nyheter för klassrummet trots nyheternas olika natur.  

 

I skolans värld kan en nyhet vara en förändring, det behöver inte alltid vara en händelse. Jag 

använder det mer vitt och brett i skolan… (Alva) 

 

Alva gjorde en relativt stor skillnad i nyhetsbegreppets betydelse som var beroende av om 

hon använde det i sin roll som lärare eller privat. När hon definierade begreppet i samband 

med undervisningen så lyfte hon fram att även förändringar på skolan kunde ses som en 

nyhet och gav ett exempel på att en ny lärare kan ses som en nyhet. När hon beskrev 

nyhetsbegreppet på ett mer generellt menade hon att det är något som är nytt och som man 

inte har hört talats om förut. Dessutom lyfte hon fram att tidsaspekten har en betydelse men 

att det inte finns någon exakt tidsgräns för vad som kan kallas nyheter utan att det i vissa 

sammanhang kan vara ett dygn och andra en vecka.  

 

Begreppet nyhet, händelse värd att uppmärksammas. (Ann) 

 

Ann gjorde en bred definition av begreppet men påpekade även att närhet har en betydelse. 

Vissa händelser som är irrelevanta i det stora perspektivet kan ha en stor betydelse lokalt. 
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Hon påpekade dock att det är sällan som hon använder sig av lokala nyheter i undervisningen 

då det främst är större händelser som lyfts fram. Någon skillnad på nyhetsbegreppet när det 

används inom skolans väggar gentemot privat gjorde hon inte. 

 

Baserat på det som framkom i resultatet så kan det konstateras att lärarna uppfattade 

nyhetsbegreppet som luddigt. Det fanns ingen självklarhet om vad som definierade en nyhet. 

Däremot så låg förklaringarna nära den definition av begreppet som Nationalencyklopedin 

gör (NE.se, 2016-02-24) Gällande de fyra punkterna som Wadbring och Ödmark (2013, s.35) 

lyfte fram för att värdera nyheter så var det framför allt närhetspunkten samt 

sensationspunkten som lärarna lyfte fram. Att ingen lärare kunde precisera begreppet nyheter 

är på intet sätt något konstigt då det är ett begrepp utan en klar definition. Såväl stora 

internationella som små lokala nyhetshändelser som relaterade till skolan ingick i lärarnas 

definition av nyhetsbegreppet i undervisningen. Tidsaspekten för vad som kan ses som en 

nyhet förändras även efter undervisningens upplägg då läraren inte har alla klasser varje dag. 

Med andra ord så formas begreppet efter de förutsättningar som skolan ger.  

4.2  Traditionella medier 

… här är utgångsläget mycket på det gamla, traditionella, det är radio, tv och tidningar så 

att säga. Det tycker jag i och för sig inte är fel… (Tage) 

 

När lärarna beskrev sin undervisning om medier och nyhetsrapportering visade det sig att den 

såg väldigt olika ut. Dock så låg ett väldigt stort fokus på traditionella medier såsom tv, radio 

och tidningar. När det kom till att följa nyhetsrapportering så var det något som fem av sex 

lärare svarade att det skedde kontinuerligt och att det är en viktig del av ämnet 

Samhällskunskap. Som exempel nämnde Lotta och Alva att eleverna fick titta på Lilla 

Aktuellt, ett nyhetsprogram vars främsta målgrupp är barn upp till tonåren.  

 

Lotta var den lärare som stack ut genom att hon inte hade ett speciellt moment för 

medieundervisning. Istället menade hon att undervisningen gällande media var något som 

skedde kontinuerligt och som ett naturligt inslag i samhällskunskapsundervisningen. De 

övriga fem lärarna hade moment rörande medieundervisning vilket framför allt innefattade tv, 

tidningar och radio. För Sara fick eleverna fick producera mediala inslag såsom tv-

sändningar, radiosändningar eller tidningar. Även Alva hade inslag av att producera media i 
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sin undervisning där eleverna fick skapa egna löpsedlar utifrån dagstidningar och därigenom 

få förståelse för hur och varför nyheter kan sälja. Dessutom hade Alva även provat på att låta 

eleverna spela in radio i podcastformat och hade planer att låta elever debattera framför en 

kamera i ett morgonsoffa-format.  

