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Sverige befinner sig i en tid där digitaliseringen ges utrymme i det politiska livet. I och 

med denna utveckling blir medborgarna i ett land stegvis också digitala medborgare. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida fem utvalda läroböcker i 

samhällskunskap på gymnasiet ger eleverna meningserbjudanden om det digitala 

medborgarskapet. Detta görs genom en kvalitativ innehållsstudie av de innehåll som 

finns i de olika läroböckerna. Det framkommer av undersökningen att samtliga 

läroböckerna ger mening om det digitala medborgarskapet, dock från olika aspekter.  
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Inledning 

Sverige befinner sig i en tid där digitaliseringen ges utrymme i det politiska livet. På 

regeringens hemsida beskrivs hur man ska ställa sig till digitaliseringen i Sverige. Man 

menar att digitaliseringen kan bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt 

sammanhållet samhälle. Regeringen har som mål att Sverige ska vara det land som bäst 

tar tillvara på digitaliseringens möjligheter i världen (Regeringen, 2016a). År 2016 tillsattes 

till och med en (bostad- och) digitaliseringsminister. Ministern arbetar med dessa mål 

som regeringen satt upp. En del i detta arbete är att arbeta för ett helt uppkopplat 

Sverige, en bredbandstrategi som verkar för att alla i hela Sverige år 2025 ska ha tillgång 

till snabbt internet (Regeringen, 2016b).  Ett par dagar innan regeringen presenterade den 

bredbandsstrategi som nämns kort ovan, presenterade Digitaliseringskommissionen sitt 

slutbetänkande För digitalisering i tiden (SOU 2016:89). Man skriver att digitaliseringen är 

en process som påverkar både människa och samhälle, och att det offentliga bör ha en 

ledande roll i denna process. Man lämnar också fyra rekommendationer till regeringen, 

där ibland att man bör upprätta en digitaliseringsmyndighet.  

 

Eleverna i den svenska skolan är idag inte bara medborgare i ett eller flera länder, 

eleverna är också digitala medborgare. För majoriteten av de elever som lärarna möter på 

gymnasiet är sociala medier en del av vardagen. Alla som har en smart-mobiltelefon är 

ständigt online och har tillgång till all världens fakta bara genom en snabb sökning på 

nätet. År 2010 använde 7 % av ungdomarna sig av mobilen för att koppla upp sig på 

internet, idag är motsvarande siffra 96 % (Statens medieråd, 2015). Internet är 

svenskarnas, oavsett ålder, viktigaste informationskälla enligt den senaste rapporten från 

Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2016 (2016). Samma rapport 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016) visar också att sociala medier är den viktigaste 

nyhetskällan för ungdomar mellan arton och tjugofem. I rapporten beskrivs barn och 

unga som storanvändare av internet.   

 

Samtidigt som användandet av internet har ökat så är fortfarande läroboken det 

läromedel som används mest i samhällskunskapsundervisningen i den svenska skolan 

(Långström & Virta, 2011). Har denna utveckling av internet-användandet lett till att man 

utvecklat läroböckerna i skolan att ha med det digitala medborgarskaps-perspektivet eller 

har man försummat en plattform som eleverna ständigt är aktiva på?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka innehållsliga aspekter i läroböcker i 

samhällskunskap för gymnasiet i relation till begreppen digitalt medborgarskap.  

 

Frågeställningarna i uppsatsen är 

• Hur finns digitalt medborgarskapande representerat i läroböckerna? 

• Vilka meningserbjudanden ges till eleverna angående digitalt medborgarskap i 

läroböckerna? 

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras definitionen på medborgarskap, digitalt medborgarskap, 

lärobokens roll i ämnet samhällskunskap och skolans roll som medborgarskapare.  

Skolan och medborgarskapandet 

I läroplanen för gymnasiet (LGY 11) två första kapitel finns de värderingar, mål och 

riktlinjer som den svenska skolan vilar på. Dessa utgör också grunden i den 

medborgarfostran som eleverna ska ta del av och som fostrar dem till goda demokratiska 

samhällsmedborgare (Skolverket, 2011a).  I och med Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94) kom det demokratiska uppdraget som skolan har att lyftas fram, 

hela den svenska skolan skulle nu genomsyras av grundläggande demokratiska 

värderingar (Skolverket, 2011b).  En del av skolans uppdrag beskrivs på följande sätt i 

läroplanen för gymnasieskolan; 

 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i 

samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. 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 i att tänka kritisk, att granska fakta och 

förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. (Skolverket, 2011a, s. 6-

7) 
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I detta utdrag om skolans uppdrag från läroplanen för gymnasieskolan finns en betoning 

på förmågor och färdigheter som en samhällsmedborgare behöver för att fungera i 

samhället. Skolverket har gett ut flera rapporter gällande hur de ser på skolans 

demokratifostrans uppdrag (Skolverket, 2011b).  Eftersom fostransuppdraget har varit 

föremål för flera rapporter och uppmärksammas i den inledande delen i läroplanen kan 

man anta att detta är ett av de viktigaste uppdragen som skolan har, att utbilda goda 

demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Digitalt medborgarskap 

Nationalencyklopedin definierar medborgarskap på följande sätt; 

 

[…] som ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat och en individ 

(medborgare) enligt lag antingen automatiskt, t.ex. vid födelse eller efter anmälan 

eller ansökan. (Schöldström, u.å.) 

 

Definitionen av digitalt medborgarskap är dock olik definitionen av ett medborgarskap. 

Man kan säga att digitalt medborgarskap är förmågan att delta i samhällslivet (på 

internet). En digital medborgare blir då en person som använder internet, varje dag på ett 

effektivt sätt (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2008). Från början var en individ en digital 

medborgare bara denne hade tillgång till internet. Nu definieras det genom att de digitala 

medborgarna har ett säkert och respektfullt beteende online (Jones & Mitchell, 2016). 

Mossberger, Tolbert och McNeal (2008) menar att internet kan gynna hela samhället, och 

”underhålla” medlemskap och deltagande i samhället. Internet är en unik plattform, den 

är interaktiv och erbjuder många kommunikationsmedel (ex. mejl, video eller chatt). 

Internet beskrivs som både telefon och faktabank.  

 

Mossberger, Tolbert och McNeal (2008) menar att det finns flera positiva ”spill-over”-

effekter av lättillgänglig information och kommunikation online. Det kan leda till ett mer 

deliberativt deltagande i den demokratiska processen, detta genom att information som 

finns online gör medborgare mer pålästa och stimulerar till deltagande. Internet kan föra 

tillsammans medborgare för diskussioner av olika samhällsproblem. Mossberger, Tolbert 

och McNeal (2008) använder sig av Roger Smiths tre traditioner om medborgarskap i 

USA för att förklara potentialen och utmaningarna med det digitala medborgarskapet, 

liberalism, republikanism och tillskrivande hierarki. Ekonomiska möjligheter är en central 
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tankegång i liberalismen, och internet kan ge dess medborgare nya ekonomiska 

möjligheter.  Bland annat kan internet vara en plattform för arbetare som har låg lön och 

är lågutbildade att hitta jobb med bättre lön och förmåner. Inom den republikanska 

traditionen är politiskt deltagande en viktig del. (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2008).  

 

Som nämnt tidigare kan internet leda till att man deltar mer i det politiska livet, men 

Mossberger, Tolbert och McNeal (2008) nämner också att med hjälp av internet blir det 

lättare att mobilisera samhälleligt deltagande. ”E-staten” (statens informationskanaler på 

internet) har redan lett till att medborgarna kan ta del av samhällelig och politisk 

information. Nyheter som förmedlas med nätet har också en potential att öka det 

politiska deltagande. Vad gäller tillskrivande hierarki skriver Mossberger, Tolbert och 

McNeal (2008) att Smiths diskussioner handlar om att förklara de skillnader som finns 

inom det amerikanska samhället vilka är baserade på bland annat etnicitet.  Med 

traditionen tillskrivande hierarki kan man förklara begreppet digital klyfta. Begreppet har 

använts för att förklara den systematiska skillnader som finns gällande tillgång till 

internet. Detta påverkar främst de med låg inkomst, låg utbildning och/eller är äldre. 

Tillsammans erbjuder dessa tre traditioner ett större perspektiv för att förstå internet, inte 

bara som underhållning och bekvämlighet, men som en integrerad del i inkluderingen i 

ett stort samhälle (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2008). Liknande som Mossberger, 

Tolbert och McNeal beskriver att det finns en digital klyfta i USA, finns det digitala 

klyftor i Svergie. Detta påvisas i Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och internet 

2013 (2013), där man uppmärksammat de digitala klyftorna, där framförallt lågutbildade 

kvinnor i kategorin äldre ofta inte använder internet alls.  

 

När Mike Ribble (2014, 25 juni) skrev sin bok tillsammans med Gerald Bailey om digital 

medborgarskapsutbildning började de fundera vilket ramverk man borde ha i denna 

utbildning. Ett resultat av detta är att de identifierar nio nyckelteman inom digital 

medborgarskapsutbildning som man kan använda som struktur för denna. Dessa har de 

organiserat i tre huvudgrupper (Ribble, 2014, 25 juni). På nästa sida följer tabell 1 där 

dessa huvudgrupper och nyckelteman presenteras.   
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Tabell 1 - Digitalt medborgarskaps nio element enligt Ribble (2014, 25 juni). 

Huvudgrupp Respekt Utbilda Skydda 

Nyckeltema Digital tillgång – 

Förespråkande av 

lika digital tillgång 

och digitala 

rättigheter för alla. 

 

Digital kommunikation – 

De digitala 

medborgarna måste 

lära sig att fatta 

lämpliga beslut 

gällande de 

kommunikationsmöjlig

heter som finns idag.  

 

Digitala rättigheter och 

skyldigheter – De 

digitala medborgarna 

bör informeras om 

sina rättigheter och 

skyldigheter, 

exempelvis 

yttrandefrihet och så 

vidare.  

 

Nyckeltema Digital etikett – Lära 

de digitala 

medborgarna om 

lämpligt beteende 

online. 

 

Digital kompetens – De 

digitala medborgarna 

måste lära sig hur man 

lär i ett digitalt 

samhälle. 

 

Digital säkerhet – En 

digital medborgare 

bör veta hur man 

skyddar sig från yttre 

hot som kan skada 

ens information.  

 

Nyckeltema Digital lag – De 

digitala 

medborgarna bör 

förstå att det är ett 

brott att stjäla eller 

skada någon annans 

digitala identitet, 

arbete eller 

egendom. 

 

Digital handel – De 

digitala medborgarna 

bör lära sig hur man är 

en effektiv konsument 

i ett digitalt samhälle, i 

och med att många 

handlar på internet 

idag.  

 

Digital hälsa och 

välmående – En digital 

medborgare bör förstå 

hälsoriskerna som 

finns med teknik, 

exempelvis 

internetmissbruk, 

psykiska eller fysiska 

problem. 

(Ribble, 2014, 25 juni) 

Common Sense Media, en organisation i USA, har tagit fram en kursplan för en digitalt 

medborgarskap-utbildning där många av de teman som Ribble (2014, 25 juni) tar upp 
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finns med. Trenden som finns inom området visar att man överger de rädslo-baserade 

undervisningsmetoderna kring digitalt medborgarskap. Forskning visar också att de 

rädslo-baserade strategierna inte är effektiva för att förbättra folkhälsan i ett land (Jones 

& Mitchell, 2016). Lisa M Jones och Kimberly J Mitchell (2016) rekommenderar att man 

skiljer mellan digitalt medborgarskapsutbildning och digital kompetensutbildning 

(internet- och datorfärdigheter) samt mellan digitalt medborgarskapsutbildning och det 

förebyggande arbetet mot nätmobbning. Denna skillnad kommer göras mellan 

begreppen digitalt medborgarskap och digital kompetens i undersökningen också, då 

undersökningens fokus ligger i vilka meningserbjudanden som ges att skapa ett digitalt 

medborgarskap.  

 

Lärobokens roll i skolämnet samhällskunskap 

Somliga lärare menar att man inte behöver ha läroböcker i samhällskunskap i skolan, då 

man kan använda samhället självt som ett läromedel (Långström & Virta, 2011). 

Samhällskunskap har den förmånen att man med fördel kan förankra undervisningen i 

det lokala samhället som skolan ligger i. Dock kan det lokala samhället inte alltid svara på 

alla frågor och ge alla elever ett sammanhang i samhällskunskapsämnet. Många menar att 

läroboken är ett förlegat hjälpmedel i undervisningen där innehållet lätt blir utdaterat. 

Dock så ska man inte avskriva läroboken allt för snabbt. Lärobokens roll i 

undervisningen har gått från att vara ett facit och ett stöd för memorering, till att bli ett 

hjälpmedel för elever att exempelvis få sammanhang och överblick över arbetsområden, 

lyfta fram viktiga begrepp och stimulera till kritiskt läsande och tänkande. I och med att 

samhällskunskapen är ett ämne som förändras snabbt kan internet vara en lämpligare 

källa att få tag i ”faktan” som man tidigare läste i läroboken (Långström & Virta, 2011).  

 

Enligt Skolverkets undersökning Läromedlens roll i undervisningen (2006) använder sig 

många av samhällskunskapslärarna, som var med i undersökningen, av läroböcker varje 

månad i sin undervisning.  Dock kompletteras läroboken ofta med andra typer av 

läromedel. En lärare beskriver det som ”det ena utesluter inte det andra”. Sammantaget 

av rapporten är att läroboken spelar en stor roll som riktningsgivare i undervisningen och 

har även en styrande roll. Läroboken har dock mindre roll i samhällskunskapsämnet där 

ämnesstrukturen inte är lika given och en större roll där ämnesstoffet bygger på varandra, 

som i till exempel naturorienterande ämnen, matte eller språk (Skolverket, 2006). 
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 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Detta görs 

för att man ska få information om den forskning som redan gjorts på området, och vilka 

slutsatser man kan dra av detta.  

 

Agneta Bronäs (2000) undersökte i sin doktorsavhandling en jämförande studie av tyska 

och svenska samhällskunskaps-böcker för gymnasiet. Hon jämförde de svenska 

läroböckernas syn på demokrati med de tyska. Det framkom att de svenska läroböckerna 

inte ger eleverna lika mycket utrymme till eget meningsskapande som de tyska. Enligt 

Bronäs (2000) är medborgarna i de svenska läroböckerna passiva och den viktigaste 

uppgiften som medborgarna har i demokratin är att legitimera de som styr. Bronäs (2000) 

menar att synen på kunskap och lärande i läroböckerna som undersökts är 

motsägelsefull. Å ena sidan så skrivs det i läroböckerna att eleverna ska göra egna 

ställningstaganden och vara källkritiska, å andra sidan ges inte eleverna möjligheter till 

detta i läroböckerna. Kunskapen som ges i läroböckerna framställs som ”sanna fakta” 

och det finns en övervikt av den beskrivande kunskapen. Bronäs (2000) menar att om 

man vill ha förändring i ungdomars engagemang i det politiska livet så ska man kanske 

börja med att förändra den syn på demokrati som presenteras i läroböckerna. Hon menar 

att den syn som presenteras inte inspirerar eller engagerar eleverna (Bronäs, 2000).  

 

Tiina Ekman (2007) skriver i sin doktorsavhandling om gymnasieskolans roll i att ge 

eleverna en demokratisk kompetens. Hon skriver att gymnasieskolan har två 

huvudsakliga mål, att förbereda eleverna för ett aktivt arbetsliv och ett aktivt 

medborgarskap. Det som Ekman (2007) undersöker i sin avhandling är huruvida den 

svenska gymnasieskolan förbereder elever för ett aktivt politiskt medborgarskap, oavsett 

bakgrund. Ekmans (2007) ambition med studien är att förklara varför ungdomars 

inställning till aktivt politiskt medborgarskap skiljer sig så mycket mellan elever på olika 

gymnasieprogram. Ekmans (2007) slutsats blir att det finns två dimensioner av 

demokratisk kompetens som kan förklara skillnaderna i inställningen till aktivt politisk 

medborgarskap bland ungdomarna, demokratikunskaper och det politiska självförtroendet. 

Ekman (2007) uppmärksammade också en stor skillnad i demokratikunskaper mellan de 

olika programmen på gymnasieskolan, medan det var mindre skillnader i det politiska 

självförtroendet mellan programmen.  
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Lisa M Jones och Kimberly J Mitchell (2016) har genomfört en studie på 979 ungdomar i 

USA, där de undersökte digitalt medborgarskap hos ungdomarna, med fokus på 

respektfullt beteende online och samhällsengagemang online. Utifrån de data som 

insamlades togs en digitalt-medborgarskaps-skala fram. Målet med studien var att 

utvärdera och utveckla den redan befintliga undervisningen i digitalt medborgarskap som 

finns i skolorna. Undersökningen visar skillnader mellan kön och ålder. Killar i åldern 

femton till sjutton hade sämre ”poäng” i skalorna än de killar som var yngre som deltog i 

undersökningen. Jones och Mitchell (2016) påpekar att mer forskning behövs för att 

utreda om digitalt medborgarskap ser annorlunda ut i den äldre gruppen av som deltog i 

studien. Jones och Mitchell (2016) fann också ett samband med höga poäng på skalorna 

(onlinebeteende och samhälleligt engagemang) och trakasserier online. De som får höga 

poäng är mindre benägna att trakassera online. Målet med undersökningen var, som sagt, 

att utveckla och utvärdera den redan befintliga utbildningen i digitalt medborgarskap. 

Jones och Mitchell (2016) menar att man bör skilja på digitalt kompetens och digitalt 

medborgarskap, som tidigare är nämnt i bakgrundskapitlet. De menar också att för att 

utbildning i digitalt medborgarskap ska fungera på skolorna bör man följa fyra kritiska 

steg;  

(1) den bör vara väl definierad, (2) den bör omfatta effektiva utbildningsstrategier 

såsom aktivt lärande, (3) den bör inriktas på specifika pedagogiska mål och 

resultat, och (4) inverkan på det avsedda beteendeutfallet bör utvärderas. (Jones 

& Mitchell, 2016, s. 2074, min översättning)  

 

Jones och Mitchell (2016) menar att om man inte har tydliga mål med undervisningen i 

digitalt medborgarskap blir det svårt att utvärdera denna, och de menar också att om 

man har en tydlig definition av digitalt-medborgarskap-utbildning kan man ha fokus på 

vissa delar inom detta, exempelvis kan man ha fokus på ”respekt”. Slutsatsen som Jones 

och Mitchell (2016) kommer fram till är att man har intresserat sig mer för att förbättra 

utbildningen i digitalt medborgarskap, dock har man hindrats av att det inte finns någon 

klar bild av vad undervisningen i digitalt medborgarskap ska innehålla.  

 

Zehra Altinay Gazi (2016) har genomfört en studie vars mål var att undersöka 

medvetenheten kring digitalt medborgarskap hos lärare och elever på high 

school(motsvarande högstadium/gymnasium i Sverige). Gazi (2016) undersöker detta för 

att kunna lyfta fram hur all skolverksamhet ska kunna lyfta in digitalt medborgarskap i 
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verksamheten. Under studiens gång utvecklades medvetenheten om digitalt 

medborgarskap hos deltagarna, en del i att deltagarnas medvetenhet ökade var för att de 

tränades i en timme i digitalt medborgarskap. Gazi (2016) menar att träningen var en 

viktig del för de som inte hade någon tidigare eller begränsad erfarenhet om digitalt 

medborgarskap, dock så visar den reflektion som deltagarna gjorde efter träningen att 

nästan alla deltagare visade att träningen varit bra för att förstå de olika subteman som 

finns inom digitalt medborgarskap. Gazis (2016) slutsats blir att träning i digitalt 

medborgarskap ökar medvetenheten kring det. Gazi (2016) menar att den digitala 

teknologin är ett nyckelinstrument för att berika undervisningen, både den pedagogiska 

kunskapen hos lärarna och den vanliga skolbokskunskapen, i skolan. Gazi (2016) menar 

också att studien som genomförts är nödvändig för att få fram en diskussion kring 

framtidens digitala medborgarskapsutbildningar i skolan, för alla åldrar.  