 

Vi har ingen tidning här på skolan /…/ för det har budgeterats bort. (Ann) 

 

Ett problem för Ann var att skolan valt bort att prenumerera på dagstidningar som kan 

användas i undervisningen. Detta har gjort att hon ibland använde sig av sin egen 

morgontidning för att lyfta fram artiklar och händelser. Dessutom utgick hon ofta från 

rikspressen, i synnerhet Dagens Nyheter, eftersom lokalpressen var begränsad till närliggande 

orter. Även Anns undervisning om samhällsekonomi innehöll mediala inslag från traditionell 

media. Eleverna fick i uppdrag att skriva argumenterande svar på insändare och ta ställning 

till för eller emot insändarens budskap.  

 

Vi pratar om reklam och sådana saker och hur det nås ut via media. Det är som ett eget 

område och då får de jobba med olika reklam och hur man kan sprida det. (Viola)  

 

Reklam var ett område som både Tage och Viola tog upp som något viktigt inom 

medieundervisningen. Dock så låg fokuset för Viola på hur reklam skapas och sprids medan 

Tages undervisning fokuserade på vad som är reklam i media. I samband med detta så lyfte 

Tage även fram sociala medier som en del av media.  

 

Trots sociala mediers framväxt och popularitet hos både unga och vuxna så hade de 

traditionella medierna fortfarande en framträdande roll i medieundervisningen enligt 

resultatet. Detta helt i enighet med Lgr11 (Skolverket, 2011) som har flera punkter där det 

centrala innehållet för ämnet kopplas till traditionella medier. Av respondenternas svar 

framgår att mycket av undervisningen utgår från dagstidningar men att även 

nyhetssändningar riktade mot barn används. Det går med andra ord inte att säga att sociala 

medier har ”trängt ut” traditionella medier ur klassrummet utifrån intervjuerna med lärarna. 
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4.3  Sociala medier 

Positivt för att de blir nyfikna för det kan stå nyheter på Facebook eller någon annanstans 

också frågor de om det är sant. Och det är bra att de frågar om det är sant för då är de lite 

källkritiska också men ibland är det ju störande om de håller på med det under lektionstid 

och det är förbjudet. (Sara) 

 

När lärarna beskrev hur sociala medier har påverkat deras undervisning inom media och 

nyhetsrapportering så blev tongångarna både positiva och negativa. Lotta och Tage 

spekulerade om att ungdomar inte följer nyheter via tv i speciellt stor utsträckning men att de 

däremot håller sig uppdaterade via sociala medier och tidningsappar, exempelvis 

Aftonbladets nyhetsapp. Deras bild var också att elever ”snappar upp” nyheter snabbare idag 

genom sociala medier vilket gör att många elever redan är insatta i de nyheter som läraren ska 

presentera. Tage såg detta som ett bra sätt att bygga vidare på nyheter som eleverna redan 

uppfattat.  Även Sara och Ann lyfte fram att elever fångade upp nyheter via sociala medier 

och berättade att det ofta väcktes en källkritisk diskussion gällande nyheten och avsändaren 

av den. Att elever kom i kontakt med högerextrema nyheter via sociala medier hade Alva 

upplevt flera gånger. Det som Alva då gjorde var att gå igenom nyhetsartikeln tillsammans 

med eleverna för att diskutera de värderingar som lagts in i texten och skillnader mellan ett 

objektivt och subjektivt språk. Om det var en händelse som skildrats även i rikspressen så 

jämfördes den högerextrema sidor med t ex Dagens Nyheters version.  

 

Jag brukar ha som ingångspunkt en serie från UR, Justitia, där det är en tjej som blivit utsatt 

i sociala medier. (Alva) 

 

Alva berättade att hon att hon brukar inleda undervisningen om sociala medier med visa ett 

avsnitt från UR:s serie Justitia.  En 15-årig tjej som blir trakasserad på sociala medier genom 

att en sång om henne spelas in och sprids på internet. Denna sång hade eleverna ofta själva 

kommit i kontakt med och i avsnittet får man följa den utsatta flickan vilket ofta gav ett bra 

underlag för diskussioner om beteenden på nätet.  

 

Ann berättade även att hon upplevde att det var lättare att få eleverna engagerade med hjälp 

av sociala medier. Det som tidigare sågs som långt borta har kommit närmare. Ett exempel 



24 
 

som hon lyfte fram var att klassen kunde gå in på exempelvis vita husets twitter för att ta del 

av Obamas arbete. 

 

Ann upplevde att det blev enklare för eleverna att ta till sig information när den delades i 

realtid via sociala medier som eleverna kände till eller var aktiva på.  

 

Vi pratar mycket om sociala medier men mycket om att man ska vara källkritisk när det 

gäller sociala medier. För det handlar ju om vad man gillar och så kommer det upp mycket. 

Det berättar vi om för det har de ingen koll på eleverna, att det är det som hamnar i ens 

nyhetsflöde. Och sen att man diskuterar om att vara.., det handlar mest om källkritik när vi 

pratar om sociala medier och inte så mycket om att vi använder oss av sociala medier när vi 

pratar om nyheter. (Viola) 

 

Violas svar avviker från övriga respondenter då sociala medier inte var lika närvarande när 

nyheter diskuterades. Däremot så lyfte hon fram att hon undervisar om hur nyhetsflöden 

byggs upp, att det som eleverna gillar formar deras flöde och att källkritiken därför är oerhört 

viktig. I undervisningen om källkritik så hade sociala medier därför en central plats i Violas 

klassrum. 

 

Vidare så tog även Lotta, Sara och Ann upp att sociala medier kan ta fokus från 

undervisningen genom att elever ägnar sig åt icke-skolrelaterad underhållning. Ett annat 

problem med sociala medier som kom fram i samtliga intervjuer var att förekomsten av 

”skitsnack” och mobbning. Alva tog upp att det mesta som händer på sociala medier sker 

utanför skolan men att konflikterna uppstår på skolan. I sin roll som lärare försökte hon visa 

upp de positiva sidorna av sociala medier men att det ändå var mycket mobbing och 

trakasserier i innehållet  

 

Det har ju också en inverkan på oss lärare genom att vi måste försöka lära oss att se saker 

från en annan vinkel. Vi är ju inte uppväxta med sociala medier, inte jag i alla fall. Vi måste 

lära oss att lägga in den här källkritiska vinkeln, att lära eleverna vara källkritiska. (Lotta) 

 

En central del som samtliga lärare lyfte fram var källkritik. Källkritiken återkom flera gånger 

under intervjuerna som en viktig aspekt av undervisningen om sociala medier. Flera av 

lärarna uppgav även att källkritiken hade fått en större del i undervisningen under den 
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yrkesverksamma tiden. Ann uttryckte att eleverna inte tar någon större hänsyn till var en 

nyhet kommer ifrån eller vem avsändaren är. Den källkritiska vinkeln är frånvarande. Elever 

kan värdera information från privata bloggar lika högt som informationen på Riksdagens 

hemsida.  

 

Det börjar kännas lite ute, det är mest äldre som har facebook. Just nu är det mest 

Instagram… (Tage) 

 

Av de sociala medier som diskuteras i klassrummet är det framför allt Facebook som nämns. 

Samtliga sex lärare nämnde Facebook. Inget annat socialt medium nämndes av samtliga. 