 

Sammanfattningsvis ger dessa fyra studier kontext till föreliggande studie. Bronäs (2000) 

slutsats är att den information som presenteras i läroböckerna ofta inte engagerar och 

inspirerar eleverna till att bli aktiva i demokratin. Fakta som presenteras i läroböckerna 

framstod ofta som sann, och man ville att eleverna skulle kunna ta egna 

ställningstaganden, men möjligheterna fanns inte för detta (Bronäs, 2000). Vilket ger 

kunskap om tidigare läroboksstudier, och hur information presenteras i läroböcker. 

Ekmans (2007) studie påvisar att de demokratikunskaper som eleverna får i skolan inte är 

likvärdig, då hon upptäckte en skillnad mellan programmen. Detta kan påvisa en olikhet i 

undervisningen gällande medborgarskap i samhället. Jones och Mitchell (2016) har gjort 

en utvärdering av redan befintlig undervisning i digitalt medborgarskap, och menar att 

utvecklingen av denna typ av utbildning hindrats för att man inte har en klar bild om var 

den bör innehålla. Gazi (2016) har undersökt medvetenheten kring det digitala 

medborgarskapet, och hur den förbättras om man får kunskaper om den. Dessa två 

studier ger oss en bild om hur utbildning och undervisning i det digitala medborgarskapet 

ser ut.   

Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är läroplansteori och 

meningserbjudanden, eftersom läroböckerna är skrivna utifrån läroplanerna.  
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Läroplansteori 

Intresset för att diskutera innehållet i läroplaner hade fram till 1960-talet en filosofisk 

inriktning, värderade diskussioner om vad som skulle vara ”gott att veta”, samt olika 

modeller för hur man tar fram en objektiv kursplan. Läroplansdiskussionerna sågs vara 

ett svar på ett samhälleligt krav. Traditionell läroplansteori inriktar sig främst på varför 

vissa samhällskrav dominerat skoldebatten och vem som är makten att formulera dessa 

samhällskrav. Man uppmärksammar också vad som påverkar stoffurvalet i skolan, utöver 

styrdokumenten. Forskningen om läroplaner på den senare delen av 1900-talet och fram 

till idag har varit intresserade av undervisningsinnehållet och vad som påverkar detta 

(Linde, 2012).  

 

Tidigare har forskningen varit mer uppdelad. Elevernas lärande har studeras utifrån ett 

psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv, medan urvalet har studerats ur ett 

samhällsvetenskapligt och historiskt perspektiv. Dessa två perspektiv har tidigare varit 

skilda från varandra, men har nu mer sammanhang i och med flera empiriska studier som 

undersöker hur innehållet i undervisningen, och förloppet som undervisningen har 

påverkar varandra. De dominerande fokusområdena för den samhällsvetenskapliga och 

historiska läroplansteoretiska studier har varit ämnesfokus, samhällsfokus, undervisnings-

processen i fokus, ramfaktorteorin, läroboken i fokus och läraren i fokus (Linde, 2012).  

 

Föreliggande studie har innehållet i läroboken som fokus. Linde skriver att lärare 

använder läroböcker på olika sätt, en del lärare låter läroboken utgöra kursen och följer 

denna slaviskt, medan andra lämnar boken helt, eller kompletterar med annat material. 

Tillgången på undervisningsmaterial påverkar lärarens innehåll i undervisningen, och 

även eleverna kan påverka detta genom stora protester eller med engagemang (Linde, 

2012).  

Meningserbjudande 

Med meningserbjudande menar man vilka erbjudanden som innehållet erbjuder eleven. 

När man studerar meningserbjudanden i läroböcker så studeras innehållet i böckerna, 

man studerar inte de som använder läroböckerna och deras skapande av mening som de 

får genom böckerna. Man studerar alltså de förutsättningar som ges eleverna att skapa 

mening utifrån läroböckerna. Lärobokstexter kan ofta analyseras utifrån olika 

textanalyser för att få fram dess erbjudande mening. Textanalysen kan göras med ett 
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uttalat syfte, som i denna studie, eller mer öppen. Englund (1997) poängterar att trots att 

läroboken är ett av de mest centrala instrumenten för meningserbjudande i skolan, är det 

ett lågt prioriterat forskningsfält, vi vet inte så mycket om vad läroboken erbjuder 

eleverna eller vad eleverna själva skapar för mening utifrån läroböckerna. Det man vet är 

dock att lärobokstexter ofta uppfattas som sanning av eleverna, det som står i läroboken 

stämmer, och den mer komplexa förståelsen av innehållet i läroboken ofta inte tas upp 

(Englund, 1997).  

 

Englund (1990) betonar urvalsfrågan betydelse för undervisningen och inlärningen i 

skolan. Urvalsfrågan består av vilket innehåll som väljs, vilken mening det ges och i vilket 

sammanhang det ges. Beroende på vad som betonas ges olika meningserbjudanden till 

eleverna. Englund (1990) menar att varje undervisningstillfälle förmedlar ett visst 

innehåll, vissa värderingar och ett visst arbetssätt, och att detta kan ge eleverna en 

mening. Englund (1990) skriver att lärares uppfattning om ett ämne, trots 

styrdokumentens centrala innehåll, syfte och så vidare, kan påverka vilken mening som 

erbjuds i undervisningen (Englund, 1990).  Liknande kan man säga att 

läroboksförfattarens uppfattning, om ämnet som de skriver en lärobok om, påverkar 

vilken mening som erbjuds eleverna. Det bör poängteras att även läroboksförfattaren har 

gjort vissa val gällande innehållet i läroboken, vilket kan påverka det innehåll och de 

perspektiv som tas upp i läroboken. 

Metod  

Uppsatsarbetet började genom att söka information om digitalt medborgarskap. Jag har 

sökt på både Swepub och Scopus, och använt mig av sökordet ”digital citizen*”. 

Uppsatsskrivandet började genom att skriva de inledande delarna till uppsatsen, efter 

detta genomfördes undersökningen av läromedlen. Läromedlen lästes 2 gånger, för att 

inte missa något i böckerna. För att analysen skulle ha en struktur skrev jag ut 

analysverktyget och hade det bredvid när läroböckerna lästes. Efter detta jämfördes 

resultatet från undersökningen och detta diskuteras i diskussionskapitlet.  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Analysmetoden som används i uppsatsens undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att man söker efter teman i den text man analyserar. 
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Hur man kommer fram till de teman man har som utgångspunkt i analysen är dock sällan 

något som beskrivs närmre. Trots att tematisk analysmetod används frekvent inom 

forskning så har man inte utförandet av metoden beskrivits tydligt. Det finns dock en 

generell strategi för att göra en tematisk analys, och det är att man skapar ett index med 

teman och subteman som sedan skrivs in i en matris.  (Bryman, 2008). Kvalitativ 

innehållsanalys skiljer sig från en kvantitativ innehållsanalys där man räknar ord eller 

liknande (Boréus & Bergström, 2012).  

 

Analysverktyg 

Analysverktyget som tagits fram utgår ifrån begreppet digitalt medborgarskap. Ur 

begreppet har ett tema skapats med flera subteman. Dessa har sedan satts in i en matris 

för att strukturera upp innehållsanalysen. Inspiration har tagits från de teman som Mike 

Ribble (2014, 25 juni) har delat upp digitalt medborgarskap i, dessa presenteras i 

bakgrundskapitlet. 

 

Digitalt medborgarskap 

Tema Nyckelord (Alla nyckelord ska vara i en 

digital kontext.)  

Rättigheter och skyldigheter på internet Yttrandefrihet, informationsfrihet, 

integritet, nätetikett 

Kommunikation på internet Sociala medier, informationskanaler, 

kommunikationskanal, e-post, 

mobiltelefon, sms, åsikt,  

Lagar och regler på internet Upphovsrätt, Yttrandefrihetsgrundlagen, 

Tryckfrihetsgrundlagen, IPRED-lagen, 

FRA-lagen, integritet 

Identitet online Identitet, beteende, nätetikett, värderingar 

Källkritik på internet Källkritik 

Internet i samhället Globalisering, opinionsbildning, ekonomi, 

terrorism och säkerhet,   
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Urval och material 

Läroböckerna som kommer att undersökas i studien är alla läroböcker i samhällskunskap 

för gymnasiet. Valet av läroböcker skedde genom en diskussion med en 

samhällskunskapsdidaktiklärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Läroböckerna som använts i studien lånade jag från min tidigare VFU-plats 

Gnosjöandans kunskapscentrum och från samhällskunskapsdidaktikläraren.  

 

De fyra läroböckerna som kommer att undersökas i studien är Z-konkret – 

samhällskunskap (Bengtsson, 2011), Forum – samhällskunskap 1 (Brolin & Nohagen, 2012), 

Arena 123 – samhällskunskap för gymnasiet (Karlsson, 2011) och Samhällskunskap – 1,2 och 3 

(West & Hedengren, 2013). Inget av förlagen skriver att läroböckerna ska vara riktade 

mot något speciellt program, men man skriver vilken kurs i samhällskunskap som boken 

är avsedd för. Arena 123 (Karlsson, 2011) och Samhällskunskap – 1,2 och 3 (West & 

Hedengren, 2013)är avsedda för samtliga av samhällskurserna på gymnasiet, medan Z-

konkret (Bengtsson, 2011) och Forum (Brolin & Nohagen, 2012) är avsedda för 

samhällskunskap 1b.  

 

Samtliga av läroböckerna är skrivna utifrån GY11 och kursplanerna till de olika 

samhällskunskapskurserna, men de lägger fokus på olika saker, ex. samhällsvetenskapligt 

arbetssätt eller de historiska förutsättningarnas betydelse för att förstå dagens samhälle.  

Läroböckerna som används i studien är utgivna från tre olika förlag, och är skrivna av 

olika författare. Detta ger en bredare syn på de läroböcker som finns i samhällskunskap. 

Man kan dock inte anta att de resultat som framkommer i undersökningen går att 

applicera på samtliga läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet eftersom det finns 

många fler än fyra stycken läroböcker. Liber har exempelvis publicerat cirka tjugo 

stycken olika böcker och Gleerups fem stycken. För att man ska kunna göra detta krävs 

en undersökning i större skala av läroböcker i samhällskunskap.   
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Resultat 

Resultatet presenteras tematiskt, efter de teman som finns med i analysverktyget.  

Eventuella texter i kursivt, fetstil eller understruket i citaten har gjorts av 

läroboksförfattaren. Vissa citat kan kategoriseras under två olika subteman, då har jag 

gjort en avvägning vilket tema som har varit mest framstående.  

Rättigheter och skyldigheter på internet 

Författarna till läroböckerna Z-konkret (Bengtsson, 2011) och Arena 123 (Karlsson, 2011) 

nämner inte temat rättigheter och skyldigheter på internet.  Författarna till de andra två 

läroböckerna som undersökts nämner temat. I nedanstående citat visas hur det nämns i 

dessa böcker.  

 

Internet styrs dels av lagstiftningen i olika länder och dels av etiska regler, den så 

kallade nätetiketten. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 467) 

 

Det kapitel där nätetiketten nämns handlar mest om lagstiftning som 

personuppgiftsslagen, integritet på internet och upphovsrätt. Det innehåller också en del 

om den så kallade nätetiketten. Eleverna erbjuds de etiska reglerna som finns på internet, 

bland annat handlar det om att man inte ska kränka någon på internet eller sabotera för 

andra. Eleverna erbjuds mening huruvida man ska bete sig som användare på internet. 

Som sagt tas upphovsrätt upp i kapitlet, och när man diskuterar denna tar man bland 

annat upp fildelning (Brolin & Nohagen, 2012). Precis som Brolin och Nohagen (2012) 

så tar West och Hedengren (2013) en problematisk dimension med internet gällande 

rättigheter och skyldigheter.    

 

Internet utgör också ett problem. De som skriver på bloggar eller i webbforum 

anser sig sällan bundna av journalistiska regler eller pressetiska principer. Även 

om det finns undantag så är mycket av innehåller på nätet i hög grad osakligt, 

eller uttryck för löst tyckande, snarare än information som har granskats 

källkritiskt. Denna form av medborgarjournalistik utgör ändå en svår utmaning 

för de traditionella medierna och den traditionella journalistiken. (West & 

Hedengren, 2013, s. 303) 
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När författarna diskuterar yrkesetiska principer i läroboken kommer internet på tal. Man 

menar att de som skriver på internet sällan anser sig vara bundna att följa några 

yrkesetiska principer, och att detta ofta kan komma att bli ett problem. Man trycker på 

att den information som finns på nätet sällan är källkritiskt granskad och att det ofta bara 

är löst tyckande. Man menar också att detta är svårlösligt problem för den traditionella 

journalistiken att lösa (West & Hedengren, 2013). 

Kommunikation på internet 

Digitalt medborgarskap tas upp i samtliga böcker inom temat kommunikation på 

internet. Generellt beskrivs internet som en informationskanal och ett massmedium, 

även om bilden som presenteras av internet skiljer mellan vissa av läroböckerna 

(Bengtsson, 2011, Brolin & Nohagen, 2012, Karlsson, 2011 och West & Hedengren, 

2013).  

 

Det är inte lätt att beskriva internet på ett enkelt sätt. Frågan är också om man 

överhuvudtaget ska betrakta det som ett massmedium, eftersom det bara i 

undantagsfall når många mottagare med samma budskap. Möjligen kan de mest 

populära bloggarna i sig ses som massmedier, med tanke på det stora antal läsare 

de har. (Bengtsson, 2011, s. 45)  

 

Bengtsson (2011) vill inte beteckna internet som ett massmedium, trots att han möjligen 

kan se de populäraste bloggarna på internet som detta. Detta eftersom han menar att det 

måste vara många mottagare som får samma budskap (Bengtsson, 2011). De andra 

läroboksförfattarna definierar internet som ett massmedium (Brolin & Nohagen, 2012, 

Karlsson, 2011 och West & Hedengren, 2013). Brolin och Nohagen (2012) ger eleverna 

mening om detta exempelvis i de nästkommande två citaten.  

 

Från massmedier och mellan datorer strömmar mängder av information (Brolin 

& Nohagen, 2012, s. 8).  

 

I läroboken Forum – Samhällskunskap 1 (Brolin & Nohagen, 2012) ställs frågan varför 

man läser samhällskunskap. Läroboksförfattarna menar att det är för att man ska lära sig 

mer om samhället. En del av svaret på frågan är för att man ska lära sig om samhället. 

Här syns en tanke om internet som en stor informationsbank som eleverna tar del av. 

Man poängterar att samhället förändras snabbt och att nya frågor sätts på dagordningen 
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hela tiden, och att massmedierna och datorerna kan vara en del till att frågorna ställs men 

också var man kan hitta svaren på de frågorna. En tydligare bild om internet som 

massmedium ges i media-kapitlet i läroboken (Brolin & Nohagen, 2012).  

 

Masskommunikation sker genom massmedier. Dessa är till exempel tidningar, tv, 

filmer, affischer, internet, mejl, brev och reklamblad. I dagens samhälle har 

massmedierna en självklar roll. De håller oss uppdaterade om vad som sker i 

lokalsamhället och i världen. De upplyser oss om var det går att hitta den 

billigaste varan och de hjälper oss att nå ut med budskap till många människor på 

samma gång. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 426) 

 

Som citatet visar så poängterar Brolin och Nohagen massmediernas roll i samhället. 

Massmedierna är informationsbanker, nyhetsförmedlare och kommunikationsverktyg. 

Massmedierna är en central del i vardagslivet för medborgarna i ett land. De fortsätter 

stycket med att påpeka massmediernas demokratiska uppdrag i samhället. Detta uppdrag 

är att granska, skapa och främja debatt, informera och kommentera. De går inte in i detalj 

på det demokratiska uppdraget för massmediet internet, men de generella principerna 

som författarna tar upp går att applicera på internet också (Brolin & Nohagen, 2012). 

Karlsson (2011) beskriver internet som ett fenomen som förändrat medievärlden.  

 

Framväxten av internet har förändrat medievärlden. Internet är inte bara ett 

massmedium. Det är också en marknadsplats, en jättelik ”telefonbok” och ett 

”bibliotek”, ja nästan ett globalt samhälle. (Karlsson, 2011, s. 290)   

 

I mediekapitlet beskrivs internet som en ny medievärld som inte kan överskattas. 

Karlsson beskriver internet som en informations- och kommunikationskanal, han 

sträcker sig nästan så långt som att kalla internet ett ”eget” globalt samhälle. Karlsson 

(2011) fortsätter att prisa internet som en ny medieform i stycket. Han menar att internet 

har öppnat upp en helt ny dimension av livet (Karlsson, 2011). Internet beskrivs också 

som en informationskanal i samtliga läroböcker som undersökts.  

 

Men under de allra senaste årtiondena har informationstekniken (IT) utvecklats 

mer än någonsin. Med hjälp av bl a Internet och mobiltelefoner kan vi numera 
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informera oss och meddela oss till andra på ett mycket enklare och snabbare sätt 

än tidigare. (Bengtsson, 2011, s. 3) 

 

Här beskrivs internet som en informationskanal vilken vi kan informera oss genom och 

meddela saker till andra på ett snabbt och enkelt sätt. Bengtsson visar på att 

informationssamhället har förändrats och blivit effektivare än vad de varit genom 

internet och mobiltelefoner (Bengtsson, 2011). 

 

Vår tids svenska verklighet beskrivs ibland som ett informationssamhälle. Vi läser 

tidningar och tidskrifter. Vi lyssnar på radio och tittar på TV. Vi pratar i telefon. 

Vi surfar på internet och vi skickar e-post. I informationssamhället ägnar sig alltså 

varenda människa dagligen åt kommunikation i olika former. (Bengtsson, 2011, s. 

22) 

 

Internet beskrivs i Z-konkret som en del i dagens informationssamhälle där vi surfar 

omkring och kommunicerar med andra. Eleverna ges mening om att internet är en 

kommunikationskanal. West och Hedengren (2013) nämner samhällets digitalisering och 

dagens informationssamhälle på ett annat sätt, men med samma grundläggande principer.  

 

Idag lever vi i ett informationssamhälle och aldrig tidigare i historien har en sådan 

mängd information varit enkelt tillgänglig för vem som helst. Vi får ständigt ny 

information om händelser från världens alla hörn via tidningar, radio, internet 

och från reklamskyltar och flygblad, av kamrater, kollegor, lärare och andra 

människor runt omkring oss. (West & Hedengren, 2013, s. 11) 

 

Eleverna ges här mening om internet som en viktig informationskanal i det samhälle som 

råder idag, informationssamhället. Man kan genom internet (och en rad andra 

informationskanaler) få tillgång till information från hela världen. Man fortsätter detta 

stycke med att påpeka att all denna information som man får tillgång till inte 

nödvändigtvis är bra, då det ställer stora krav på individens egen förmåga att källkritiskt 

kunna se på denna information (West & Hedengren, 2013).   Brolin och Nohagen (2012) 

tar också upp samhällets digitalisering, när de skriver om medierna i Sverige tar man upp 

digitaliseringen av ”gammelmedia”. Man nämner bland annat att många tidningar idag 

inte enbart kommer ut tryckta på papper, utan att det ofta finns en nätupplaga man kan 
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prenumerera på. Man nämner också att det finns tidningar som enbart har en nätupplaga 

och inte någon tryckt tidning. Författarna diskuterar också Play- och On demand-

tjänsterna som blivit allt vanligare (Brolin & Nohagen, 2012).  