Även Instagram nämndes av flera. Snapchat, Ask.fm och Kik togs ibland upp som sociala 

medier som förekom i undervisningen. Trots att samtliga lärare nämnde Facebook så var det 

flera som upplevt att intresset hade svalnat de senaste åren. Ann beskrev det som att eleverna 

visste att deras föräldrar hade Facebook ville därför inte vara aktiva där. Två av lärarna 

berättade även att Periscope hade diskuterats under lektionstid efter att tidningsartiklar om 

detta sociala medium varit aktuella. På den ena skolan hade det inte fått någon spridning 

medan det på den andra fått en viss spridning bland eleverna.  

 

Inte så att jag går runt och är orolig och nervös för att jag ska undervisa om det här som jag 

inte kan på den nivån och så. Däremot är det bara att inse att jag tycker inte att jag har 

tillräckligt bra kunskaper om sociala medier för att göra ett så bra jobb som jag kanske 

skulle kunna göra om jag hade det. (Tage) 

 

Tre av lärarna, Tage, Lotta och Ann, menade att de inte hade en tillräcklig kunskap om 

sociala medier. Framförallt så gällde det hur olika sociala medier fungerar och är uppbyggda, 

exempelvis hur en nyhet eller en tidningsartikel sprids. Lotta spekulerade i att på grund av sin 

bristande kunskap om sociala medier så kunde hon inte integrera dem på ett sätt i 

undervisningen som möjligtvis fungerat om kunskapen funnits. Ann använde sig mycket av 

utbildningspaket från Ungdomsrådet och värderingsövningar gällande uppträdande på sociala 

medier i undervisningen. Anledningen till det var att hon kände att hon saknade tillräckligt 

stor kunskap om ämnet. En önskan som Ann lyfte fram var att hon gärna skulle vilja ha 

utbildning inför varje terminsstart för att få reda på vilka sociala medier som var ”inne” och 

om det var något speciellt man borde vara uppmärksam på.  
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De övriga tre lärarna ansåg sig ha en ”hyfsad kunskap” om sociala medier. Dock så medgav 

Viola och Saga att det fanns luckor i kunskapen om vissa sociala medier. Viola menade att 

hon exempelvis hade en grundläggande kunskap om Ask.fm och Kik men att hon saknade en 

djupare kunskap som skulle ge en större förståelse. Saga lyfte fram den snabba utvecklingen 

som ett hinder för att kunna hålla sig uppdaterad men ansåg ändå att hon hade en tillräcklig 

kunskap om de vanligaste sociala medierna. Det främsta skälet som Alva lyfte fram till sina 

goda kunskaper var att hon laddade ner appar och försökte att sätta sig in i nya sociala medier 

när de får spridning på skolan. Hon angav Periscope som ett exempel. Direkt när hon hörde 

talas om appen laddade hon ner den och kunde se att det pågick flera sändningar från skolan 

och ta uti med problematiken direkt. Vidare så berättade hon att hon brukar prata med 

eleverna utanför lektionstid om olika sociala medier för att få en uppfattning om vilka sociala 

medier som eleverna använder och vad de används till.  

 

Kik använder vi som forum för att kommunicera i klassen så det kan jag inte säga är 

undervisning utan ett verktyg. (Alva) 

 

Alva var den enda som använde sig av sociala medier för att kommunicera med sina elever. 

Detta skedde genom att klassen hade en grupp i Kik vilket gjorde det möjligt att skicka 

textmeddelanden som hela klassen fick ta del av. Detta kan användas om eleverna har frågor 

om skolarbetet utanför lektionstid eller om Alva hittat en relevant tidningsartikel för ett 

aktuellt arbetsområde som hon kan vidarebefordra till eleverna. Anns elever hade nyligen 

startat en Kik grupp för klassen där det var tänkt att även Ann skulle delta, hon väntade på att 

eleverna skulle hjälpa henne med det. En spekulation som Ann lyte fram var att det kunde 

vara bra om eleverna fick förklara och visa upp sina kunskaper för Ann och på så vis känna 

sig duktiga. Lotta berättade att hon tidigare använt sig av en grupp på Facebook för att 

kommunicera med sin mentorsgrupp, vilket hon upplevt som något positivt. Hon påpekade 

dock att detta var för fyra år sedan när alla hade Facebook vilket var fallet längre. Dessutom 

menade hon att gick att göra något liknande med Kik men att hon saknade kunskapen för att 

genomföra det.  