 

Idag används internet på en mängd olika sätt som var otänkbara för bara tio-

femton år sedan. Ett ökande antal människor sköter sina bankaffärer och bokar 

resor på nätet. Alltfler gör också många av sina inköp via internet. Sociala medier 

som Facebook har ökat explosionsartat och människor delar med sig av sina 

privatliv genom att blogga och twittra på ett sätt som varit omöjligt tidigare. Man 

hittar också nya partners på olika dejtingsajter. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 473) 

 

Brolin och Nohagen (2012) nämner även i kapitlet om medierna i världen nämns 

internet. Eleverna erbjuds här meningen om samhällets digitalisering. Man kan i princip 

sköta allt över internet idag, och introduktionen till internet i världen visar det. Man visar 

vilken roll internet spelar i en medborgares vardagsliv idag (Brolin & Nohagen, 2012). 

Läroböckerna som undersökts behandlar också de fördelar som IT-tekniken och internet 

gjort möjliga för världens medborgare.  

 

Men teknikens utveckling har onekligen bidragit till att överbygga avstånd och 

utöka antalet personliga kontakter. Vi tänker främst på nya medier som e-post 

och mobiltelefoner. (Bengtsson, 2011, s. 23) 

 

Här ges eleverna ett meningserbjudande gällande internet och mobiltelefoner som ett 

kommunikationsmedel och som ett verktyg för personliga kommunikationer där det 

finns ett avstånd, som utan dessa verktyg, är svårare att överbygga (Bengtsson, 2011). 

Precis som Bengtsson (2011) skriver West och Hedengren (2013) om hur IT- tekniken 

överbygger avstånd.  

 

Avstånd och tid får mindre betydelse på grund av utvecklingen inom IT och 

bättre kommunikationer. (West & Hedengren, 2013, s. 548) 

 

När West och Hedengren (2013) diskuterar globaliseringen i världen kommer man också 

in på hur IT-utvecklingen har hjälpt denna. Man ger mening om att i och med att IT-

utvecklingen lett till bättre kommunikationer, oavsett var du är i världen, så får avstånd 
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och tid mindre betydelse nu än vad det gjorde förr (West & Hedengren, 2013). Karlsson 

(2011) lägger dock fokus på interaktiviteten som utvecklingen av IT- tekniken gett oss.  

  

En av de allra viktigaste skillnaderna gentemot andra medier är interaktiviteten.  

Man kan direkt ställa en fråga till journalisten på nättidningen eller skicka e-post 

till en riksdagsman eller en EU-parlamentariker. (Karlsson, 2011, s. 290) 

 

Internet beskrivs ytterligare en gång som ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera 

med varandra eller förtroendevalda. Karlsson menar att detta är en av de viktigaste 

skillnaderna mellan de traditionella medierna och internet (Karlsson, 2011). 

Sammanfattningsvis ges eleverna erbjudande om internet som kommunikations och 

informationskanal i samtliga läroböcker,  

Lagar och regler på internet 

Temat lagar och regler tas upp i samtliga läroböcker, utom Z-konkret. I Brolin och 

Nohagen (2012) tas temat upp i kapitlet om medierna i Sverige. Där erbjuds eleverna 

mening kring de lagar och regler som rör IT-området i Sverige. West och Hedengren 

(2013’) ger också mening om grundlagarna som rör det digitala medborgarskapet.  

 

Syftet med tryckfrihetsförordningen är att garantera största möjliga frihet att 

sprida information, uppfattningar och åsikter. Lagen gäller all information i 

skriven eller tryckt form, som böcker, tidningar och flygblad – men även 

hemsidor och bloggar på internet. (West & Hedengren, 2013, s. 151) 

 

Citatet ovan nämns i kontexten om de grundläggande fri- och rättigheterna i en 

demokrati. I läroboken Samhällskunskap 1, 2 och 3 (West & Hedengren, 2013) tas de 

orubbliga rättigheterna som finns i Sverige upp, som exempelvis religionsfrihet och 

åsiktsfrihet. Eleverna får sedan information om vilken grundlag som det skrivna ordet på 

internet skyddas av, och varför detta skyddas. För att man vill garantera frihet att kunna 

sprida, bland annat, information och åsikter. West och Hedengren (2013) skriver också 

om den lagstiftning utöver grundlagarna som appliceras på internet (West & Hedengren, 

2013).  

 

 I stort sett samma lagar gäller för internetsidor som för andra medier. Både 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kan tillämpas då internet 
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egentligen bara är ett av många sätt att förmedla texter, bilder eller film. […] Det 

har också visat sig att PUL inte hindrat framväxten av en enorm mängd bloggar 

och forum där bilder och information om privatpersoner sprids och diskuteras 

utan hänsyn till vare sig lagen eller några press- eller yrkesetiska principer. (West 

& Hedengren, 2013, s. 306) 

 

I ett stycke diskuterar West och Hedengren om informationen på internet är fri. De 

hänvisar till de två grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, 

sedan tar de även upp personuppgiftslagen (PUL). Det diskuteras i stycket vad man får 

göra enligt lag på nätet, och vad som är förbjudet (West & Hedengren, 2013). West och 

Hedengren (2013) nämner även nedladdning och upphovsrätt.  

 

En annan begränsning än den PUL står för är förbudet att sprida information 

som är skyddad av upphovsrätten. […] I och med att det idag är oerhört lätt att 

kopiera och sprida den har typen av material på digital väg med olika 

fildelningstjänster, har det visat sig mycket svårt att bekämpa brott mot 

upphovsrätten på nätet. (West & Hedengren, 2013, s. 307) 

 

Liknande föregående citat så ger författarna här eleverna information om upphovsrätt 

och fildelning. Precis som man kan bryta mot PUL genom att lägga upp olämplig 

information på nätet kan man bryta mot lagen genom att man sprider 

upphovsrättsskyddat material. Författarna fortsätter kapitlet med att diskutera IPRED- 

och FRA-lagen. Vilken ger eleverna information om ytterligare lagar som rör internet i 

Sverige, och som många kritiker menar kränker individens integritet (West & Hedengren, 

2013). Karlsson (2011) skriver likt West och Hedengren (2013) om grundlagarna, och ger 

mening om att de kan appliceras på det digitala livet.  

 

I YGL fastslås motsvarande rättigheter för t.ex. radio, tv, film, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar, t.ex. på internet. (Karlsson, 

2011, s. 69) 

 

I ett kapitel om svenskt statsskick nämns grundlagarna tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. Den digitala kontexten nämns inte när Karlsson redogör för 

TF, men, som citatet visar nämns den när han redogör för YGL. Eleverna ges här 
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mening om vilka av våra grundlagar som tillämpas på internet är, och vad som står i 

dessa (Karlsson, 2011). Karlsson (2011) nämner också fildelning.  

 

När samhället förändras uppstår ibland ganska intressanta – om än allvarliga 

frågeställningar. Ett exempel är problemet med fildelning på internet […]. År 

2009 infördes Ipredlagen som gör det lättare för innehavare av upphovsrätt att 

kontrollera till vilken dator upp- eller nedladdning av upphovsrättsligt skyddat 

material har skett. (Karlsson, 2011, s. 320) 

 

Läsaren av Arena 123 ges här möjligheter att skapa mening om Ipred-lagen och hur man 

ska bete sig på nätet angående nedladdning på internet. Författaren ger mening om att 

nedladdning av upphovsrättsskyddat material är förbjudet och omoraliskt, trots att ”alla 

andra gör det” (Karlsson, 2011). 

Identitet online 

Identitet är det tema som nämns minst. Det finns ett citat i Brolin och Nohagen (2012) 

där de ger mening om identitet online, trots att internet inte nämns specifikt.  

 

Med tanke på hur mycket tid vi ägnar åt att använda medier är det klart att även 

den information och de åsikter som vi möter där påverkar oss. I 

mediesammanhang innebär begreppet påverkan att massmedierna har en viss 

effekt på människors tänkande och handlande. I första hand kan medierna 

förstärka de åsikter och värderingar som vi redan har. Det är däremot svårt att 

direkt få människor att ändra uppfattning och tankemönster. (Brolin & Nohagen, 

2012, s. 445) 

 

Här diskuteras massmedierna som en viktig informationskanal för medborgarna i 

vardagslivet. Man erbjuder mening om att eftersom vi spenderar mycket tid på medierna 

så påverkas vi också av dem. Författarna diskuterar att medierna ofta förstärker de 

värderingar och åsikter som vi redan har och att de har svårt att förändra tankemönstren 

som medborgarna redan har. Författarna fortsätter kapitlet som citatet är ifrån med att 

poängtera massmediernas roll för demokratin och att dessa har en nära relation. Det är 

på massmedierna medborgarna får tillgång till den information som behövs för att 

medborgarna ska kunna ta ställning och bilda åsikter i olika frågor (Brolin & Nohagen, 

2012). 
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Källkritik på internet 

Källkritik är ett tema som nämns i samtliga böcker, i West och Hedengren (2013) har 

källkritik på internet ett eget stycke, medan man inte nämner det specifikt i Karlsson 

(2011). Det skiljer mellan var man lägger fokus när man talar om källkritik mellan 

läroböckerna. I Bengtsson (2011) betonas exempelvis hur informationen på internet kan 

manipuleras.  

 

I de sociala medierna däremot kan alla användare styra både budskapets innehåll 

och dess spridning. Informationen kan förändras innan den skickas vidare. Inom 

skolans värld är det därför viktigt att de sociala medierna används med omdöme- 

Framför allt gäller det att vara källkritisk. Man måste exempelvis vara medveten 

om att innehållet i Wikipedia är skapat av användarna själva – inte av en grupp 

experter, som ju fallet är med traditionella uppslagsverk. (Bengtsson, 2011, s. 206-

207) 

 

Här betonas att man måste vara källkritisk när man letar information på internet, 

eftersom att alla användare av de sociala medierna kan ändra både innehållet och dess 

spridning. Läsaren erbjuds meningen att sociala medier och Wikipedia inte är tillförlitliga 

och att de enbart är till för att umgås över. Samt att man helst inte kan använda sociala 

medier som en informationskanal, utan att man ska hålla sig till uppslagsverk (Bengtsson, 

2011). Brolin och Nohagen (2012) istället fokus på det kritiska förhållningssättet som en 

medborgare bör ha.  

 

Massmedierna påverkar oss ständigt i vår vardag. Med tanke på detta är det 

viktigt att anlägga ett kritiskt förhållningssätt till medierna omkring oss. De flesta 

av oss anser nog att vi inte ska tro på allt som står i tidningarna eller som sägs i 

tv. I vissa stycken är vi också ganska bra på att ifrågasätta mediebevakningen, till 

exempel när det gäller skvaller eller insändare. Men det kanske inte är lika 

självklart för oss att granska och ifrågasätta nyheter på tv eller i tidningen. (Brolin 

& Nohagen, 2012, s. 434) 

 

Brolin och Nohagen trycker på medborgarna bör vara mediekritiska, oavsett om det är 

en insändare eller nyheter. Författarna trycker på att det kan vara svårt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och bedöma sanningshalten i nyheter som massmedierna rapporterar 
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om. Man fortsätter kapitlet med ett antal frågor som kan hjälpa eleverna analysera 

kommunikationen i massmedierna. Härtrycker författarna på det källkritiska 

förhållningssättet som man som medborgare behöver ha mot massmedierna, internet 

inkluderat. I slutet av kapitlet om kommunikationens grunder finns det 

diskussionsfrågor. En av frågorna handlar om att eleverna ska reflektera om källkritik 

och massmedier. Detta ger eleverna erbjudande att fundera och skapa mening om 

källkritik i deras vardagsliv (Brolin & Nohagen, 2012). Som nämnt, nämner inte Karlsson 

(2011) källkritik på nätet specifikt, men här nuddar han vid temat.  

 

Samtidigt är internet en fragmentisering av världen. Risken eller möjligheten att 

man väljer de ”fragment” som passar ens egna åsikter har alltså ökat. Man väljer 

de bloggare och medieföretag man sympatiserar med och som tar upp ämnen 

som intresserar en. Faran med detta är att man blir ”enögd”. (Karlsson, 2011, s. 

291) 

 

Han diskuterar att man som internetanvändare får en fragmentiserad bild av världen. 

Man söker sig ofta till de bloggare eller medieföretag som tycker som en själv, och får 

därför enbart se vissa fragment av världen, och inte hela världen. Han ger mening om att 

faran med detta är att man kan bli ”enögd” och exempelvis missa olika perspektiv av ett 

samhällsproblem eller liknande (Karlsson, 2011). Till skillnad från Karlsson (2011) ges 

källkritik på nätet ett eget stycke i delen om de källkritiska grundprinciperna i West och 

Hedengren (2013).  

 

En allt viktigare informationskälla är Internet. […] I övrigt är det viktigt att 

beakta att Internet i praktiken är en klottervägg där vem som helst kan skriva vad 

som helst, utge sig för att vara vem som helst och där informationen dessutom 

kan ändras, manipuleras och spridas med blixtens hastighet. (West & Hedengren, 

2013, s. 28)  

 

Man poängterar att allt som finns på internet inte är att betrakta som internetkällor då det 

publiceras avhandlingar och rapporter från myndigheter på internet också. Dock, som 

citatet visar påpekar man att , när man använder internetkällor bör  man vara försiktig. 

Man pekar på hur användarna av internet kan utge sig för att vara vem som helst och 
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men kan skriva i princip vad som helst på ”klotterväggen”, som författarna kallar internet 

(West & Hedengren, 2013).  

Internet i samhället 

Det tema som nämns flest gånger i läroböckerna är internet i samhället. Temat återfinns i 

samtliga böcker, utom i Z- konkret (Bengtsson, 2011). Bland annat så diskuterar man i 

läroböckerna internets påverkan på globaliseringen.  

  

Vi lever alltmer i ett globalt samhälle.  Eftersom avståndet mellan människor 

minskat genom den moderna informationstekniken har någon också kallat det 

moderna samhället för den globala byn. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 55)  

 

I stycket som detta citat är tagit ifrån beskrivs framtidens samhälle. Brolin och Nohagen 

(2012) erbjuder här en mening att den moderna informationstekniken har och kommer 

ha en central betydelse för det framtida globala samhället. Den moderna 

informationstekniken beskrivs som ett verktyg för att minska avståndet mellan 

människor (Brolin & Nohagen, 2012). Karlsson ger mening om IT-utvecklingen som den 

viktigaste orsaken till globaliseringen.  

 

Den viktigaste enskilda orsaken till dagens ökande globalisering är utan tvekan 

IT-revolutionen med mobiltelefoni och internet. Sms och e-post når oss på 

mindre än ett ögonblick. Radio, teve, telefoner och datorer som nu finns över 

hela världen har öppnat stora fönster mot världens alla hörn och från världens 

alla hörn. (Karlsson, 2011, s. 393) 

 

IT-revolutionen med internet i spetsen har utvecklat samhället till att bli att idag vara ett 

globaliserat samhälle. Kommunikationer mellan människor på de olika världsdelarna sker 

snabbt och enkelt. Det är bara att skriva ett sms eller mejl. Internet och IT-teknologin 

har gett oss ett samhälle där det är lätt att få information om världens alla hörn. Karlsson 

(2011) påpekar också de fördelar som med internet, bland annat att det är svårare att 

förtrycka befolkningen om man har tillgång till internet (Karlsson, 2011).  

 

Genom ett starkt globalt civilsamhälle och genom internet kommer hela världen 

att bli öppnare för insyn. Det kommer därmed att bli svårare att förtrycka och 

manipulera människor. (Karlsson, 2011, s. 426).  
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Globaliseringen och internet har också utvecklat samhället så att man har mer insyn. Det 

har blivit svårare för stater att förtrycka och manipulera medborgare då man kan få tag 

på nyheter på andra håll än enbart från det egna landet. Det har blivit lättare att tala med 

medborgare från andra länder och informera om hur det ser ut i länder världen över. 

Globaliseringen och internet har gjort samhället en tjänst och öppnat upp det för insyn 

från alla världens hörn (Karlsson, 2011).  Internet tas också upp som en information- 

och kommunikationskanal som begränsas i diktaturer av Brolin och Nohagen (2012). 

 

Men i många fall är även internettrafiken strakt censurerad genom att statsmakten 

i en diktatur har möjlighet att strypa tillgången till hela eller delar av internet. 

Dessutom kan auktoritära regimer lätt övervaka medborgarnas kommunikation 

via internet och mobilnät i syfte att straffa oliktänkande. (Brolin & Nohagen, 

2012, s. 476) 

 

Internet uppmärksammas också av Brolin och Nohagen i diskussionen kring fria medier 

och censur. De menar att medborgarna i en diktatur inte kan använda medierna för att 

kritisera och skapa opinion mot styret. I och med internet erbjuds medierna nya 

informationskanaler för att exempelvis ta del av nyheter och kommunikationsvägar för 

att till exempel samla människor till demonstrationer. I diskussionsfrågorna till kapitlet 

ges eleverna möjligheter att reflektera kring hur internet och sociala medier kan vara mer 

demokratiska än traditionella medier (Brolin & Nohagen, 2012). Även West och 

Hedengren ger mening om internet som ett forum som diktaturer vill begränsa.  

 

I diktaturer är därför myndigheternas kontroll över vad som sänds i TV, och 

trycks i tidningar i allmänhet hård och tillgången till internet begränsad. ( West & 

Hedengren, 2013, s. 296) 

 

Medierna i diktaturer är strängt bevakande och tillgången till exempelvis internet är 

begränsad. I en diktatur ses medierna som ett hot mot styret och stabiliteten i landet. 

Precis som tidigare citat visat så ger författarna en bild om mediernas roll för en stat, och 

internet spelar där en viktig roll för opinionsbildning (West & Hedengren, 2013).  
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Dessa måste tystas för att inte riskera att befolkningen utsätts för vilseledande 

påverkan. Oberoende politiska partier och intressegrupper är därför vanligen 

förbjudna och massmedier som internet, tidningar tv- och radiokanaler brukar 

också vara strikt kontrollerade av staten. (West & Hedengren, 2013, s. 108) 

 

Här nämns hur man i diktaturer, strikt kontrollerar massmedierna för att kunna tysta dem 

som ger medborgarna i ett land en ”vilseledande” påverkan. Man använder bland annat 

strikt kontroll av internet som ett maktmedel för att kunna uppehålla sitt styre i det land 

man regerar. Man ger här en syn på massmedier som en viktig opinionsbildare, och att 

man genom att kontrollera dessa kan uppehålla sin regim (West & Hedengren, 2013). 

Brolin och Nohagen (2012) ger mening om att medierna har blivit en allt viktigare 

maktfaktor.  

 

Genom tv, radio och tidningar samt utvecklingen av IT har medierna blivit en allt 

viktigare maktfaktor. En makthavare som kan hantera medierna når långt med 

sitt budskap. Vi människor behöver därför tränas i kritiskt tänkande för att kunna 

värdera all information och propaganda. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 390)  

 

Så här beskrivs massmedierna som aktör på den internationella arenan. Man påpekar från 

författarnas håll att den som kan hantera medierna kan nå ut med sitt budskap långt. Det 

är även för massmediernas makt över oss som vi måste öva vårt kritiska tänkande för att 

kunna värdera den information som vi får genom massmedierna. Här träder den även 

den källkritiska aspekten av det digitala medborgarskapet fram. Massmedierna har stor 

makt över oss därför måste vi öva vår källkritik (Brolin & Nohagen, 2012). 

Massmedierna och internet beskrivs av Brolin och Nohagen (2012) som en viktig del för 

opinionen. 

 

En mycket viktig del av opinionsmakten är massmedierna. Tidningar, radio, tv 

och internet är viktiga kanaler för att kunna nå ut med budskap till stora delar av 

befolkningen. Medierna påverkar oss ständigt oavsett om det gäller vilka jeans vi 

ska köpa eller vilket parti vi ska rösta på. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 286) 

 

Internet beskrivs som en viktig del för opinionen, massmedierna hjälper de som vill 

väcka en opinion genom att den når ut till medborgarna med information. Man ger 
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mening om att medierna inte bara påverkar vilka ”vardagsbeslut” vi fattar exempelvis 

gällande vad vi köper i affären, utan också vilket parti som vi röstar på. Massmedierna, 

och internet, beskrivs som det forum där de som har ett budskap att föra fram kan nå 

fram till hela befolkningen (Brolin & Nohagen, 2012). Brolin och Nohagen (2012) 

fortsätter med att ge eleverna mening om hur sociala medier kan användas för att väcka 

opinion.  