 

Ja, men det gör jag. Det tycker jag. Ibland som skräckexempel att kunna visa att den här 

historien är inte sann. (Ann) 
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Fem av lärarna uppgav att de behandlar sociala medier som en potentiell källa till nyheter i 

undervisningen. Den sjätte menade att hon använde det som en källa till spridning av nyheter. 

Återigen så lyfte samtliga upp vikten av att alltid ha källkritiken närvarande. Tre av det 

intervjuade menade att nyheter i sociala medier är utmärkt när undervisningen handlar om 

källkritik. Vidare så pekade Tage återigen på att nyheter från sociala medier kan vara bra som 

ett embryo till undervisningen men tar upp den potentiella fara med rykten som sprids som 

nyheter på sociala medier. 

 

Överlag såg lärarna både för- och nackdelar med sociala medier inom undervisningen om 

medier och nyhetsrapportering. Det som lyftes fram som en fördel var att eleverna på ett 

snabbt sätt kunde komma i kontakt med nyheter via vilket främjade diskussioner om aktuella 

nyhetsmännen i klassrummet. Nyheter från sociala medier beskrevs även som ett bra 

underlag för undervisning gällande källkritik återkom under intervjuerna. Den gängse 

uppfattningen var att källkritik fått en större plats i undervisningen än vad den tidigare haft, 

detta som en följd av de sociala mediernas intåg. Vikten av källkritiken framhålls i Lgr11 

(Skolverket, 2011) men också i klassrummet enligt lärarna.  

 

Den generella uppfattningen hos lärarna var att sociala medier kan störa undervisningen 

genom att elever använder sina mobiltelefoner och interagerar med varandra på sociala 

medier under lektioner. Problematiskt var även den mobbing och de trakasserier som sker 

genom sociala medier och som lärarna inte kan se.  

 

Positiva sidor var framför allt att eleverna tog del av nyheter snabbt via sociala medier vilket 

innebar, som en lärare uttryckte det, att det fanns ett embryo att bygga vidare på när eleven 

uppmärksammat en nyhet. Det fanns dock inte samstämmiga uppgifter om att ungdomars 

nyhetskonsumtion ökat.  En lärare upplevde att eleverna tog till sig väldigt mycket mindre 

nyheter än tidigare. Påpekas bör att det är lärarnas subjektiva uppfattning om elevernas 

nyhetskonsumtion. Skillnader mellan olika klasser och skolor förekommer självklart. Dock så 

visar statistik från Statens medieråd (Ungar och nyheter 2015, 2015) att nyhetskonsumtion 

via TV och tidningar hos åldersgruppen 13-16 sjunkit något mellan 2010-2015 men att 

nyhetskonsumtion via internet och framförallt via mobiltelefon ökat starkt. Detta ligger i 

enighet med uppfattningen att ungas nyhetskonsumtion allt mer förflyttats till internet och 

sociala medier.  
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Något som kan anses som en stor och viktig del i det allmänna kunnandet om sociala medier 

är filterbubblan. Anledningen till att filterbubblan lyfts fram är att den beskriver utvecklingen 

av flera stora sociala medier, framför allt Facebook. Filterbubblan innebär att sidorna blir 

personifierade för att passa den specifika användaren. Att framförallt lära eleven att vara 

källkritisk mot de nyheter som visas på sociala medier och fråga sig varför just den nyheten 

dyker upp i nyhetsflödet ansågs viktigt inom undervisningen. Även detta går att koppla till 

samhällskunskapens kursplan (Skolverket, 2011) som tar upp att elever ska lära sig att 

värdera information. Ett sätt att värdera information kan vara att fråga sig själv ”varför visas 

denna tidningsartikel för mig?”. Att få ut det som Pariser (2011) lyft fram om filterbubblan är 

en viktig del för att få en förståelse för vad nyheter via sociala medier betyder på ett djupare 

plan. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur undervisningen gällande nyheter och medier 

förhåller sig till att ungdomars främsta källa till nyheter är internet och sociala medier. Det 

som framkommit i undersökningen är att de intervjuade lärarna inte har någon gemensam 

definition på vad begreppet nyhet innebär. I resultatet framgår det att definition på begreppet 