 

Ett relativt nytt sätt att skapa opinion är med hjälp av sociala medier som 

exempelvis Facebook, något som blev tydligt i jasminrevolutionen i Tunisien och 

Egypten våren 2011. (Brolin & Nohagen, 2012, s. 299) 

 

Precis som tidigare citat så beskrivs här en del av internet, sociala medier, som ett sätt att 

väcka opinion. De tar upp exemplet jasminrevolutionen där sociala medier spelade en 

stor roll för utvecklingen. I stycket som citatet tillhör diskuteras hur en enskild 

medborgare kan göra sin röst hörd. Man tar bland annat upp politiska insändare och 

medborgarförslag i stycket. Stycket avslutas med citatet ovan. Det ger eleverna en tanke 

hur de kan väcka opinion, på ett enkelt sätt, genom att använda sociala medier. I ett 

senare stycke beskrivs hur man kan bilda opinion på ett informellt sätt igen, denna gång 

tar man upp bland annat blogginlägg och kommunikation via internet som verktyg för att 

bilda opinion (Brolin & Nohagen, 2012). Eleverna erbjuds i West och Hedengren (2013) 

mening om de opinionsledare vi har i samhället idag.  

 

Opinionsledare kan man istället kalla de individer som har direkt tillgång till 

massmedier för att sprida sina budskap, som kända politiker, kulturpersonligheter 

och företagsledare. (West & Hedengren, 2013, s. 285) 

 

Eleverna ges mening om massmedierna som en viktig del för att opinionsledarna ska 

kunna nå ut med sina budskap till medborgarna. Ett av dessa massmedium kan vara 

internet med de sociala medierna. Som tidigare nämnt i West och Hedengren (2013) kan 

diktaturer begränsa opinionsbildningen mot regimen. Här ges en mening om internets 

roll för opinionsbildningen, även om det inte nämns ordagrant (West & Hedengren, 

2013).   
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Ett relativt nytt fenomen är annars den växelverkan som numera sker mellan 

traditionella massmedier och de som använder internet som en plattform för att 

nå ut med sina uppfattningar och synpunkter. Bloggare och twittrare 

kommenterar ofta tidningarnas internetupplagor. Deras synpunkter letar sig i sin 

tur allt oftare in i själva tidningen och antalet ”klick” på en nyhet har blivit ett sätt 

att mäta publikens intresse. (West & Hedengren, 2013, s. 294) 

 

Precis som tidigare citat kan ge mening om internet som en kanal att nå ut med ett 

budskap, så ger detta citat en mening om bloggare och twittrares nya ställning i samhället, 

samt internet som plattform för att vädra sina åsikter och synpunkter på. Internet har 

tagit de traditionella mediernas plats som denna typ av plattform. Precis som övriga 

samhället har tidningarna digitaliserats och man kan nu mäta intresset för en artikel 

genom antalet klick på denna (West & Hedengren, 2013). Internet ger också mer 

möjligheter för människor att uttrycka sig.  

 

Det ständigt växande utbudet av tidningar, tv-kanaler, filmer, böcker, bloggar och 

internetforum har efterhand skapat en aldrig tidigare skådad möjlighet för 

människor att uttrycka sig och göra sig hörda. (West & Hedengren, 2013, s. 309) 

 

Författarna diskuterar mediers sammanvävning med kulturen. De menar att medierna 

och kulturen aldrig tidigare har varit så ihopkopplade. Medierna, som exempelvis 

internet, har gett fler möjligheter för människor att uttrycka sig och göra sig hörda. 

Medierna är en väldigt viktig kommunikationskanal för kulturen i dagens samhälle (West 

& Hedengren, 2013). Karlsson (2011) nämner internet som en demokratisk landvinning. 

 

Man kan skaffa sig en egen hemsida eller bli bloggare utan att det kostar särskilt 

mycket. På så vis kan nätet ses som en demokratisk landvinning, en öppning för 

alla som vill framföra en åsikt. Det är förstås bland annat därför som diktaturer 

ofta försöker begränsa internet. (Karlsson, 2011, s. 291) 

 

Här, precis som i tidigare citat ges eleverna mening om internet som 

kommunikationskanal, men också som en plattform för att diskutera och vädra sina 

åsikter. Bloggar och hemsidor ges mening som verktyg för att bilda opinion, och det är 

också därför diktaturer ofta vill begränsa internet för medborgarna i landet. Internet kan 
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ses som en demokratisk landvinning där flera kan nå ut med sina åsikter. Även om det 

kan vara svårt att nå ut till alla så finns möjligheten (Karlsson, 2011).  

 

Det tredje uppdraget ”att vara forum för debatt” betyder att media är vår arena 

för diskussion. Det är i teve och i tidningar vi enklast följer olika debatter. På 

senare år har dessa arenor kompletterats med internet. På internet finns också 

möjligheten att ge snabb feedback. (Karlsson, 2011, s. 296) 

 

Internet beskrivs som en komplettering till de traditionella medierna, som TV och 

tidningar. Det är inte enkelt att själv uttrycka sin åsikt under en partiledardebatt på TV, 

men man kan, som medborgare, ge snabb feedback på vad som sägs under debatten på 

internet, exempelvis genom sociala medier (Karlsson, 2011). West och Hedengren (2013) 

påpekar att medierna har mycket andra funktioner i samhället än att vara forum för 

debatt.  

 

Samtidigt har medierna många andra funktioner än bara den roll de spelar i det 

demokratiska systemet. Vi är på många sätt omgivna av medier från det att vi 

vaknar på morgonen till dess att vi somnar på kvällen. (West & Hedengren, 2013, 

s. 280) 

 

West och Hedengren påpekar innan detta citat att medierna, internet inkluderat, har en 

viktig roll i demokratin, och att det är därför de ofta kallas den tredje statsmakten. 

Författarna påpekar också att medierna spelar en viktig roll i människans vardagsliv. Man 

menar att mediekommunikationen och massmedierna har fått denna roll på grund av den 

teknologiska utvecklingen (West & Hedengren, 2013). West och Hedengren erbjuder 

även mening om vad internet gett näringslivet. 

 

Senare delen av 1990-talet präglas sedan av stark tillväxt driven av investeringar o 

den nya informationsteknologin. Datorutvecklingen och Internet ger upphov till 

nya former av tjänster och företag, men också att effektiviteten ökade i hela 

ekonomin. (West & Hedengren, 2013, s. 343) 

 

Här beskriver författarna vilken effekt som internet och informationsteknologin har haft 

på näringslivet i Sverige. Internet och datorutvecklingen har lett till en effektivisering av 
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ekonomin och nya former av företag och tjänster. I och med den nya 

informationsteknologin har samhället utvecklats (West & Hedengren, 2013). Även 

Karlsson (2011) nämner internets påverkan på näringslivet.  

 

Företagen försöker att bli framgångsrika genom att välja den bästa och billigaste 

lokaliseringen för varje led i produktionskedjan. Företeelsen är inte ny men har 

fått en större spridning över världen i takt med att fler länder öppnat sig för 

handel och investeringar under senare decennier och dessutom underlättas 

utvecklingen av snabbare kommunikationer via datorer och internet.  (Karlsson, 

2011, s. 278)  

 

Karlsson diskuterar här näringslivets utveckling och vad datorer och internet har gett 

näringslivet. Han skriver att i och med de förbättrade kommunikationsmöjligheterna som 

kommer med internet och datorer kan företagen effektivisera sin produktion (Karlsson, 

2011). West och Hedengren (2013) diskuterar om det finns en så kallas internet-ideologi.  

 

Att tala om en specifik form av internet-ideologi är nog för tidigt, den politiska 

rörelse som strider för friheten på internet uppvisar bitvis starka likheter med 

både klassisk liberalism och den form av socialism som går under namnet 

anarkism. (West & Hedengren, 2013, s. 119)  

 

I en introduktion till ideologierna talar man om när de klassiska och de senare 

ideologierna växte fram. Sedan reflekteras det kring en internet-ideologi. Men ger här en 

mening om hur internet växt sig starkt och nu är en del av vardagen, och att man kanske 

därför kommer att tala om en internet-ideologi i framtiden. Man kopplar ihop elevernas 

vardag med ett kapitel om ideologierna (West & Hedengren, 2013). West och Hedengren 

(2013) tar även upp en negativ aspekt med IT-utvecklingen, risken för IT-attacker. 

 

En allt viktigare aspekt för internationell säkerhet är att motverka IT-attacker. 

Sedan länge har det förekommit att hemsidor förvanskats eller 

internetförbindelser blockerats. Betydligt värre blir följderna av nätburna attacker 

mot ett lands banksystem eller energiförsörjning. (West & Hedengren, 2013, s. 

257) 
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Här ges eleverna mening om en av de negativa delarna med samhällets digitalisering. 

Även om digitaliserade banksystem ger oss ett effektivare sätt att hålla koll på våra 

finanser så öppnar man upp dörren för risker som att bli hackade. Detta händer även för 

stater då dessa också, likt medborgarna, digitaliseras (West & Hedengren, 2013). 
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Diskussion 

Följande kapitel inleds med jämförelse mellan läroböckerna under de olika temana som 

tagits fram. Därefter kommer en avslutande diskussion.  

Rättigheter och skyldigheter på internet 

Rättigheter och skyldigheter på internet nämns inte mycket i läroböcker, och inte alls i 

Bengtsson (2011) eller Karlsson (2011). Både Brolin och Nohagen (2012) och West och 

Hedengren (2013) tar upp de etiska problemen som finns på nätet. I Brolin och Nohagen 

(2012) redogörs det för den så kallade nätetiketten, vilket saknas i West och Hedengren 

(2013), de berör dock det problematiska med att inte ha några regler, liknande de 

pressetiska reglerna, på internet. West och Hedengren (2013) har ett journalistiskt 

perspektiv på etiken på nätet, medan Brolin och Nohagen (2012) har ett ”användar”-

perspektiv.  