ändras något när det används rent allmänt eller i samband med undervisning. Gällande sociala 

medier är de intervjuade medvetna om sociala medier dess positiva och negativa sidor. 

Kunskapen är dock varierande vilket även integrationen av sociala medier i undervisningen 

är. Samtliga lärare lyfte fram vikten av att alltid ha ett källkritiskt perspektiv närvarande när 

sociala medier används.  

 

Sociala medier är en relativt ny företeelse i samhället och så även i skolans värld. En lärare i 

samhällskunskap har stora krav på sig att hålla sig a jour med förändringar i samhället och 

förändringarna i mediavärlden har de senaste årtiondena varit väldigt stora och snabba. Ett 

nytt medieklimat har växt fram där traditionella medier såsom TV, tidningar och radio får 

konkurrens från nya mediekanaler via internet. Framför allt unga vänder sig till sociala 

medier för att, bland annat, ta del av nyheter vilket gjort att ungdomars främsta källa till 

nyheter i dagens Sverige är sociala medier. Att dessa nyheter sedan kommer upp till 

diskussion i klassrummet är naturligt då samhällskunskapen till stor del berör det som det 

vanligtvis rapporteras om. Detta skulle Säljö (2008) se som något positivt och mena att 

artefakter i elevernas omedelbara närhet på så sätt integreras i klassrumsdiskussionen på ett 

naturligt sätt där samspelet mellan lärare och elever utmynnar i ny kunskap hos eleven.  

  

Dagens verksamma lärare behöver integrera en helt ny medieplattform i undervisningen där 

utvecklingen är väldigt snabbt och förändringarna stora. Det kan lätt bli ett glapp mellan 

ungdomar som växt upp med sociala medier och ser det som en fullt naturlig del i vardagen 

och lärare som först i vuxen ålder behövt sätta sig in i vad sociala medier är och hur de 

fungerar. Att det dessutom finns så pass många olika aktörer inom sociala medier med olika 

syften gör problematiken än mer komplicerad.  

 

Att flera lärare ansåg att det var svårt att hänga med i utvecklingen där nya sociala medier 

kommer ut och blir populära bland eleverna visar på ett problem. En fråga som kan ställas är 

hur mycket en lärare bör eller ska sätta sig in i nya sociala medier? Många nya aktörer och 
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uppdateringar som ändrar uppbyggnaden av mediet gör det svårt att kunna följa hela 

utvecklingen fullt ut. Att få en kort utbildning inför varje termin om vad som är ”inne” hos 

eleverna för tillfället är en intressant tanke för att kunna hålla lärarna a jour med 

utvecklingen. 

 

Det är onekligen så att sociala medier har många negativa sidor som inte är speciellt 

främjande i samhället men framför allt inte i lektionssalen. Att detta hjälper till att forma en 

negativ uppfattning om sociala medier är på intet sätt konstigt. Diaz (2012) lyfter fram detta 

problem och tar upp att vissa skolor blockerat vissa sociala medier som anses ta för mycket 

uppmärksamhet från undervisningen. Detta menar dock Diaz inte är helt av godo då eleverna 

ändå hittar vägar runt blockeringarna, vilket gör dem onödiga. 

 

Diaz (2012) har en poäng i detta resonemang men å andra sidan så är blockering av sidor ett 

sätt för skolan att visa att det är en sida som eleverna ska undvika under skoltid Att göra stora 

inskränkningar i elevers frihet på internet kan ses som kontroversiellt då det kan uppfattas 

som att skolan vill bestämma vad som är av bra och dåligt och att eleverna inte är kapabla att 

göra denna värdering. Huruvida det är rätt eller fel att blockera sidor som kan uppfattas störa 

undervisningen är därför en svår fråga där det inte finns något enkelt svar. Dessutom kan det 

vara så att de negativa sidorna av sociala medier såsom mobbing och trakasserier till största 

del sker på fritiden och inte på skoltiden, men att konfrontationen sker på skolan. I det 

avseendet skulle en blockering av sidor troligtvis bli relativt tandlös.  

 

Vidare så kan det konstateras att läroplanen är relativt öppen för tolkningar när det kommer 

till vad som där kallas för elektroniska medier. Detta begrepp kan tolkas väldigt olika 

beroende på vem som gör tolkningen. Att lyfta in Facebook och andra sociala medier i det 

begreppet kan med lätthet göras, men det är inte helt säkert en självklarhet för alla. Utan att 

besitta en kunskap om sociala medier gör en lärare troligtvis bäst i att inte använda sig av det 

allt för mycket i undervisningen då det finns många ”faror” med det. Dock så är sociala 

medier ett relativt nytt fenomen och om den nuvarande utvecklingen håller i sig är det 

troligtvis inte en allt för djärv gissning att kunskap om sociala medier får en tydligare plats i 

samhällskunskapens kursplan. I dagens läge blir det otydligt vad för roll sociala medier 

tilldelas i läroplanen vilket gör att mycket lämnas till läraren och dennes kunskap vilket ger 

eleverna olika förutsättningar beroende på vilken lärare som undervisar.  
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Hur stor plats och hur sociala medier ska ta i undervisningen är en fråga utan något absolut 

svar. Att det ska finnas undervisning om sociala medier, eller elektroniska medier, som Lgr11 

(Skolverket, 2011) uttrycker det råder det ingen tvekan om. Däremot är det ingen självklarhet 

att använda det för att främja undervisningen på ett pedagogiskt sätt eller som ett 

kommunikationsmedel med elever och klasser. I intervjuundersökningen framkom att sociala 

medier behandlas i skolans värld på flera olika sätt och att ungdomars nyhetskonsumtion via 

detta nya medium har fått en inverkan på undervisningen. Att använda sociala medier som ett 

kommunikationsmedel med eleverna, vilket några lärare provat, är intressant. I Grönlunds 

forskningsprojekt Unosuno (2014) visades det att sociala medier gjorde att kommunikationen 

mellan elever och lärare blev mer frekvent jämfört med vanlig e-post. Det kan dock 

diskuteras huruvida läraren bör vara anträffbar via sociala medier på kvällar och liknande och 

var gränsen i sådana fall går.   

 

Genom det teoretiska perspektiv som presenterades tidigare i uppsatsen går det att göra 

tolkningen att datorer, mobiler, pekskärmar och sociala medier är artefakter som underlättar 

spridningen och hanteringen av information, i detta fall nyheter. Säljö (2000) argumenterar 

även för att minneskunskaper och färdigheter som används vid en vanlig provsituation utan 

hjälpmedel kan tolkas som omodernt när att nya artefakter finns att tillgå. Att bli bättre på att 

söka upp och värdera information med hjälp av de artefakter som finns till hands i elevernas 

vardag bör istället få ett större utrymme. Just den delen är intressant relaterat till 

respondenternas önskemål om mer omfattande källkritik. Möjligtvis så bör fokus ligga på att 

använda det som finns i elevernas vardag för att optimera kunskapen så mycket som möjligt. 

Att då inte använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga, mer eller mindre hela tiden, 

skulle kunna vara kontraproduktivt. Allt är dock inte svart eller vitt och för att kunna se 

information i ett källkritiskt perspektiv behövs en viss grund att stå på som gör att man har 

grundläggande kunskaper om att värdera nyheter.  