Kommunikation på internet 

Samtliga läroböcker som undersökts i studien beskriver internet som en informations- 

och kommunikationskanal som medborgarna använder. Internet (och IT-utvecklingen) 

beskrivs som ett viktigt verktyg till att överbygga de avstånd som finns i världen, och 

man ger erbjudande om hur världen öppnats upp med hjälp av internet för människorna 

i världen. Den enda som inte vill beteckna internet som ett massmedium är Bengtsson 

(2011) då han menar att internet inte uppfyller de kriterier som ett massmedium bör 

göra. Karlsson (2011) påpekar fördelen med interaktiviteten som finns med internet, han 

ger mening om hur lätt det är att skicka e-post till en EU-parlamentariker eller ställa 

frågor till en journalist på en nättidning.  

 

Internet beskrivs av författarna till läroböckerna som en del i dagens 

informationssamhälle, och de ger mening om att man kan nå all världens information på 

internet. Brolin och Nohagen (2012) ger eleverna mening om hur samhället har 

digitaliserats och istället för att gå till banken för att betala räkningar och till posten för 

att skicka brev så sköter man det digitalt, över internet. Brolin och Nohagen (2012) och 

Bengtsson (2011)  beskriver också hur den personliga kommunikationen ändrats. Idag är 

nästan varje svensk medlem på olika sociala medier där man delar med sig av sin vardag. 

Alla författare ger mening om att internet har förbättrat de kommunikationskanaler som 

vi har i dagens samhälle.   
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Lagar och regler på internet 

Temat lagar och regler på internet tas inte upp i Bengtsson (2011). Eleverna erbjuds 

mening om lagar och regler som rör IT-området i de tre andra läroböckerna. Bland annat 

så ger man eleverna mening om de grundlagar vi har i Sverige och hur de kan appliceras 

på internet. Erbjudandena som finns i läroböckerna (Brolin & Nohagen, 2012, Karlsson, 

2011 och West & Hedengren, 2013) är väldigt lika. Alla tre böcker tar upp fildelning och 

upphovsrätt, samt YGL och/eller TF.  

 

Identitet online 

Identitet online var det tema som nämndes minst av de framtagna temana, och det 

nämndes inte av någon, förutom Brolin och Nohagen (2012). Identitet online nämns i 

kontexten kring värderingar och hur medierna, med internet inkluderat, kan påverka 

människors sätt att tänka och människors värderingar. Eleverna kan ges mening om hur 

medierna kan hjälpa oss och förstärka sina värderingar och åsikter (Brolin & Nohagen, 

2012).  

    

Källkritik på internet 

Källkritik generellt, är ett tema som tas upp i samtliga böcker. I vissa av läroböckerna ges 

eleverna även mening om källkritik i en digital kontext. Bengtsson (2011) ger mening om 

att internet inte är en bra källa att använda sig av då man lätt kan manipulera 

informationen som finns på internet, han erbjuder en negativ bild av internet som källa 

och föreslår att man istället för att använda Wikipedia ska använda sig av uppslagsverk 

och tryckt litteratur. Brolin och Nohagen (2012) lägger istället vikt på att man, som 

samhällsmedborgare, bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de medier som finns runt 

omkring oss. Brolin och Nohagen (2012) har även en diskussionsfråga om källkritik i 

vardagen som kan erbjuda eleverna mening kring källkritik på internet.  

 

Karlsson nämner inte källkritik på nätet specifikt, men nuddar vid ämnet när han talar 

om att man som internetanvändare ofta bara får en fragmentiserad bild av världen. West 

och Hedengren (2013) ger källkritik på internet ett eget stycke i ett kapitel om de 

källkritiska grundprinciperna. Till skillnad från de andra läroboksförfattarna poängterar 

West och Hedengren (2013) att all information som man hittar på nätet inte är att 

betrakta som internetkällor, avhandlingar och rapporter brukar ofta publiceras på 
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internet också. West och Hedengren (2013) trycker på att man bör betrakta internet som 

en klottervägg, och att vem som helst kan skriva vad som helst på denna.  

Internet i samhället 

Temat internet i samhället återfinns i alla böcker utom i Bengtsson (2011). I Brolin och 

Nohagen (2012) samt Karlsson (2011) ger man eleverna mening om internets påverkan 

på globaliseringen. Man menar att tack vare informationstekniken så har vi ett 

globaliserat samhälle idag. Karlsson (2011) skriver till och med att det tack vare det 

globala samhället och internet har blivit allt svårare för regimer att förtrycka och 

manipulera sina medborgare. West och Hedengren (2013), samt Brolin och Nohagen 

(2012) ger mening om hur internet kan påverka en diktatur, och varför man ofta i 

diktaturer begränsar tillgången till internet för medborgarna. Brolin och Nohagen (2012) 

erbjuder mening om mediernas makt i samhället.  

 

West och Hedengren (2012), Brolin och Nohagen (2012) och Karlsson (2011) ger 

mening om medierna som en viktig opinionsbildare, och att man idag kan väcka opinion 

på sociala medier eller i egna bloggar. West och Hedengren (2013) beskriver det nya 

fenomenet med internet som språngbräda för att nå ut till många, och hur det sker en 

växelverkan mellan de traditionella medierna och internet. Internet beskrivs av 

läroboksförfattarna (Brolin & Nohagen, 2012, Karlsson, 2011 och West & Hedengren, 

2013) som en del i demokratiska systemet 

 

West och Hedengren (2013) och Karlsson (2011) ger mening om vad internet (och IT-

utvecklingen) har gett näringslivet och ekonomin i världen, och Karlsson (2011) menar 

att man bland annat nu sprider produktionen av varor dit där det är billigast, och detta 

underlättas av bland annat internet. West och Hedengren (2013) diskuterar i sin lärobok 

om huruvida det finns en internet-ideologi, de är också de enda som nämner IT-attacker, 

vilket är en negativ aspekt med digitaliseringen och IT-utvecklingen.  

 

Avslutande diskussion  

Digitalt medborgarskap tas upp i samtliga böcker, dock i olika omfattning och med fokus 

på olika perspektiv (subteman). I Bengtsson (2011) fick det digitala medborgarskapet 

minst utrymme, där det digitala medborgarskapet enbart nämndes under media kapitlet, 

medan man i West och Hedengren (2013) samt Brolin och Nohagen (2012) nämnde det 
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kontinuerligt genom hela boken. I Karlsson (2011) nämns digitalt medborgarskap på 

flera ställen, men inte i den omfattning som det gör i West och Hedengren (2013) och 

Brolin och Nohagen (2012). Trots att det inte är kvantitativ studie, kan det vara 

intressant att nämna detta.  

 

Digitalt medborgarskap tas, som nämnt, upp i samtliga läroböcker som undersökts mer 

eller mindre. Efter genomförd studie kan det konstateras att de olika läroböckerna lägger 

olika vikt vid det digitala medborgarskapet. Generellt så tas det digitala medborgarskapet 

upp i kontexten kring kommunikation och information, där internet ses som en viktig 

kommunikation och informationskanal i läroböckerna. Eleverna erbjuds många olika 

meningar, gällande det digitala medborgarskapet, i de olika läroböckerna.  

 

Den digitala plattformen är en kontext där eleverna befinner sig ofta (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2016, Statens medieråd, 2015) och en plattform som blir allt viktigare. Slutsatsen 

om att plattformen blir viktigare kan man dra eftersom regeringen valt att satsa på den, 

med olika bredbandstrategier, samt digitaliseringskommissionens förslag. Likt resultatet 

från Bronäs (2000) studie visar resultatet att eleverna erbjuds ”sann fakta” från 

läroböckerna, kan detta appliceras på de läroböcker som finns i denna studie också. 

Dock bör man påpeka att läroböckerna kollat på fenomenet internet ur flera olika 

perspektiv, och på så vis erbjuder eleverna en relativt nyanserad bild av fenomenet.  

 

Till läroboksförfattarnas försvar kan de resultat som Gazi (2016) och Jones och Mitchell 

(2016) kommit fram till, om hur digitalt-medborgarskaps-utbildning ska genomföras, inte 

appliceras på böckerna, då denna forskning inte var publiceras eller genomförd när 

böckerna skrevs, men deras slutsatser gällande utbildning i digitalt medborgarskap bör 

kunna appliceras på kommande läroböcker i samhällskunskap.  

  

Värt att påpeka är den olikvärdighet som finns mellan läroböckerna som undersökts. 

Eleverna som läser de olika böckerna erbjuds olika utbildning i det digitala 

medborgarskapet. Huruvida detta betyder att eleverna betyder en olikvärdighet i det 

digitala medborgarskapet går inte att fastställa genom denna studie. Det går dock att 

konstatera att eleverna som läser de olika läroböckerna inte erbjuds samma 

förutsättningar att skapa ett digitalt medborgarskap, om man utgår från läroböckerna.  
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Slutsats 

Slutsatsen av uppsatsen är att digitalt medborgarskap är ett perspektiv som finns i 

samtliga läroböcker, i Bengtsson (2011) återfinns det mindre än i Brolin och Nohagen 

(2012). Eleverna erbjuds mening gällande digitalt medborgarskap i olika kontexter, 

exempelvis internet som en orsak till globaliseringen och internet som en viktig 

kommunikations- och informationskanal.  

Vidare forskning 

Vidare forskning skulle vara att undersöka hur det ser ut i skolverksamheten. Man skulle 

exempelvis kunna undersöka hur lärare på gymnasiet jobbar med digitalt medborgarskap 

eller om eleverna anser att de får någon utbildning i digitalt medborgarskap. Framtida 

forskning kan också utgöras av en liknande studie, men med nyare läroböcker för att 

undersöka om det skett någon förändring i dem gällande det digitala medborgarskapet. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur man kan integrera utbildning i det 

digitala medborgarskapet i samhällskunskapsämnet. 
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