 

Den slutats som kan dras utifrån de gjorda intervjuerna är att källkritiken har blivit mer 

central i undervisningen samtidigt som den behöver få ett ännu större utrymme. En annan 

aspekt gällande den ökade nyhetskonsumtion på sociala medier var att nyheter uppfattas 

snabbare av elever, vilket leder till en viss förkunskap och till diskussioner gällande nyheter 

och sociala medier i undervisningen. De artiklar som leder till diskussion kommer ofta från 

någon form av högerextrem nyhetsförmedling vilket leder till källkritiska diskussioner i 

klassrummet. Dessutom kan sociala medier ha en negativ inverkan på undervisningen då 
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elevens fokus kan flyttas från undervisningen till nöjesaktiviteter på sociala medier. Det bör 

dock påpekas att det framkom i intervjuerna att mycket av medieundervisningen utgick från 

traditionella medier.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Utbildning? 

År inom yrket?  

Aktivitet på sociala medier, i yrket/privat? 

 

Huvudfrågor 

Hur skulle du definiera begreppet nyhet när du använder det i undervisningen?  

 

Vilka sociala medier diskuteras oftast i ditt klassrum? 

 

Hur ser din undervisning gällande medier och nyhetsrapportering ut? 

 

Vad för inverkan har sociala medier på undervisningen gällande medier och 

nyhetsrapportering? 

 

Anser du att du har tillräcklig kunskap om sociala medier för att känna sig trygg i 

undervisningen om detta? 

 

Behandlar du sociala medier som en potentiell källa till nyheter i undervisningen? 

 

Hur lyfter du fram faror och möjligheter med sociala medier när det gäller nyhetsrapportering 

för eleverna? 

 

  



 
 

Bilaga 2 

 

Reviderad intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön (noteras) 

2. Ålder (kan vara relevant) 

3. Utbildning? 

4. År inom yrket?  

5. Aktivitet på sociala medier, i yrket/privat? 

 

Tema nyheter och undervisning 

6. Hur skulle du definiera begreppet nyhet?  

7. Har det samma betydelse när du använder det i undervisningen?  

8. Hur undervisar du om medier och nyhetsrapportering ut? 

9. Vilka medier tar du upp i din undervisning? 

10. Kan du ge något exempel på hur undervisningssituationer kan se ut i din undervisning om 

media och nyheter? 

 

Tema sociala medier 

11. Kan du berätta om hur du undervisar om sociala medier? 

12. Vilka sociala medier diskuteras oftast i ditt klassrum? 

13. Vilka uppfattningar om sociala medier är det som kommer fram i klassrummet? 

14. Anser du att du har tillräcklig kunskap om sociala medier för att känna sig trygg i 

undervisningen om detta? 

 

Tema sociala medier & nyheter 

15. Undersökningar visar att ungdomar framför allt får sina nyheter från sociala medier & 

andra internetkällor. Hur bemöter du det i din undervisning?  

16. Vilken inverkan har sociala medier på din undervisning om medier och 

nyhetsrapportering? 

17. Kan du beskriva hur en undervisningssituation kan se ut när ni behandlar sociala medier? 

18. Och situation där sociala medier tas upp som nyhetskälla?  



 
 

19. Behandlar du sociala medier som en potentiell källa till nyheter i undervisningen? 

 

20. Hur tror du att undervisningen kommer att utvecklas på sikt när det gäller sociala medier 

och nyheter? 

 

Tema faror & möjligheter med nyheter och sociala medier 

 

21. Vilka faror och möjligheter med sociala medier kan du se när det gäller 

nyhetsrapportering för eleverna? 

 

23. Hur kan man hantera dessa faror och möjligheter i undervisningen? 

 

24. Har du någon ytterligare reflektion om sociala medier och dess roll i undervisningen rent 

allmänt? 

 

25. Har du någon ytterligarer eflektion om sociala medier och dess roll i undervisningen om 

nyhetsrapportering? 

 


